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A 
ABA, ABACILAR - Kaba ve kalın bir 

nevi yünlü kumaş ve .bu kumaştan yapılan 

esvap; İstanbulda bilha.ssa ıküçük esnaf ve 
ayak ta!kımı ile dervişler, hal ve vakti i-cabı 

çuha giyinmesi lazım gelirken, yaradılışımn 

dervişane tevazuunu feda edemiyen kimse
ler tarafından ikullamlırdı. On yedinci asır 

ortalannda İstan:bullulan ıkendine ma:hsus 
zarif kıyafetlerine hayran bırakmakla meş

hur Abaza Mehmed Paşa, bir seferinde, ken
disini taklid eden devrin hükümdarı Dördün
cü Murad ile beraber birer kat aba cebken 
yaptırmışlardı ki, bu Abaza kesimi aba ceb
kenler büyük şehirde derhal moda olmuştu. 

Alemdar Mustafa Paşa sadaretinde ·sek
ban ocağı lwrulduğunda, neferlere aynı bi
çimde aba dizliık ve ıtozluk yaptınlıp giydiril
mişti. Abadan şalvar, cebken, yel~k, cübbe, 
yağmurluk, salta, potur, meıat, terlik yapılır-
dı. • . 

Kalın kum.aş olan aba, İstanbul haLkının 
sırtında bilhassa -kışın görülürdü; ortalı:k so-

ğuınağa ·başlayınca; "Abalan sandıktan çı
.karmalı" denilirdi. Enderunlu Fazıl: 

Bilinir kadri aba mevsimi bAran olsun 

diyor. 
Servet sa;hibi, kibar kimseler nazannda 

da aba giymek yoksullU!k alameti bilinirdi; 
SÜımlbülzade Vehbi "Lutfiye" sinde gençlere . . 

şöyle nasihat ediyor: 
Mali mevcudu ldüb mahvü heM 
Yııkıeır mı glyesln ııoııra alııı 
Abacılık, 1sta.nbulun küçük el sanayii 

arasında büyük şehre has !bir şöhret yapama
mıştı. Eski narıh defterlerinde ve esnaf ni
zamnamelerdnde abacıların, a:bamn sılunı ve 
iyisini işleyip satmağa mecbur olduklan ya~ 
zılıdır. 

Evliya Çelebi abacılan, Kapalıçarşı esna
fının en namlılarından ve Eski Bedestenin 
dış esnafından gösteriyor; yine onun kay
dına göre, on yedinci asır ort~annda tstan
,bulda 300 dükkanda 700 abacı işlermiş; . es
naf alaylarında da eski bedes-tenlilerle •bera
ber geçerlerımş. 
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Geçen asır sonlarına doğru abacılar, 

Zinda.nka..pısiyle Odunkapısı arasında toplan
mışlardı iki şehir rehberi haritasında Zindan
kapı ıcaddesi diye gösterilen yol, son zaman
lara kadar halk ağzında Abacılar Caddesi di~ 
ye anıla gelmişti. 

"Abayı yakmaık'.' taıbiri halk ağzında 

mecazen aşık olmak, bir güzele vurulmak 
manasına gelirdi, "abası yanık" da aşık de
mektir; yeni nesiller tarafından unutulmuş 

.güzel tabirlerdir. Darbımeselerimiz arasında 
da "Abacı gebeci, sen neci? .. " diye ,bir söz 
vardır; en küçük bir alakası olmadığı halde 
herhangi ,bir işe, mes'eleye, söze müdahale e
denlere, ·karışanlara karşı söylenirdi. 

Bilbl. : o. N. Ergin, Mecellei Umuru Belediye, 
I.; Evliya. Çelebi, I.; Eski naruı defteri; TU.rk Lügıati. . 

ABACI ARALI(a - Fatih ıkaızası Ka
ragümrük nahiyesinin Ka'riye .Atiık Ali Pa
şa mruhallesindedir. (B.: Ka'riye Atikalipaşa . 
mahallesi). Edirnekapı tramvay durağı kav
sinin yanında, Milırimaıh camiinin karşısına 

düşer; Fevzi.paşa tramvay caddesiyle Ka'ri
ye yağhanesi S()lkağı .~rasmda, ıüzerinde ah .. 
şa,p ve ,b~ton birka,ç ev ve meydanımsı birkaç 
arsa, cadde kavşağının ,sağ ·başında bir dük
.kan bulunan henüz tanzim edilmemiş toprak 
bir sokaıktır. 

Bi'bl. : REK, Gezi notu (1944~1957) 

ABACI ÇEŞMESİ - Süleymaniye al
tında kendi adını taşıyan .sokaktadır. Desta
ri Mustafa Paşa tarafından 1608 (H. 1007) 

Abacı Çeşmesi (Resim: Nezih) 

yılında yaptırılmıştır. Kesme tastan klasik 
üsluptadır. Güzel 1bir celi hat ile lbir beyitlik 
tarih kita!besi vardır: · · 

Hükmi bu mısra binai ceşmeye tarihtir, 
'Abı sMI akdı sayi Mustafa Paşayile" 

Suyu kesilmiş, teknesi kaldırımla bir ol-

muş, lülesiz, harap bir haldedir. Üzerinde ah~ 
şap ve harabça :bir ev vardır. (B. : Mustafa 
Paşa, Destari). 

Bibl. : t. H. Tanıışık, İstmbul Çeşmeleri, I.; 
REK, Gezi notu (,1944-1957) 

ABACIÇEŞMESİ SOKA(U - Süleyma
niyenin altında, Eminönü kazasının Kü~ük 
,pazar nahiyesinin Hoca Gıyaıseddiın ·ma:halle
sindedir (B. : Hoca Gıyaseddin mahallesi) ; 
Vefa caddesiyle Sarı Beyazıd caddesi ara-sın-. 
da; hafif meyilli, mukavves, ·bir araba rahat 
rahat geçebilecek ıkadar geniş; kaba taş dö
şeli ve bozukça bir sokaktır.. İnerken sağda 
ıbiri isimsiz, biri San Bayaızıd çı,kmazı adında 
iki çıkmaz sokak vardır. Ortasına yakın bir 
'belediye ,soJ{ak feneri bulunmaktadır. Evleri 
haşap, •Sekenesi, llln1:Jllliyetle ,bozuk lbir arab
ça ile konuşan cenup vilayetleri halkıdır. Alt 
başındaki köşede yine onlardan üç beş aile
nin apartman gibi oturduğu geçen asır son
larının .tipiık yapılarımfan ,bir ·konak yavrusu 
vardır ki, kapısı San Bayazıd caddesi üzerin
dedir. 

fübl. : REK, Gezi notu (1944~1957) 

ABACI DEDE - On sekizinci asırda 

Üsküdarda .büyük şöhret sahibi cezbeli der-

Abııcı Dede Tiirbesi (Resim Nedh) 

vişlerdendir. 1700 (H. 1112) de ölmüş, üs
. küdarcia kendi adım ta:şıya,n sokaktaki -tür
besine gömülmüştür. Rivayete göre, türbeyi 
•sadna.zam N evşebirli İbraıhim Paşa yaptır
mış; fakat şimal ıürzga.rlan ,karşısında bu
lunması ve uzun zaman tamir edilmemesi yü
zünden ~k harap olmuş, bir ara mahalleli 
tarafından küçilıciiık bir baraka halinde tamir 
ve fuya. edilmiş ise de, yeniden :harabiye yüz 
tutmuş, bugün kaplamaları sökük, ibazı yer
leri tenekelerle yamalı, çatısı çökmek üzere 
hir viranedir. 

Bföl. : REK, Gezi notu (1944'-1957) 

ABACIDEDE . SOKA(a .- Üsküdarda 
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Çavuşderesin,.dedir; Çavuşdere caddesini Nuh 
kuyusuna bağlayan Bağlarbaşı caçldesinin 
altı oldukça dik bir yokuştur; Çavuş-deresin
den gelindiğine ve yokl.1§ yukarı yüıiindüğü
ne göre, Abaıcı Dede sok.ağı, ,soldaki ilk so
kaktır. Sırtın Çavuşderesine baıkan yama
oında hemen dümdüz uzanan bu solcakta o
tuzdan fazla ahşap ev ve bostan · yavrusu 
bahçeler vardır. Sekenesi mütevazı gelirli, 
ıkıüçük memur ve esnaf, işçi aileleridir. Mev
sim yaz ise, sokakta oynaşan çocukların he
men hepsi yalınayaktır. Toptaşı meydan so
kağı ve Teke arık.ası sokağiyle birer dört yol 
ağzı yaparak kesişir, sonu da çıkmazdır; ka
ha taş döşeli ve bomkça, bir araba rahat ge
çebilecek kadar gen.iştir. Adını iiY.erinde bu
lunan .Aıbacı Dede türbesinden almıştır. Bu 
sokaktan İstanıbulun, Beyoğlu ile Beşiktaş 
arasındaki sırtların ,güzel bir görünüşü var
dır .. (B. : Çavuşderesi). · 

Bfül. : R.EK, Gezi notıu (1944-1957) 

ABACIHALlM SOKAÖI - Şehir idare 
taksimatına göre Beyoğlu kazasının Hasköy 
nahiyesinin Sütlüce mahalesi sokaklarından 
ise de, Halıcıoğlunun arkasındaki Çıksalm 

tepesindeclir. 
Belediye şehir rehberi haritasında, El

vandirek sokağıiıı Büklüm sokağına •bağlar 

gösterilmiştir. Aihretlik sokağı da bir dirsek 
çevirerek Elvandirek sokağı kavşağından i
tibaren Kudüm sokağı adını alır. Halbuki, 
aslında Ahretlik :sokağının E[vandirek soka
ğiyle olan ·1kavşağından ,sonra .. · .. Kudüınsokağı 
değil, Abacı Halim sokağı ,başlar; altta kalan 
ve henüz tanzim edilmemiş pateka.msı bir yol 
olan Kudüm :sokağının Mıretlik . soık:ağı ile 
kavşağı yoktur. Kudüm sokağı ayak izi ile 
açılmış ,bir yol halinde uzanarak Peştemalcı 

sokağının alt başına kavuşur (B. : Sütlüce). 
İıki araba geçebilecek kadar geniş . ol.an 

Abacıhalim sokağı eskiden ikaba taş döşeli 

imiş, tamamen bozulmuş, bir toprak Yol ha
line gelmiş; evleri !birer ikişer katlı,· !bahçeli, 
tuğla ve ahşap yapılardır .. Bu sokakta. üç 
dört tane akasya ağaııc vardır. Halkı müteva
zı gelirli ailelerdir. Çıksalın .bayırının hemen 
en yıük:sek bir yerinde bulunan bu··•· :sokağın 
Halioo, Eyyüb ile Defterdar arasına, Rami
den Edirneıkapıya ikıadar uzanan sırtlara ha
rikulade :bir nezareti vardır; hilliassa Edir
nekapıdaki Mfürimaıh ,camii ile Edirnekapı 

ABACIMAHMUD SOKAÖ-I 

mezarlığı servilerinin gökyüzüne düşen ,si
lueti pek güzeldir; sabah ışığında ve akşama 
doğru bu panoramanın seyrine doyum ol
ımu. 

Bibl. : REK, Gezi notu (1944-1957) 

ABACILAR SOKAÖI - Fatih kazası
nın Kara.gümrük nalhiyesinin Haticesultan 
mahallesindedir. Edirnekapıda Mihrimah ca• 
mHnin dış harem avlusu duvariyle Fevzipaşa. 
tramvay caddesi arasındadır· (B. : Haticesul 
tan mahallesi); bir ikısmı da Arabacılar so
kağı adını taşımaktadır. Vaktile ıkaba taş 

döşeliymiş, şimdi toprak sokak denilecek ka
dar harab haldedir; yüksekte olan Mihrimah 
camilnin duvarına dayanmış, ahşap ve tuğla 
/kulübelerle, büyükçe ahşap :bir evin üst katı 
!kesilip çatı gibi örtülmüş harap, fakat yok
sul aileler barınan enka:ziyle karşılarında !bir 
sıra tuğla ve aıhşap evler vardır. 

Ara.baıcılar sokağının başı, hugün bir 
imalathane olarak kulanılan Mimar Sinan ya
pısı Mi!lırima:hsultan (Edirnekapı) hamamı 

karşısındadır. 
Bi!bl. : REK, Gezi ·notıu (1944-1957) 

ABACILATİF SOKA.Öl - Beşiktaş ka
zasının Beşiktaş merkez nahiyesi Vişnezade 
mahallesi so!kaıklarındandır; Spor · caddesi 
( eski Aıkaretler cadesi) ile Vişnezade camii 
önü sokağı arasındadır; kaba taş döşeli ve 
,bozukça •bir sokaktır. Spor caddesinden giril
diğine göre, evvela iki araba geçebilecek ka• 
dar genişçe ise de, ortasına yakın sağ kola 
düşen evlerden bir kısmının öne doğru çıka• 
ralk. vücude getirdiği bir dirseıkle bir araba
nın ancak geçebileceği kadar daralır; bu ev
lerin hemen hepsinin kapıları önünde •sokağa 
taşmış mermerden ve ikaba taştan basamak
•lar vardır ki bu yola, çok eski İstanbulu ha• 
ıtırlatan ibir şirinlik vermektedir. Vişnezade 
C8Jlllii önü sok.ağı ile olan kavşağında bir be
lediye elektrik feneri vardır. 

Biıbl. : R.Jm<, Gezi notıu (1944-1957) 

ABACIMAHMUD SOKAÖI - Fatih 
kazasının Samatya nahiyesinde Kiirıkçübaşı 
mahallesindedir; Sulubostan sokağı ile Cer
raJhpaşa camii sokağı arasındadır (B. : Kürk
çfrbaşı mahallesi); kaba taş döşeli ve bozuk, 
:'bir araba rahat rahat geçebilecek kadar ge• 
niş ve iki havagazı. feneriyle tenvir edilmiş

tir. Ü?.erinde üçer, dörder odalı otuz kadar 
a:hşap ev ve bir bostan vardır. Yalnız 5 nu-
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maralı- eıv kübik üslupta beton yapıdır. 
,fübl. : REK, Gezi notu (1944-1957) 

ABACIOGLU - On yedinci asır ortala
rında namlı armatörlerıden; gemileri, İstan
bul ile Karadeniz limanları arasında sefer 
ederdi. 

Bibl. : Evliya Çelebd, I. 

ABACI MESCİDİ - Samatyada., Da
vutpa.şa iskelesi civarındaydı. Yaptıran meç
huldür, bugün mevıcut değildir; :bitişiğinde 

de lstanbulun a·zamet ve güzelliği dillerde do
laşmış İspanaıkçızade Mustafa Paşa konağı 
vardı ki Samatya yangınlarından •birinde 
yandıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakçı 
viranesi diye anılmıştır. Bugün de Abacı mes
cidinin ve bu meşhur konağın bulunduğu ,so
kak Ispanakçıviranesi sokağı adını taşır. Sa
ınatyanın Cerrahpaşa ve Kasabilyas mahal
leleri arasındadır. (B. : Ispanakçıviranesi so._ 
ıkağı ve Cerrahpaşa mahallesi). 

Bibl. : RIDK, Gezi notu; Hadikatül Cevami, I. 

ABAl MESCİDİ - Daıvutpaşa iskele
sinde Kasabilyas mahallesinde,· -bu mahalleyi 
Kürıkçiibaşı mahallesinden ayıran Bekarbey 
sokağında ve Bekarbey tekkesinin yanınday
dı. Bugün yalnız mihrap duvarı ile minare 

[f 
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Bekarbey tekesi adiyle meşhur Rifai derga~ 
hının da banisidir (B. : Bekar bey tek.kesi). 
Banisinin kabri, tekkenin alt odalarından bi
rindeydi, tekke son şeyhin :varisleri tarafın
dan yıkıcılara aa.tılıp yıkılırken türbedeki di
ğer sandukalarla ,beraber kaldırılmıştır. 

Bi'bl. : iREK, Gezi notu; HadikıatW • eevfüni, I. 

ABALIOGLU (Nadir Nadi) - Cumhu
riyet gazetesinin sahiplerinden ve başmuhar
riri, 1908 de İstanbul
da doğdu, Yunus 
Na.dinin büyük oğ

ludur (B. : Abalıoğ
lu; Yunus Nadi); Ga
latasaray ve Ankara 
liselerinde okumuş, 

yüksek tahsilini Av
rupada görmüş, Vi
yana ve Berlin Üni
versiteleriyle Berlin 
Gazetecilik· Enstitü
süne devam etmiş, Nadir Nadi Abalıoğlu 
Loza.n Üniversitesi (Resim: H, Çizer) 

Sosyal Bilgiler Fa-
kültesinden diploma almıştır. Daha tahsil 
çağlarında, henüz on yedi yaşında iken kalem 

sahibi olmuş, babası tarafın
dan , kurulmuş Cumhuriyet 
gazetesinde müzik tenkidleri 
yapmış ve bu yazılar, bu sa
hada otorite bilinenler tara
fından büyük takdir görmüş-

Abai Mescidi harabesi (Resim: R. Sevlnçsoy) 

Abai Meseldi (Plan: R, 
Sev~soy) 

kaidesi kalmış bir harabedir. Karşısında Şeh
la Ahmet Paşanın taş mekıtebi vardır. 

Bu mescidi, on yedinci asır ortalarında 

Sultan İ.brahim zamanında yaşamış Rifai 
şeyhlerinden Süleyman Abai yaptırmıştı ki 

tür; aslında ise kendisi muaikiye karşı 

fıtri bir istidada sahibdi, Keman ders,. 
leri alırdı ve bu saz üzerindeki haki
miyetini konser verebilecek derecede iler
letmişti. 1935 den sonra yine aynı . gazetede 
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fıkralar, garb musikisi üzerine ciddi tetkike 
dayanan makaleler, babasının hastalığında 

da gazetenin başmakalelerini yazdı, Yunus 
Na.dinin ölümü üzerine de Cumhuriyetin Baş
muharrirliğini aldı. Müstakil siyasi yazarla
rımızın arasında fikir hürriyetinin müdafii 
olarak mümtaz bir mevkii varıdır. 1950 me
bus seçiminde Demokrat Parti listesinde İs
tanbu.J.dan müstakil aday gösterildi ve İstan
bul milletvekii seçildi; 1954 seçiminde yine 
aynı partinin listesinde ve müstakiller ara
sında ikinci defa Mecise girdi. Fakat az son
ra yeni Basın Kanunu üzerinde demokratlar
la kesin fikir aynlığına düştü, 1957 seçimine 
girmedi. Siyasi hayatta sahiplerinden bulun
duğu Cumhuriyet gazetesinin başmuharriri 

olarak kaldı. 
Bibl. : Tllrk ve dilnya meşhurları .Anslklope-

di.s'ii 

ABALIOGLU (Yunus Nadi) - İkinci 
Abdülhamid istibdadının ,sonla;ruıdan zama
nımıza ka<U1.r geçen devir içinde 'lürık gaze
tooiliğinin seçkin şöhretlerinden, iş ve pole
tika adamı;. Tü.rkiyenin en buhranlı · ve kara 
günlerinde Jta.Iemini, milli birlik aleyhinde 
çalışan :böızıguneuı cereyanlara !karşı kullan-
mış büyük muharrirdir. · 

1879 Haziranında Muğlanın Fethiye ka
sabasında doğdu, babası bu kasaba eşrafın
dan !Hacı Halil Efendidir, aileleri de Aıbalı
za.deler diye a-rulırdı .. 11k. tahsilini baJba evin
de ibususi olarak ıgördü, ve henüz on yaşla
rında iken, oğlunun !tahsil ve terbiyesine çok 
dilk:kat eden Hacı Halil Efendi tarafından Ro
doısta.ki Medresei Süleyman.iyeye gönderildi. 

O zamanlar Rodosdaki Medresei Süley
ımaniyenin 'büyük bir şöhreti vardı; bu med
rese, .Aıbdülaziz devrinde ada.ya sürgün · <>la
raık gelmiş Ahmed Mithad, Ebuzziya Tevfık 
ve arkadaşları tarafından kurulmuş, prog- . 
ramlan da kendileri tarafından zamanın ihti
yaçlarma uygun oJarak .tanzim edilmişti. Kü
çük Yunus, girdiği yıldan, birincilikle ,şeha- · 
detname alıncaya kadar Roô.os Medresei Sü
leyımaniyesinin çok çalışkan. bir talebesi ol
-du; evıvela. sınıf arltadaşlarma kıymetli ,bir 
müzakereci olarak tanındı, sonra, yardımcı 

muallim olarak çalıştı. 1896 da, on yedi ya
şında iıken hem ilmiye icazetnamesi, hem de 
ara.bça, farsça ve fransızcadan lisan şeha
detnamesi aldı. Sonra lstıa.nbula gelerek Ga-

latarasay sultanisine yazıldı, çalışkanlığı ile 
muallimlerinin takdirlerini ka:zanmış bir ta
lebe iken, fransızcasını ,biraz daha ilerletmek 
arzusiyle Sen Benua mektebine girdi; 1900 
de bir müsabalk.a imttlıanı ile ve dördüncülük
le İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesine 
yazıldı; pek az sonra da, gazeteciliğe heves 
etti. Gazeteci olarak i1k . çalıştığı müessese 
Malumat oldu. Burada mehrum Ahmed Ra
sim ve Ekrem Reşad ile 
karşı da yanın · as-
ra yakın bir ,zama-
nın safiyetini bo- · 
zamıyan necib bir 
vefakarlık göster
di. Daha ilk yazı

lannda milliyet 
meselesinde titizlik 
davasını gütmesi, 
sansürün gözünden 
kaçan kısımlariyle 
bile genç muharri
rin adı etrafında 
bir alaka uyandır- Yunus Nitdi Abalıoğlu 
dı. Fakat istibdad (Resim: H. Çizer) 

aleyhinde uluorta konuşması kendisini şüp
heli şahıslar lis~sine soktu, 1901 kışın
da da AbdüJın.amid aleyhinde kurulmuş 
gizli bir cemiyetin azası bulunmak su
çuyla tevkif edildi. İki ay Beşiktaş kara
ko1hanesinde yattıktan sonra, ıgörülen muha
kememnde Bodrum kalesinde üç yıl ık.alebend
liğe mahkum oldu. Fakat Bodruma ,sevked.fl
mek üzere İzmire çıkarıldıktan sonra, ceza 
yeri Midilli kalesine ,değiştirildi. ':" · 

Midilli kalesindeki mahkumiyetini dol
durduktan sonra da, memlelketinde sürgün 
olarak oturtuldu. lstanbula Meşrutiyetin ila
nından sonra dönebildi. Bir taıraftan Hul(uk 
Fa;kültesinin son sınıf imtihanlarını verm.eğe 
hazırlanırıken, diğer tara.titan Ebüzzıiya Tev
fiğin kurduğu Tasviriefki.rm yazı ailesine 
girdi; 1bir ara İikdam gazetesine makaleler 
yıazdı, lttihad ve Terakki fırkam.mn en faal 
kalem sahiplerinden biri oldu. 1910 ıda Sela.
niğe gideıre'k ıbir seneye ya.kın Rum.eli gazete
sini idare etti. :Lltjnci Meşrutiyetin ikinci se
çim devresinde de 1büyıük bir ekseriyet ile Ay
dın mebusu oldu ve Tasviriefkann başmuhar
rirliğini aldı. 1918 de Yenigün gazetesini kur
du. Mütareke yıllarında, imzası, temiz vatan-
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perverliğin tercümanlarından biri oldu; bu 
cesur gazeteci, düşmanın işgal ettiği payi
tahtta her tehlikeyi göze alarak matbaasını 
Ankaraya kaçırdı ve Yenigünü Milli Mücade
lenin merkezinde çıkarınağa başladı, kendisi 
de Büyüılt Millet Meclisinin birinci seçim dev
resinde Muğla mebusu seçildi. Ankarada çı
kan Yenigün, Türkiye İnkılabı Tarihinde 
parlak hatırası olan ibir gıazete oldu. Cümhu
riyetin ilanından -sonra ·7 Mayıs 1924 de ls
taıibulda Cümhuriyet gazetesini kurdu. Son 
yıllara gelinc·eye 1kadar de 'Dür:kiyenin baskı 
sayısı en üstün olan .gazetesinin başında bu
lundu. Büyük Millet Meclisinin altıncı devıre 
seçimine kadar Muğla mebusu olan Yunus 
Nadi Abalı.oğlu, k:enıdi-sini çok ,üzen müzmin 
lbir taş hastalığı yüzünden siyasi hayattan 
,çekildi ve gazetesinin başmuharrirliğini bü
yütk oğlu Nadir Nadi'ye bıraktı; 1945 de 
tedavi için gittiği lsviçre'de vefat etti. Naşı 
lstanbula getirilerek Edirnekapı şehitliğinde · 
aile maıkıberesine defnedildi. 

Cum.hUI"iyet gıaızeıtesi 1946 da "Yunus 
Nadi Mükafatı" adı ile ve her sene ayrı mev
zuda kalem sahiplerine dağıtılmak ıü.zere bir 
müsabaJka tesis etti; b,irin-ciye 1000, ikinciye 
500 ve üçüncüya 250 liıra verilen ·bu müsaıba
·kalar fikir ve sanat 
alanında büyük teş

vik olmuştur. 

ABANOZ SOKAGI 
- Beyoğlu kazası 
merkez n9lıiyesinin 
Hüseyinağa mahalle
sinde Balo sokağı ile 
Sakızağacı caddesi a. 
rasındadır. (B. : Hü
seyinağa mahallesi). 

1stanbulun umumi 
evleri bu sokaktadır. 
İkinci Abdülhamit ' 
zamanında burada 
kendi halinde Rum ' 
aileleri otururdu; Be
yoğlu kafe şantanla
rında çalışan, yahut 
tiyatro ve aıt cambaz
hanelerinde türlü hü
nerler gösteren A vru- ~ 

palı ecnebi san'atkar 

İSTANBUL 

ve oyunculara oda oda ldraya verirlerdi. Ölü
leri yakmak taraftarı olan meşhur kimyager 
Nurettin Münşi de bu sokakta otururdu. O de
virde umumi evler Yeniçarşıdaydı; cadde 
boydan boya, iki yanındaki sokaklarda Be
yoğlunun bir fuhuş ve rezalet girdabıydı; 
bunların içinde en namlı sokak Çiçekçi skoa
ğıydı (B. : Çiçekçi sokağı). 

Son yıllarıda yıkılmış olan Galatasaray 
polis merkezi o zamanlar mutasarrıflık bina
•sıy:dı; içinde bir de tevkifhanesi vardı. 1324 
-de Meşrutiyet ilan edilince mutasarrıflık ma
kamının ve mektebi sultaninin hemen yanı 
başında uy,gunısuz bir mahalle hoş· görülme
di. Yeniçarşı ve civarındaki evlerin halkı A
banıoz sdkağına nakledildi. 
' Abanoz sokağını Tarla;başı caddesine 
bağlıyan Kilit sokağında, Kilit sokağı ile Ba
lo sokağı arasındaki Kıüçükyazıcı sokağında 
ıda eskiden umumi evler vardı; meşhur ku
marbazlardan Kör Eminin bahriyeli H:ulu
siyi vurmasına sebep olan ilk kavga, Küçük
ya·zıcDda b:ir umumi evdeki dost gecesinde ol
muştu. Bugün Kü-çü4{yazıcı sokağındaki ev
lerde bekar pansiyonları varıdır; bir de kü
çük kahvehane bulunmaktadır;. müşterileri 
seyyar esnaf ile .Aıbanozuiı sermaye ikızları-

Abanoz Soka-ğı, 1944 de (Resbn,: K. Z.) 
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i dır. ıKilit sokağının Tarlabaşı caddesi kav
-. şağındaki köşede bulunan ~kahvehane de bu 
çeşit bir yerdir. 

Büyük Bayram sokağı ile Tarlabaşı cad
desi arasındaki Topra.klüle sokağı Abanoz 
ile bir dört yıol ağzı kavşağı yaparak kesişir
ler; burada da dost tutmuş günahkar kadın
lar oturur. Birinci Ciıhan harbinde bu soka:k
taıki evler de umumi evdi. Bunların içinde de 
5/9 numaralı Niılrolaidis'in evi pek namlıydı. 
Çiçekli, gü~l bir bahçesi, bahçesinde de bir 
haıvuzu vardı. Rivayetlere ;göre, adını aile 
namusu dediğimiz mukaddes kıymete hür
met ederek kyardetmediğiııniz bir harp zen
. gini, haftada birkaç gece bu eve gelir, ma
sallarda olduğu gibi kaıdınlan soyar, havuza 
altın saçarak onların çılgın bir hırsla suya 
atılıp çırpınmalarmı seyredermiş, ipu eğlen
celerde -piyasanın en meşhur sazende ve ha
nendeleri de ıha.zır bulunurlarmış ıki o zaman
lar, bu sokağın adı Lale sokağıydı. 

Bugünkü Abanoz sokağı Cumhuriyet 
aıhlaık zabıtasının ısıkı .kontrolü altındadır; 

eskiden fuhuş rezaletleri kapılardan Sdkağa 
taşardı, zurna ve laterna sesleri, gazeller, na
ralar, günün her saatinde orıtalığı inletir; ho
varda sarhoşlar pencerelere tırmanır, kadın

lar yan çıplak sokaıklara dökfüür ; greeleri, 
Beyoğlu ve civannın uçan kopukları, fen er
ler ve laternalarla :alay gösterip geçerlerdi. 
Ev kapılarımn müşterilere açılına saati de 
tahdit edilmemişti; sabaha kadar !herhangi 
bir kapıyı açtırmak için paralı olduğunu his
settirmek kafiydi. 

Abanoz sokağının Meşnı,tiyetten ];irinci 
Cihan Harbine kadar süren ilk zamanlarında, 
Balo sokağında ibir kaç bakkal ve kah veci 
·;1ardı; !bunlar, evlerde felaıket2ede kızi.ara 

yüksek faizle pare. veriTler, tefe'cilik ederler" 
di; hepsi çok para yapmış zengin olmuşlat~· 
dı. Piyasanın düşük kıymetteki sazendeleri 
de her sabah erken,den gelip bu kahvehane
lerde otu~rlardı; evlerden herhangi birine 
yağlıca .bir müşteri ,düşüp daıvet . edilmelerini 
beklerlerdi. · 

On yıl kadar evvel Oumllıuriyet ·ıfükii
meti, Abanozda.ki umumi ~vleri kapattı ·.•· ye 
içindekileri dağıttı, . fakat ahlak zabitasının 

ileri sürdüğü ciddi tehlikeler karşısında umu
mi evlerin yine 'bu soka.'kta toplanmasına ka-

rar verildi. (B. : Umumi evler). 
fübl. : M. S . Çapanoğlu, Not. 

ABASIYAND{ (Said Faik) - Çecuk.• 
luğu birinci Cihan Har.bine rastlıyan neslin 
edebiyatımıza mal olmuş eşsiz kıymetlerin

den; eserlerinde, büy,üık şehrin, · her. gözün 
göremiyeceği :köşeleri ve portreleri ., yasıyan 
~ikayeci ;ve romancı; 1906 da Ada.paza~nda 
doğdu; :babası Mehmed Faiık Abasıyanık ke .. 
resteoilik, bilhassa ceviz kütüğü üzerine iş 
yapan iffet ve namusiyle tanınmış bir tüc- · 

f cardı; onun babası Said Ağa, Ada.pazannda, 
dükkanı kasabanın şöhretlerinden, ilim ve ir
fan sahiplerinin toplandığı bir yer ~lan, ken
disi de zarafeti ile tanınmış bir kaaıveci imiş . 
Anası Makbule Hanım eşrafdan Hacı Rı
za Beylerin kızıdır. Aile "Abasızoğullan" 

.,.. diye amlagelirken, soyadı · kanunu çıktığında, 
Said Faikin amusiyle "Abasiyanık" lar ol-

~ muştur; genç edibin ~ocukluğu Ada.paza
. rında geçti; orta tahsj.lini, onuncu sınıfa 

_ kadar İstanbul lisesinde ,yaptı. 1925 de Bursa .. 
_ . lisesine ücretli yatılı talebe olaraik ıg1tti. 1928 
_ de hu me~tepten diploma ,aldı; !staıibul Da- · 

riilfünunu Edebiyat Fakültesine girdi; fakat 
ımuhite ısınamayan ruhunun hürriyetini ibir 
Darülfünun ,di,plomasına ıtercih. ederek de
vamdan va~eçti. 1931 de ba:basının arzu~ 
üzerine yüksek ticaret tahsili gayesiyle ve 
~eniz yoliyle Venedikteıi geçerek Lozana git
~y:se de bu şehirde ancak on beş gün kaldı; 
tıcaret tahsili projesini de, !sviçreUleri can 
~ıkıcı insanlar ,bulduğu için feda etti, Fransa
da Grenoble geç-ti; ve üç yıl, !kendi tabiri ile 
"Adapamn, Bursa ve İstanbul kadar sevdi
ği, ısındığı" bu Fran.sız şehrinde kaldı; Gre
nobl ile Parıis, Istrazburg, Liyon, Marsilya ve 
Milano arasında hav
li dolaşan Said Fa.ikin. 
en sevdiği yerlerden 
biri de Marsilya ol
du. Bu 1bUyük Akde
niz limanı, en kötü 
otellerinde aylarca ·· 
mişafir olan· genç a
damın Uzeriıide derin 
izler bıraktı; deniz 
işçilerinin kalabalıği 
arasında yaşamak, 

Sait Faike, iş altında Said Feik Abasıyanık 
ezilen insanlarda vü- (Resim: H. Çizer) 
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cut yapısiyle yUz çizgilerinin güzelleşti

ğini öğretti. 1935 de A vrupadaki ika
metini kafi gören babası tarafından ge
ri çağrıldı. Orta Avrupadan Tuna yolile Ro
'm.anya -üstünden İstanbula ,döndü. Bu sııra
lardadır ki merhum Kenan Hulu.sinin delale
tiyle Milliyet gazetesinde ilk hikayesi çıktı; 
bunu An:karada Yaşar Nabinin Varlık mec
muasma yolladığı hikayeler takip etti,· •bir 
ara da devamlı olara;k Vakit gazetesine yaz
dı. Bunlann bir kısmını "Semaver" adiyle 
topladı. 1938 de deniz yoliyle tekrar Fransaya 
ıgitti ise de, Marsilyada pek az ıkalarak dön
dü. 1939 Birinciteşrininde necib ve şefik biır 
babanın ölümü aıcısını tattı; bu baba, oğlu
nun her halini, genç bir muharrir kıymetine 
yakıştırmış ve hoş gömıüş adamdı. Said Fa
ik bir müddet, babasının İsta-nbuldaki tica
rethanesinde, ceviz · kütüğü ticaretine devam 
etmek istedi, f&kat başaramıyacağını pek 
ça;buk anladı. 1939 da Çığır kitabevi tarafın
dan "Samıç" ı, 1940 da yine ayni küütpha- . 
ne tarafından "Şa:hmerdan"ı neşredildi. Bu 
küç,üık hikayeleri, 1944 de 'bi:r roman "Medarı 
Maişet Motörü" takip etti. 

Romanını, 1943 de siroz başlangıcı ola
rak teşhis edilen hastalığında yazmıştı,. Bu 
tarihten ölümüne kadar geçen on yılı, irat 
sahiıbi hürriyeti içinde, kendisini tamamen 
yazılarına -vererek doldurdu; bir ara, 1951 de 
tedavi için uçakla gittiği Paris'den, canı sı

kıldığı i'Ç.in bir haf.ta sonra döndü. 1950 de 
"Mahalle Ka:hveı;.i" (Hikayeler) , 1951 de 
"Kumpanya" (Hikayeler) ve "Havada· Bu
lut" (Hikayeler), 19152 de "\Havuzbaşı" (Hi
:kayeler) , "Son Kuşlar" (Hikayeler), "Meda
n Maişet Mıotörü" romanının "Bir ,takım in
sanlar" adile yeni baskısı, 1953 de "Kayıp 

Aranıyor'' (İlk.inıci romanı) ve "Şimdi Seviş
me vakti" adile topladığı şürleri jntişar et
ti. 

1954 de hastalığı birden vahim bir hal 
aldı ve en olgun, verimli çağında vefat etti. 
Ölüm yılı içinde de "Alemdağında var bir 
Yılan" (Hikayeler), ".Az Şekeırli" (Hi:kaye
ler) çıktı; son yazı mirasları da 1955 •de "Tü
neldeki Çocuk" (Hikaye ve röportajlar) ve 
1956 da "Mahkeme Kapısı" (Röporta.J1ar) 
adı ıµtında neşredildi. 

Tek evlaJdı olan Sa.it Faik'a ·sonsuz bir 
,sevgi ile düşkün olan va.idesi Makbule Hanım, 

,genç edibin ıkaybından sonra ,bir "Sait Faik 
Hikaye Armağanı" kurmuştur. Bu tesisin 
ne şekilde idare edildiği hakkında ;bilgi edini
lemedi. 

ABAZA MODASI - On yedinci asır or
tala_rında Dördüncü Murad zamanında, padi
şahın gözdelerinden Abaza Mehmed Paşa, yü
zünün e§siz güzelliğine ve atlet yapılı vücu
dunun çalak hareketlerine pek yaraşan ken
dine mah.sus giyim ve kuşamı ile, başta bu 
genç hükümdar gelmek üzere, 1stan.bulun ki
bar ve ~ngin gençlerini yıllarca, kendisine 
hayran bırakmıştı, külahından, sarığından 
ayağına giydiği pabuca ve yemeniye, türlü 
şeylerle süslediği atlarına varıncaya kadar 
taklit edilirdi. Hatta bir gün Sultan Murad 
ile kbaza Paşanın a:ba c~kenlerle geç,tikleti 
görülmüştü. Abaza Mehmed Paşanın padişah 
,gazabına gelerek idamından sonra dahi Aba
za kesimi kaftan, Abazalı kavuk, Abaza tar
zı eğerler ve Abaza ik.ılıçlan yıllarca, zara.fot 
düş.künü İstanbul gen-çlerinin zevkine hakim 
oldu. (B. : Mehmed Paşa, Abaza). 

Bibl. : Nalına. 

ABAZA PAŞANIN CASUSLARI VAK' 
ASI - 1627 kışında, Sivas ve Erzurum eya
letlerini eline geçirerek isyan etmiş bulunan 
Abaza Mehmed Paşanın İstanbulda iki casu
su yakalandı. Cürümlerini itiraftan sonra, 
Paşalarının Yeniçerilere yaptığı işkencelerle 
idam o1Ull!dular. Her ikisi de çırılçıplak soyu
larak =birer ıçarınıha gerildi, omuz başları o
yulup, bu oyuklara balmumları dikildikten 
sonra develerin üzerinde İstanbulun başlıca 
sdkaklarında dolaş,tıruıp teşhir edildiler • ve 
evvelinden dellallar bağırtılıp büyük şehir 

halkı casus seyrine ,davet olundu; nihayet 
biriniin .boynu vuruldu, öbürü de çengele a
sıldı. 

ABAZA ŞEYHİ - - (B. : Abdürrahim 
Efendi, Abaza Şeyhi). 

ABBAS (Hacı) ,-Geçen asır sonlarında, 
. İstanbulun meşhur İranlı tıaıbilerinden, Şirke
ti Salhhafiyei İraniyenin de ortaklarındandır 
(B. : Şirketi Sailıhaıfiyei İraniye). 

Bibi. : o. N. E:r;gin, Maarif Tarihi III. 

ABBAS (Takkeci) - İkinci Aıbdülha
mid devrinde Gala.tanın kabadayı külhanıle

rinden; ba.ta:khane - tiyatroların sayılı fo
riciler.inden. (B. : Fori) . 

Bibi . : . Aıhmet Rasim, Muharrir ibu ya. 
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ABBASAGA (Kızlarağası) - On ya
dinci asır ortasında Osmanlı sarayının zeıı

ci haremağalarının en meşhurlarındandır; 

Hatice Turhan Sultan dairesinden yetişmiş, 

Valide Sultan ağalığına yükselmiş. Turlıa

nın, oğlu Dördüncü Mehmed üzerindeki nüfu
zu sayesinde 1668 de (H. 1078 şevvalinde) 

kızlarara,sı olmuştur; 1672 (1083) de teka
üt edilerek Mısıra gitmiş ve orada ölmüş, 
İmam Şafii civarına gömülmüştür. Abbasa
ğa İstanbulu birçok hayır· yapılariyle süsle
miş kimselerd~ndir; iki cami, ~i hamam, 
bir mektep ve on dört çeşme yaptırtmıştır. 

fübl. : Haı:lı'lkaıtüıl cev2Jffi.i, II.; ıSilaJh.dar, I. 

ABBASAGA (Sekbanbaşı) - Yeniçeri 
ocağının kaldırıldığı ,sıralarda sekbanbaşılık

tan mazul olarak evinde oturmak.ta olan ve 
ocağın .söz sahibi ağalarından bulunan bu 
rnt, Vak'ai Ha.yriyede ocak gayreti gütmiye
rek sarayda toplanan kuvvete iltihak ile pa
ajşaha sadakat gösteren Yeniçeriler arasın-
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da bulunmuş, vak'adan ·sonra da kapıcıbaşı
lık ile taltif edilmişti. 

BLbl. : Cevdet Paşa, XII. 

ABBASAGA CAMİİ - Beşiktaştadır; 
yaptıran Kızlarağası ,Abbas Ağadır. Sinan 
Paşa Camii önünden Hasfırm cadesi ve Ak
mazçeşme sokağından yürüyünce solda, ken
eli adını taşıyan dar .bir sokak içindedir. Ci
varındaki Abbasağa mahalesi de adını bu 
mabetten almış ise de, 1bu~ü taksimatta 
Cami Sinan Paşa maıhallesi içinde kalmış

tır. 

Zamanla ·çok harab olmuş, İkinci Mah
mud tarafından 1834 (H. 1250) de !bugünkü 
şeklinde tamir ve ihya edilmiştir; Ayni'nin 
bu tamire olan taırih kıt'asıdır: 

Camii Da.:Missaade ağ·a.sı cennetmekan 
Kerdişi eyyam anı '.vimnü bi ca eyledi 
Kıldı tamir' anı Sultanı zaman Şahi cihan 
Dür gihi Ayni iki tarihin inşa ;eyledi 
"MA.bedi Abbas Ağa bu kıJ namnz eyle diın" 
"Müjde Han Mahmudu Sani C.ami ihya eyledi" 

1250 · 1 ' ""!'" ,..,, 
Kesme taştan dört duvar üze

rine kiremit döşeli bil' !}atıdaiı 
ibarettir. İkinci Abdülhamid za-

,, manında tamir edilmiş ve mina
re tarafında imamlara meşruta, 
ahşab bir ev yapılmıştır. Bu ca
mi, Abbas Ağanın kızlarağalı-

ğından evvel, 1665 (1076) de ya
pılmıştır. "Beyti Ma'mur Camii 
Eksa" terkibi tarih düşmüştür. 
Altında büyük bir sarnıç vardır. 
Mabet 1944 de Toprak Ofis em
rine bırakılmış ve bir müddet un 
deposu olmuştu . 

Bfü!. : Hadikatül cevami, II; REK, 
Gezi notu. 

Beşiktaş'ta Abbasağa Camii (Resim ve Plaın: R. Sıevinçsoy) 



ABBA.SACA CAMİİ -10- İSTANBUL 

ABBASAG-A CAMit - Mollagüranide 
Topkapı tramvay caddesi (Millet caddesi) 
üzerindedir. İlk yaptıran Fatih Sultan Meh
med asrında yaşamış Selçuk Hatundur; bir 
yangında harab olmuş, on yedinci asır orta
sm~fa Kızlarağası .Aıbbasağa tarafından ye
niden yaptırılmış, evıkafı da Ayasofya vak
fına bağlanmıştır. Hadikaıtülcevamide Ab-
1basağaya nisbetle kaydedilmiş ise de halk 
Son imarda Millet Caddesi genişletilirken kal
dırılmış, yeri caddeye alınmıştır. (B. : Sel
çukhatun camii; Abbasağa Kızlarağası). 

Bibl. : H:aıdiıkatül cevami, I. 

ABBASAG-A CAMİİ SOKAG-I - Adını 
Kızlarağası Abbasağanın camiinden almış

tır. Beşiktaş kazası merkez nahiyesinin Sinan 
Paşa ve Cihannüma mahalleleri arasındadır. . 
Akmazçeşme sokağı ile Selamlık caddesini 
bağlar. İğri, dar, kaba taş döşeli, bozuk, · Ak
ma:zçeşme sokağında olan alt başı merdiven
li bir sokaktır; araba geçemez; Selamlık cad
desi kavşağında Aıba-sağanın kesme taştan, 

klasik üslupta ibir çeşmesi vardır. Bu sokağın 
bir tarafında cami~ aıvlu duvarı kapısı ve 
imaımlarına meşruta olan ev var,dır: Öbür ta
rafında da biııbirine bitişik, biri tuğla diğer
leri ahşap dört ev var. 

Bilbl.·: RıEK, G.eızi notu (1944-1957) 

ABBASAG-A ÇEŞME ÇIKMAZI - Be
şik.taş kazası merkez nahiyesinin Cihannüma 
mahallesinde ·Gazi Refik sokağındadır. Kü
çücük bir meydana lbenziyen geniş ,bir çık
maooır. Üzerinde biri beton, diğerleri ıı,hşap 

Abbasağa Çuku'ı' Çeşmesi (Resim: Nezih) 

birbirine bitişik yedi ev vardır, gerisinde de 
bir konağın :bahçe kapısı bulunmaktadır. Ka, .. 
•ba taş döşeli olan bu çıkmazın ortasında.ki 
çukur çeşme, Kızlararağsı Abbasağaiiiıi liay
ratmda.nclır, basamakları, döşemeleri~e<et- .. 
rafı bozulmuş, harab ibir haldedir~ Gelişigii-

zel yapılan eski bir tamirde ·başka bir yerden 
g·etirildiği belli kırık bh' ayna taşı yaması 

konmuştur. auyu vardır, fakat acı sudur (B.: 
Cihannüma maıhaulesi). 

mbl. : P..EK, Gezi notu (1944-1957) 

ABBASAG-A ÇEŞMESİ - Bir on yedin
d asır çeşmesidir. Yaylada Vezir cadesinde 
Yeni hamaımın karşısındadır; halk ağzında 
Yenihamam çeşmesi de derler; klasik üslup-

Yaylada Abbasağa Çeşmesi (Resim: Nezih) 

ta güzel bir çeşmedir; teknesinin ibir parçası 
ıkırılmış, kenar sedleri yl\kılmıştır. Ayna taşı 
mermerden ve kabartına çiçek motifleriyle 
süslüdür. Yaptıran Genç Osmanın !bendele
rinden Aba.sağa.dır, kemerinin altındaıki üç 
beyitlik kitabesinin tarih mısraı şudur: 

Çeşmel Abbasdır, ya abı, ayni selsebll 
llicri 1082 (1622) 

Akar ,çeşmedir; suyu . Halkalı suyudur; 
az acımtıraktır ama içilir; · · . 

Bilbl. : İ. H. Tanışık, İsta.nbul Çeşmeleri; I; 
REK, Gezi notu. · . . ·. . . ·· 

ABBASAG-A ÇIKMAZl ~ Beşiktaş 
merkez nahiyesinin 'DürkaH•ii·· mahaJlesinde 
Maşuklar sokağı . üzerindediır. BÜ,yükçe bir 
çıkımazdıi,\ ahşap yapı ola:n. evlerinde . orta 

· hallice aileler · oturtnaktadı.ı-, . (B. : Türkali 

i >j~~~:i)~••GezLnotıı ·(1944-1957) : \ ·•· •. 

. . ABBASA'G~ 11.Al\LU[[ .. ·. Bu i~~e !s
tanbulda iki hanuıın yap~~#; her ikisinin 
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de ,banisi, aynı adı taşıyan caılllileri yaptıran 
Kızlarağası Abbasa.ğaclır. 

Sirkecide Ablıasağa Hamamı (P lan: F erzan 
Baydar) 

___ ___ _ ... ...-

· •'ı'-l 

Biri Lalelideydi; eski-İstanbul haritasın
da, Laleli camiinin önünden Yenikapıya doğ
ru inen Kızlarağası caddesi üzerindeydi ; halk 
ağzında da Kızlaırağası hamamı diye meşhur
du; erkekler kısmı gayet 'büyük bir çifte ha
mamdı. Aksaray yangınında harab oldu. Bu
gün, ayak iızi ile açılmış olup, Belediyenin şe
hir rehberinde de henüz tanzim edilmemiş so
kaklar arasında gösterilen Kızlarağası soka
ğı ibu hamamın bir kısım harabesi üzerinde 
bulunmak lazım gelir, son sahiplerinden biri 
Maliye Nazırı Ziya Paşa merhumdu. 

Evliya Çelebi, Lalelideki Abbasağa ha
mamını, Ayasofya, Sofulaır ve Mehmedağa 

hamamlariyle beraber on yedinci asır orta
sında İstanbulun her şeyi gayet temiz ayan 
ve eşrafın gittikleri çarşı hamamlarından bi-
ri olarak kaydediyor. 

İkincisi Sirkecidedir; tek hamamdır ve 
erkek hamamıdır; kadınlara ayrılmış günü 
veya saatleri yoktur; tramvay caddesinden 
Dervişler sokağına sapınca, sağda!ki Kargılı 

sokağının ilk dirseği nihayetindedir. Cadde 

----~ ',:::;:~~::~-~ 
~~ . ... ,: . ,,. ... 

4t,liı ,. ..• ,•· _.~-- ---
Sirkecide Abbasağa (!(üçükağa.) Hamam, 08meklıı, (Resim: Nezih) 
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üzer.inde Karaki Hüseyin Efendi camil yanın
daki kapıdan da girilip hamama geçilebilir. 
Halk ağzındaki şöhretinden alınarak levhası 
"Küçükağa Hamamı" diye yazılıdır. Semt 
kalabalık ve bilıhassa ,civarında da birçok o
tel bulunduğundan, İstanbulun küçük, fakat 
en işlek hamamlarından biridir; müşterileri
n.in ıbüyük ekseriyeti Sirkeci otellerinin misa
firleridir; bilhassa cumartesi ve pazar gün
leri çok kala'balık olur .. Gayet temiz bir ha
mamdır; camekan ~smının üst katında iyi 
döşenmiş altı odası vardır. İçi, on üç kurna
dır; göbek taşı yoktur; on !kurnasının bulun
duğu c:1 büyük kısmı da nihayet büyükçe bir 
halvetten farksızdır; biri iki diğeri bir kur
nalı iki küçük halıvetine gelince, 'bunlardan 
birincisinin, kurnalı bir sofanın önüne bir 
duvar çekilerek !halvet haline sokulduğu; i-

' ,kincisinin de hamamın soğukluğu bcmılarak 
son ,ta.mirler.inden birinde ilave edildiği ilk 
ibakışta görülmektedir .. 

Bi.'bl. : Hadtka.tül cevamıi, II; Evliıya. Çelebi, I; 
RIDK, .Gezi notu. 

ABBASAÖA KUYU SOKAGI - Beşik
. taş merkez nahiyesinde 'Iürkali ve Ablba'Sağa 
mahalleleri hududunda Maşuklar sokağı ile 
Loşlbaıhçe sokağı arasındadır; · bir sırt üzerinde 
her iki başından yokuş bir ;sokaktır. Kaba taş 
d~eli, yaya kaldınmlı, ili araba geçecek ka
dar genjş bix sokaktır. Maşuklar sokağı ka vşa
ğınıdaın girerken, sağ köşede metruk bir Rum 
mezarlığı vardır, sol tarafta büyük, kargir, te-
miz evler sıralanmıştır. Bu kav. 
şağın karşısında, Belediyenin 
yeni tanzim ettirdiği güzel bir 
yeşil saha bulunmaktadır (B. : 

Abbasağa ve Cihannüma mahal
leleri). 

Blbl : RE·K, Gezi notu. 
ABBASAOA. MAHALLESİ - · 
Beşiktaş merkez nahiyesi ma
hallelerindendir. Boğaziçine ve. 
Marmaraya bakan tepeler üzeri
ne kurulmuştur. Maşuklar soka
ğı, Yıldız Posta C;addesi, Üzengi · 
sokağı, Fulya deresi sokağı, 
Teşvikiye yolu, Nüzhetiye cad
desi, Dizi sokağı, Meddah İsmet 
sokağı, Tabakçı Hüseyin soka
ğı ve Abbasağa Kuyu sokağı ile 
çevrilmiştir. 

merkez nahiyesi ıriaballelerindendir. Boğazi

çine ve Marmaraya bakan tepeler üzerine ku
rulmuştur. Maşuklar sokağı, Yıldız Posta cad
desi, Üzengi sokağı, Fulya deresi sokağı, Teş
vikiye yıolu, Nüızhetiye caddesi, Dizi sokağı, 

Meddalh İsmet sokağı, TabaJkçı Hüseyin soka
ğı, LoşbaJhçe sokağı ve Albbasağa Kuyu soka
ğı ile çevrilmiştir. 

İç sokaık ve caddeleri şunlardır: Alnameci 
sokağı, D11ıtlubahçe sokağı, Dutluk sokağı, Ka
las sokağı, -l{asabkamil sokağı, Arife sokağı, 
Rübab sokağı, Y eniına:halle Dere sokağı, Ga
zino sokağı, Ortaoyuncu ·sokağı, Çeşmeyokuşu 
sokağı, Fanus sokağı, Kalkan sokağı, Ayvaz~ 
kahya sokağı, Bostanüstü sokağı, Yıldızbos
tam sokağı, 1lhlamur - Yıldlız caddesi, Jandar
ma mektebi sokağı, Şoför sokağı, Keşşaf so
kağı, Üızenıgi sokağı, Nurdanesi sokağı, Nar
denk sokağı, Dilber sokağı, Uzuncaova ·cadde
si, 'OOrkali Köprü sokağı, Seliltı sokağı, ' llJıla
mur Dere sokağı, Keşkül çıkmazı, Mısırlıbah
çe sıolkağı, Odalar sokağı ve Muradiye 'bostanı 
sokağı (bütün bu isimlere lbakınız). 

Aıbbasağa Kuyu sokağı, Yenima.halle De
re sokağı, Yıldız caddesi ve Ürenıgl sokağiyle 
Yıldız Posta ,caddesi arasında kalan parça, bu 
mahallenin en yüksek ve havası . gayet latif 
olan !losmıdır ki, sekenesiniın . mühim bir kıs
mını, Ermeni ırkından olan vatandaşlarımız 

teşkil eder, lbu parçada ikişer üçer katlı olan 
evlerin nezareti de fevkaladedir: Bayazıd sırt
larından Saraylburnuna, Kızkulesine, thsaniye 

§elı1r rehberinden) 
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saıhillerinden Beylerbeyine kadar uzanan muıh: 
tE!Şem panoramanın gerilerini Hayırsızada, 

Kadıköy sahilleri doldurur, açık havalarda da, 
ufuk çizgisinin üstünde Bursa dağlan, karlı 

tepeleri bulutlara karışmış Keşiş yükselir. Ma
hallenin ·geri kalan büyük parçası, alçakta bu
lunan Fulya Deresi sokağiıyle ]hla-mur Dere 
caddesine doğru pek dik bir meyil ile iner; batı 
sıınrını teşkil eden Nii:2Jhetiye caddesi karşı
daki Dizyoran bayırının eteğinden geçer. ü
zengi ve Fulya Deresi sokaklarının ötesi, bos
tan ve !bahçelerle 'bezenmiş ·sırtlar halinde açı
lır, öyle ki, 1bu bostan ve bahçeler, Ihlamur De
re caddesi •boyunca, A!bbasağa mahallesinin bir 
hayli içerilerine doğru da sokulmuştur; Ilıla
mur Dere caddesi, Beşiktaş iskelesinden gelin
diğine ,göre, sağ kolda ıbir sıra pi,toresk aıhşap 
evler, sol kolda dere yatağı ve onun ,gerisinde, 
teneke yahut tahta ,perdelerle çevrilmiş bos
tanlarla Ihlamur kasrına ve Ka:srın önündeki 
ulu çınarların gölgelendirdiği meydana kavu
şur; ki vakıtiyle burası büyük şehrin namlı me
sirelerinden-biriydi; ]hlamur - Yıldız caddesi
nin Fulya Deresi sokağı ile olan kavşağı kar
şısında bir Bülbül gazinosu vardı ki safa erba
bı, mehtabda buraya bülbül dinlemeğe ge
lirdi. Bugün, bu eski mesire ufak bir him
metle ihya edilebilir. Yanıbaşında akan bol 
menba suyu ile, asırlık çınarlariyle, civarında
ki ıbostanlardan tedarfil{ olunacak domates, sa
latalık ve bilhassa mevsiminde nefis bostan 
incirleriyle, büyük şehir ihalkının külfetsizce 
eğlenebileceği ve bir tatil gününü pek latif ge
çirebileceği bir yerdir. Beşiktaş durağında 

tramvaydan inilince, Ortabahçe caddesi ve 
Ihlamur Dere caddesiyle, yaya, yokıış zahme
ti çekilıneden yürünecek en çok on beş daki
kalık bir yoldur. 

Abbasağa mahallesinin Maşuklar sokağı 
ile Aıbbasağa Kuyu sokağı kavşağı arasında 

kalan köşesinde, metruk Rum,meşatlığı var
dır. Meşatlığın karşısında Cilıannüma parkı 

-bulunmaktadır ki, eski Abba.sağa mezarlığının 
yeridir; 'buıgünkü idare teşkilatında da, Cihan
nüma mahallesi !huduıtlan iıçinde bulunmakta
dır. 

Biıbl. : REK, Gezi notu. 
ABBASAGA MEKTEBİ - On yedinci 

asırda yapılmış Kızlarağası Abbasa hayratın
dan 1stanbulun eski bir mahalle :mektebiydi; 
Sirkecideki tek hamamının civarında, Derviş-

ler sokağındaydı; yanında ayni zatın hir de se
bili vardı; 'her ikisi de 1909 da o civarda çıkan 
bir yagında hara:b olmuş, yerlerine kargir bi:. 
rer ev yapılmıştır. 

Btbl. : REK, Gezi notu. 

ABBASAGA MEZARLIGI - Beşiktaşın 
eski mezarlıklarından biriydi, yeri, yeni idare 
taksimatında Ciıhannfuna mahallesi sınırı için
de kalmış ve 1939 - 1941 yıllarında bu isimle 
bir park haline konulmuştur. Ka:birlerin nak
lettirilmesi için yapılan tebliğ üzerine, ancak 
iki yüz kadar kabrin sahi:bi çıkmış; diğer ka
birlere .gelince, kemikler kaibristanın aşağı kö
şesinde kazılan döt büyük kuyuya doldurul-: 
muş, taşlan da ıkireçhaneye gıönderilmiştir. On 
yedinci asırdanberi birçok tanınmış adamm 
medfün olduğu ıbu mezarlıkta, yerlerinden kal
dırılan bu kabir taşlarının san'at ve tarih kıy
metleri bakımından dikkatle gözden geçirilip 
bir kısmının Türk ve İslam Eserleri müzesine 
nakledilmiş bulunmaları gerekirdi . (B. : Ab
basağa parkı). 

Bi!bl. : REK, Gezi notu. 

ABBASAGA PARKI - Eski Abıbasağa 
-mezarlığının yerinde yapılan parıktır, · yeni ida
re teşkilatında Ciilıannıüma mahallesi sınırı i
çinde kalmıştır, adı da "Cihannüma Parkı" 

olmak lıa;znn gelirse de, halk ağzında eski me
zarlığa nisbetle anılagelmektedir. Abbasağa 

mahallesinin bulunduğu tepenin doğu - cenup 
yamacı üstündedir. •Şeilıit Kazım sokağı, Ak
doğan -sokağı, Çömezler sokağı ve Maşuklar 
sokağiyle çevrilmiştir. (B. : Cihannüma ma
hallesi) . Çömezler sokağiyle Maşuklar sokağı 
dik !birer yokuş olup, kavşak nokıtaları parkın 
en yüksek köşesini teşkil eder. Parka ~it ol
mak üzere lbITa:kılan 'birkaç ağaç müstesna, 
mezarlığın kasvetli hatırasını sHmek için selvi
lerin hemen hepsi kesilmiştir. Bunların yerine 
birkaç cins ıçam, maızı, taftan, atkestanesi, 
palmiye fidanları dikilmiştıir. Akdoğan sokağı 
boyunca da 'bir sıra ulu çınarlar vardır; parkın 
,bu sokak kenarına düş.en bir kısmı da semt ço
cuklarına oyun yeri olarak ayrılmıştır. Parkın 
üst taraflarından Marmara ile Kızkule:sindcn 
Beylerbeyine kadar uzanan karşı sahil ve sırt
lann ,görünüşü pek latiftir. Belediye tarafın
dan s~mt halkının iıhtiyaıcına kafi gelecek ka
dar kanapeler konulmuştur; aşağı köşesinde 
kapalı ve temiz bir de ayakyolu vardır. Maşuk-
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lar caddesi üzerinde de bir Hamidiye çeşmesi 
vardır. (Eylfı.11944). 

Biıbl. : REK, Gezi notu. 
ABBASAGA SOKA(a - Beşiktaşta Ci

hannüma mahallesinde Akmazçeşme sokağiy
le Hasanpaşa Deresi ·sokağı ve Gazi Refik so
kağı arasındadır (B. : Cihannüma mahalle
si). Belediyenin bir elektrik sokak feneri ile 
aydınlatılmış olan Akma:zçeşme kavşağından 
aşağı hafif meyilli, kaba taş döşeli, araba ge
çecek kadar 1kadar geniş bir sokaktır. Üst ba
şında, geçen asır sonlarının ahşap yapı örnek
lerinden büyükçe bir ev vardır. Alt başında da 
kilibik üslupta üç küçük beton e;v yapılmıştır. 

IDbl. : REK, Gezi notu. 

ABBAS HALİM PAŞA (Prens Mehmed) 
- Mısırın düşmüş Kıra! hanedanından Prens 
~alim Paşanın ikinci oğlu, Osmanlı devleti 
sad-arazamlarından Said Halim Paşanın kar
deşi, Türk devlet adamı, 1866 da Mısırda Ka
hirede doğdu, 1934 de orada öldü; fakat öm
rünün ınru:n bir kısmını İstanbul-da ,geçirerek 
malO.maıtı, zarafeti, necabeti, alimlere ve san' -
atkarlara karşı gösterdiği koruyucu muhab
,beti ve yoksullara karşı çok cömerd şefkat ve 
rahmeti ile büyük şeıhrin en yüksek ktbar mu
hitinin ,seçkin şöhretlerinden biri oldu. 

Twhsilini İsvıiçrede yaptı, Fransızca, tn
•gilizce ve arabçayı ana dili gibi bilirdi. 1895 de · 
Hidiv Tevfik Paşanın kızı ile evleucli, İkinci 
Abdülha1llidin son devrinde de Devlet Şurası 
azası oldu, 1915 de Said Halim Paşa kabine
sinin Nafia Nazırlığını kabul etti. Kardeşinin 
sadaretinde bir yıldan fazla Bursa valiliğinde 
bulundu, İstanbulun işgalinde İngilizler tara
fından rehine olarak Maltaya götürülen Türk 
vatanperverlerinden biri oldu, . orada iki yıl 
kaldı, serbest bırakılınca, evvela doğru İstan.
bula geldi fakat az sonra Mısıra gitti. 

Ressam Halil Paşa merıhum onun büyük 
kadirşinaslığını görmüş bir san'atka.rımızdır; 
Prensin dostları arasında. ,bulunan Şair Meh
med Akif de son yıllarını Mısırda, onun aziz 
bir misafiri olarak geçirmişti. 

Bibi. : İslam Amıildopedisi. 

ABBAS HİLMİ ~AŞA (Hidiv) - Kavala
lı Mehmed Ali Paşa lhanedamndan Osmanlı 
padişahının fermaniyle Mısır Hidivi olanların 
sonuncusu; Hidiv Tevfik Paşanın oğlu ıve ha
lefi, 1877 de İskenderiyede doğdu, 1892 de, Vi
yanada 'l'heresianum okulunda tahsilde iken. 

babasının ölümü ,üzerine on sekiz yaşında Hi
div oldu. Kırk yıl ihükümdarlık eden Alb:ba~ 
Hilmi Paşanın değişmez politikası, Türkiyeye 
karşı mutlak ve samimi bir sadakat olmuştu. 
Birinci Cihan Harbine ıgelinciye kadar bu 'aile
nin bütün azası gibi, İstanbulun hayranların
dandı. Hemen her yıl 'bir Avrupa seyahatine 
Çıkar, bilhassa Fran
sa ve İsviçrede kalır, 
yaz mevsiminin bü
yük bir kısmını da 
İstanbulda geçirirdi.. 
"Valide Paşa" ünva
niyle İstanbulun bü
yük şöhretlerinden o-' 
lan anası, Bebekteki" 
sahilsarayda oturur- ,, 
du; Abbas Hilmi Pa-; r-:d 
şa da Çubukluyu sev-
mişti. Kendisini İs, , 
tanbula getiren El- Abbas Hilmi Paşa; 

(Resim: H. Çizer) 
mahrusa adındaki 

yatı, İstanbulluların, bilhassa gemici takımı
nın f ev kala de beğendiği bir tekne olarak dev
rin bir şöhretiydi, Paşabahçesi koyunda de
_mirlerdi. 

Türkiye Birinci Cihan Harbine girerken 
Aı}jbas Hilmi Paşa İstanıbulda bulunuyordu; 
İngiltere 'Dürkiyenin Misır üzerindeki ihikimi
yet haklarının sona erdiğini sayarak Abbas 
Hilmi Paşanın yerine amcası Hüseyin Ka
mil Paşayı getwdi, "Hidiv" Unvanını da "Sul
tan" a değiştirdi. Fakat Türkiye, Lcıızan mu
ahedesine kadar kendisini Mısır Hidivi olarak 
tanıtmakta devam etti. İsviçre ve Fransada 
uzun bir mülteci. hayatı sürerek· 1944 de öldü. 
(B. : Hidivin köşkü, Valide Paşa ve Elmah
rusa). 

Bibi. : :tsıam .Amı.iklopedisl. 

,ABBAS HİLMİ PAŞAYA SUİKASD 
VAK' ASI (25 Temmuz 1941 - H. 2 Ramazan 
1332. Cumartesi) - Ramazan ayım geçirmek 
üzere 1914 Temmuzunun yimıi ikinci Çarşam
ba günü İstanbula gelen Mısır Hidivi · Abbas 
Hilmi Paşa, $ultan Reşaqa arzı tazimat ettik
ten "Sonra, bu ayın yirmi beşine rastlıyan Cu
mar.tesi günü sadırazama iadei ziyaretten dö
nerken Babıalinin cümle kaıpısı önünde Mısır
lı bir gencin suikasd tecavüzüne uğradı. 

Çubukludan Sirkeciye istimbotla gelen 
IDdivin yanında damadı Mısır kapı kethüdası 
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Celal ve mihmandarı İstanbul ahzıasker kıo
'1llisyonu reisi Hilmi Paşalar bulunuyordu; is
keleden açık bir saray arabasına binmişler, 

Baıbıalide sadaret muhafız ibölüğü süra visiyle 
jandarma ve polis kıt'aları tarafından karşı
lanınıslardı, mülakatta Dahiliye Nazın Talat 
Bey (Paşa) de hazır bulunmuş ve Hidivi ara
basına kadar uğurlamıştı. Babıaliden Şeyhü
lislam kapısına gitmek üzere ayrılan Hidivin 
arabası cümle kapısından çıktığı sırada, ·ken
disini görmek üzere yolun iki kenarını doldu
ran kalabalığın içinden elinde bir brovning ta
bancasiyle birisi fırlamış ve arabaya beş el 
ates etmisti. Kurşunlardan ikisi ilk silah sesi , , . 

üzerine ayağa kalkan Al)bas Hıilmi Paşanın 

sağ yanağı ile sağ bileğine isabet etmiş, üçün
cü kurşun da damadı Celal Paşanın baldırına 
.gelmişti. Mihmandar Hilmi Paşa da kılıcını çe
kerek Hidivi selamlıyan süvari ile jandarma , 
ve polise mütecavizi tepelemeleri için einir ver
mis itidalini muhafaza eden araıbacı da hay-,, 
vanları kamçıhyarak yaralanmış olan Mısır 
hükümdarını vak'a yerinden Cağaloğluna doğ
ru kaçırmış,tı. 

Suikasdçı ile asker,. jandarma ve polis a
rasındaki müsademe çok kısa sürmüştü; kol
larını arkasın.dan tutmağa muvaffak olan Sa
lih Efendi adında !bir sivil taharri memurunu 
da yaralıyan mütecaviz, ·biri sol memesi üstü
ne diğeri, de sağ yanağından beynine doğru gi
ren iki kurşun ile ağır yaralı olarak oradaki 
bir berber dükkanının önündeki ağacın diibine 
devrilmiş ve birkaç saniye sonra da can ver
mişti. Halktan birkaç kişi serseri kurşunlarla 
hafif yaralanmışlardı. Vak'a İstanbulda fev
kalade bir heyecan uyandırmış·tı. 

Al)bas Hilmi Paşanın ilk tedavisi, o za
man İran sefaretıhanesi karşısında bulunan bi
rinci kolordu karargahınd·a · operatör Orıhan 

Bey tarafından yaıpılmış ve yaraların tehlikeli 
olmadığı görülmüştü. Sultan Reşad başmabe
yinci Tevfik Beyi gendererek hatır sordurmuş, 
sadırazam Said Halim Paşa da bizzat gelerek 
yaraları saıılmış olan Hidiv:i otomdbiliy1e Gül
hane parkı rılhtımına, oradan da istimbotla 
Çubukludaki sahilsarayına götürmüştü. Ak
şam -üzeri koloııdu sertaJbibini de .bera,berinde 
getiren En.ver Paşa tarafından ziyaret edil
miş, Meclisi Meb'usan adına bir heyet gelmiş; 
bütün ecnebi hükümdarlanndan telgraflarıgel
dikten <başka, İstanbutdaki sefirleri de resmen 

ziyarette bultininuşlardı. Çubuklu telgrafha
nesi günlerce durmadan faaliyette bulunmuş, 
,bilhaıssa Mısırdan gelen telgrafları ala,bilmek 
için Çubukluya yardımcı memurlar gönderil
mişti. 

Vak'a akşamı Valide Paşa, iftarı bekle
mek üzere Bebekteki sa'hilsarayının ba!h,çesin
de oturuyormuş, suikasdı Daıhiliye Nazırının 
bir telgrafından öğrenince fevkalade bir te
essür ve heyecana kapılmış, pek az sonra oğ
lunun :bu meş'um tecavüzü hafif yaralarla at
lattığını bildiren ikinci bir telg-.caf alınca Pren
ses Fatma Hanım ile beraber derhal Çubuklu
ya geçmişti. Ertesi gün İstanbul fukarasına 

camilerde mUhim bıir tesaddukta bulundu, 
akşamı da İstanbul ve civarındaki tekkelerde 
birer iftar ziyafeti verdirtti. 

tstanbul zabıtasının tahkikatı neticesinde, 
bu suikasdın siyasi olmadığı, tecavüzünü ken
di hayatiyle ödeyen failin de cinnete yakın bir 
ahlak ;buhranı geçiren Mısırlı bir genç olduğu 
anlaşıldı. Vak'a günü adı İstanbul matbuatına 
Mehmed Mazhar Paşa zade Mahmud Ma2Jhar 
diye geçen bu gencin, dört sene kadar evvel 
ölmüş Mısır hıakimlerinden Mazhar Efendinin 
oğlu olduğu anlaşıldı. Henüz yirmi yaşlarında, 
uzun boylu ve esmer, ,güzel bir delikanlıydı. İs
tanbul Ticareti Bahriye Mektebi .taleb_esinden
di, vak'a günü de sırtında lbu mektebin ünif or
ması bulunuyordu. Kadıköyünde Cevizlikte 
Bakla sokağındaki konaklarında oturuyordu. 
Anasiyle kardeşlerinin Mısıra gitmeleri üzeri
ne konakta yalnız kalmıştı. Evrakı arasında 

hususi hayatının hazin vesikaları bulundu. 
Ana·sına yazdığı son me~ubunda hayatından 
acı acı şikayette •bulunuyor, aşk yüzünden öle
ceğmi söylüyoııdu. Mısırda 'bulunan maşukası 
,bir musevô. kızıydı, bu kıza gönder,diği mek
tupları da hep kendi kaniyle yazmı!}tı. Altı de
fa intihar teşeb!büsünde bulunmuş, ıher sefe
rinde ku:ııtarılmış, 1913 delbir ara da sinir buh
ranlan yüzünden Kadıköy Şifa hastanesinde 
yatmıştı. 

Yemeklerini muntazaman, Kadıköy va
pur iskelesi civıannda Mısırlı talebenin devam. 
ettiği tttihadü İslam lokantasında yiyordu, 
akşamları da müşterisi yine 1bu talebelerle A
rap gençleri olan bir gazinQya gidiyordu. Ko
nakta bir miktar morfin de bulunmuştu. Ken
disini tanıyanlar, Mahmud Mazharın akranı 
olmıyan uygunsuz adamlarla da düşüp kalktı-
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ğını söylediler. Kadıköyünde münasebette bu
lunduğu bir Yahudi kızı da kendisine dalına 
ölümden ba·lisettiğini, her intihar teşebbüsün
de kurtarıldığından şikayet ettiğini, vak'adan 
az ewel: "Ölüm için bir çare buldum, :ben a
dam vuracağım, hükumet de beni öldürecek" 
dediğini anlattı. Vak'a günü beyaz kolalı bir 
gömlek giymiş, siyah bir kıravaıt bağlamış ve 
tıraş olmuştu. Cesedi polis müdüriyetine kal
dırıldığında cebinden bir çif.t kirli çoraıbı ile, 2 
Mecidiye, 6 çeyrek ve 1 kuruş otuz parası çırotı. 
Ticareti bahriye mektebine uzun zamandan
beri taksitini yatırmamıştı, bu yüzden mekte
be alınmıyordu. Sui.kasıd'da kullandığı taban
cayı nereden aldığı öğrenilemedi. Vak'ada ala
kaları .bulunmak ihtimaliyle tevkif . edilmiş o
lan bazı şüpheli Mısırlılar da serbest bırakıldı. 
Vak'a. yerinde bulunanlaııdan ,bir zat da İkdam 
gaz&tesi muhabirine; Mahmud Mazharın elin
de tabanca ile kala1balığın arasına fırladığı za
man gayet asa!bi bulunduğunu, kurşunlar vı
zıldarken' HMivin de .elleriyle başını muhafaza 
ettiğini ve iki tarafa sallandığını, mütecavi
zin ağaç dibine devrildikten sonra dudakları
nın bir şeyler söylemek ister gibi bir müddet 
kımıldadığını, kunıduralarının pek eski oldu
ğunu anlaıtmıstı. 

Blıbl . : 1ıkıdam Gazetesi. 

ABBAS KOHNEMUİ (HMı) - İmpara
torluğun son yarım asn içinde İstanbulun 

meşhur İranlı kağıt ve kırta.-siye tüccarların- . 
dan; deposu Çiçekpazarındaydı; 1870 e doğru 
mütevazı bir sermaye ile ticaret hayatına atı
lan Hacı A!bbas Efendi, yıllarca sonra bu sa
hada ıbüyük ,patronlar arasına girmiş, ;bir ara 
bir sigara kağıdı imal,athanesi de açarak meş
hur Seferoğlu ile reka:bete başlamış, "Tulu" 
ve "Hitıraizafer" s~gara kağıtlarını çıkarmış
tı. 

ABBASPAŞA SOKAGI _. Hey.beliada 
sokaklarındandır. Vapur iskelesinden gelir,
ken İnönü (İsmetıpaşa) caddesi üıerin-de sağ 
kola rastlar; iki araba rahat geçebilecek kadar 
geniş asfalt ·bir yoldur. Vaktiyle Abbas Halim 
Paşanın bilhassa fevkalade bir bilardo salonu 
ile meşhur köşkü bu yol üzerinde idi, şim

di yeri bir arsa halindedir. Solda yeni iskele 
sokağı ile bir kavşağı vardır ki, bu sokak De
ğirmenburnu altındaki plaja iner. Abbaspaşa 
sokağ·ımn üst başı da Ümit tepesini fırdolayı 

· çeviren yola kavuşur. 
Bibl. : REK, Gezi notu. 
ABBAS VESİM EFENDİ - (B. Vesim 
Efendi). 
ABDAL YAKUB TEKKESİ - Helkimoğ

lu Ali Paşa tekkesi de derler. Kadiri derga
hıydı, ayin gün,ü cuma idi. Hekimoğlu Ali Pa
şa camiinin cuma vaazlarım da bu dergahın 
şeyhleri verirdi. 

Bu tekkeyi ilk yaptıran mazanneden Ab
dal Yakuıbdur; yanında bir halifesi ile ,beraber 
zaviyesi karşısında medfunıdu. Ali Paşa cami
ini yaptırırken, Abdal Yakub zaviyesini büyük 
bir dergah halinde iıhya etmiş kendi türbesini 
de Abdal Yakubun merkadi yanına inşa ettire
rek açıkta duran kaıbri, on sekizinci asrın ne
fis !bir san'at eseri içine almıştı (B. : Hekimoğ
lu Ali Paşa camii ve ,türbesi) . 

.A!bdal Yakuıb tekkesi ıbugün bir harabe 
halinıdedir. Kapısı, cami ile arasını ayıran Ese
kapısı sokağındadır; caddeye bakan taraıfını 
küçük evler kapamıştır. On sekizinci asır ya
pılarının en güzellerinden biri olarak meşhur 
olan ıbu tekkenin san'at kıymeti hakkında bu-

Abdal Yalmp Tekkesi (Restin Nezih) 
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günkü harabesi karşısında hüküm vermek zor
dur. Ayakta duran selD.3ihanenin kurşunları 

sökülmüş, çiplak kubbesi çöknleğe ınhakum
dur. 

B1bl. : REK, Gezi notu. 

ABDİ- (B. Abdullah Efendi, Akhisarlı). 
ABDİ - (B. Abdullah Efendi, ll_immet
zade). 
ABDİ, ABDİJR~ZZAK - Tüıık tuluat 

tiyatrosunun -büyıü:k komiklerinden; geçen as~ 
rın son rub'unda İstanbul halkını kendisine 
coşkun !bir sevg-i ile bağlıyan, büyük san'at
ka.r; şöhretinin en parlak -devrini 1875 ile 1895 
arasında yaşamışbr. 1835 e doğru yoksul bir 
ailenin oğlu olarak İstan:bulda doğdu; çocuk
luğunun mahrumiyet içinde, esnaf çıraklığı e. 
derek geçtiği, on lbeş on altı yaşlarında -iıken 

~ehzadebaşında bir bıçakçının yanında çalıştı, 
ğı söylenir. Evvela Aksarayda Taşköprüler 

civarında Çiftemahalleıbiciler karşısındaki 
kaJhvehaneden bozma tiyatroda görünmüştür; 
devrin gazetelerinden Sabah'da çıkan bir ilan-. 
da burası zikredildikten sonra; "kbdi.Ağa, in
cesaz ve rakıs Haçik ve refiki Elmas ile icrayı 
lu-biyat eyliyeceğinden, teşrife rağbet buyu
ranların- memnun olacağı" yazı1ıdır. Sonra Ga
latada Amerika tiyatrosu sahnesine çııkmış
tır. Nihayet Şehzadebaşında Direklerarasın
daki ,tiyatrosunu, "Handehanei Osmani" yi 
kurmuştur. (B. : Handeıhanei Osmani). 

Uzun boylu, pehli
van yapılı, güzel a
damdı; · ölinciye k.a
dar değiştirmediği 

şehir kılık ve kıyafe- _ 
ti şu olmuştu: Başın
da fes üzerine abani 
sarık, belinde şal ku
şak, sırtında haydari, 
kış ise kürk, ayağın~ f,ıtf(ıI 
da elifi şalvar, kaloş 1\~~!, 
kundura. Ahmed Ra- j., . , 
sim bu meşhur komi- Abdi Efendi 

ğin sahne tuvaletini (Resim: H. Çizer) 

şöyle tasvir eder ' 
Başında uzun, kalıpsız bir fes; sırtında 

bir caket; bir pardesü ,bozması, bazan kolları 
kopuk haydari tkalidi bir sako, ·belinde şal ku~ 
şak, bacağında SJıkına dizlik, yarım şalvara 
benziyen paçası bol üst tarafı dar -bir panta
lon, ayağında potin veya yarım kundura; "Bu 

iri yarı· gövdeden asla umulmayan çevikliği, 
elastikiyeti, göbek oynatıp atışları, kıç ve o
muz titretişleri, endamını küçültüp birdenbi
re büyütüşleri, boyalı yüzündeki ihtiıhzamtı 
mudhikesi, sürmeli gözlerindeki enzan handa: 
handi ile böyle bir kıyafete cali olduğu kadar 
sun'i bir şahsiyet veriyordu." 

Yine Ahmet Rasi:m.jn Malumatta ya.zdığı 
şehir mektuplarından bir tanesi, büyük komi
ğin portresi bakımından çok kıymetlidir: 

"Bizim tiyatrocu Abdi hakikaten tuhaf
tır. Hele saraka etmek hususunda gösterdiği 
etvan a:bdiyane taklit kabul etmez. Kel Hasan 
ile aralarındaki farkı tayin etmek istiyen şu
arayi zamaneden birine: 

Basanın pek güzel değil oyunu 
Abılinindir ben anı neyleylm. 

qedirtmişti. Ş~ir uşağı, oldukça kurnaz; us
tura gföi kayış tutar, di1baz, şakrak olduğun~ 
dan başka yüzündeki garabeti mudhikeyi ta 
,göbeğine kadar indirımiş. Endamı iri, ·beyni 
soytarı, diheni tenk, hayide edası maskara, 
gözleri kaıpkara, kellesi kudretten matruş, ol-. 
dukça mahalle teııbiyesi görmüş, zuhuri artığı, 
ortaoyunu kırıntısı, Hamdi müstahliıki, kendi 
tuhaflığına kendi güler, fakat oldukça dilber, 
adeta kırma, Boyaıbaıd servisi, çınar irisi, yar~ 
ma, dafüudak, kestane suyunda haşlanmış ıs
takoz enseli, eski hovarda, olanı biteni çakar; 
hoşmeşrep, vakte zamane göre hikaye dilşü
rür, fıkra 5,öyler; cinas ye mazmuna can atar; 
bahusus mürtecii.. Hele hele söyliyeyim mi, 
söylemiyeyim. mi?. Haydi imdilik dursun, ha
line göre kaibadayı, bir adı Memiş, bir adı Ma
•Çola, bir adı Baıba, bir adı Kelebek, bir adı İ'biş, 
hir adı Gamsız, ne olursa eyvaUaha kail böyle 
,bir merdi kamildir. Fakat nedense bende~ pe
risi hazetmiyo:r. Bir zaman sevişirdik ama şbn
diler !konuşmuyor, dargın, kırgın, rencidedil, 
o yosma çehresi asık, o güzel gözleri nigahı 
mürde g-ibi süzgün, yüreği üzgün, takılıyor, 

harf atıyor, hatta evvelki gün Göksuda ken
disine iltifat eden :birine ·beni göstererek: .Şe. 
hir mektupçusu var, yazar! diye serzeniş et
ti. Sade ibu ,kadarla kalsa iyi! Bahsi uzatb. Ne 
zararı var, yine bizim Abdimizdir. Elbetteyi
ne 'bir ziyafete gelir, bir faka uğrar. Ah .. Ol
malıydınız da görmeliydiniz!. Senin şehir m:nek
tuplarım. . . . larım diyor. Ben onun için katı 
-bir şey yazmadım ki. Bizim mektuplar kaşağı. 
değil ki cilde sürünsün, çıngırak değil ki 1bo-
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yuna takılsın, boru değil ki ötsün, duman de
ğil gözlerini -bür.üsün. Bizimkiler adeta bir tüt
sü. Tesir etmezse diğer nüshasını yazarız. O 
da fayda vermezse büyüsünü çözeriz. Baktık 
ki yine hastalık devam ediyor, bildiğimizi söy
leriz, kayda, sicile müracaat ederiz. O istediği 
kaıdar sulansın, utansın, utanmasın, ağır ağır, 

perde perde, fasıl fasıl, kanto, komedi, draım 
anlatırız. Bütün tuhaflıklarını ayrı ,ayrı şerhe
derek bu müdhikin ne 
yaman bir becliayı 

nadire olduğunu iza
ha çalışırız. Ama yi
ne biz darılmayız, yi
ne gider kendini sey
rederiz. Varsın hid- ~ 

. \ 
det etsin. Hakkı da 
var, safi sinirdir. Siz 
onun löp löp olduğu
na bakmayın, çabuk 
zayıflar. Daracık 
sahnelerde sıçraya 

sıçraya bu hale gel
di, evvelden gürbüz 
delikanlıydı, saçı sa
kalı. oyunlarda ağar
dı. Ah, -0 Malumat ga-
zetesi, ortaoyununu 

Abdiııin '"Baha" imım,h 

kaı·ika türü 

h~ram etti. Elbette o da buna bir oyun ede
cektir. Mamada sahneye tıktılar, şimdi insaf 
edin, Abdi kızma.sın mı? İçip içip sızma.sın 
~ı ?. Beni görünce bağırıp çağırmasın mı? 
Benden ona ruhsat, ne yaparsa yapsın. 

Güzel ne ederse gönül ~eker! 

"Aman ne kadar tuhaf.. Dün yine De
ğirmenci namındıı, şarkılı !bir komtıdya oynu
yordu. Hasbanın don ile arzı endam edişi neler 
hatıra getirdi! İnsan gülmeden çatlıyacaıktı. 
Kala.balık mı, kalabalık!. Sıcak mı, sıcak!. 

Gök.şu Mama gibi açık değil ki, terden, kahka
halardan oturulmuyor!. 

"Hiıç dikkat buyruldu mu?. Abdi komed
yalarında ilaçdan ba:hsedildikçe ağzına tavuk 
göğsü, gırtlağına ekmek 'kadaifi, göğsüne ma
halleıbi, midesine baklava, hançeresine süt: '·ç 
gibi şeyler sararım diye /bizi taıtlı tatlı güldü
rtir. Galiba dün acı ,bir şey yemiş ki, bizi gö
rUr gıörmez mülahazayı ıbırakarak saldırdı. 
Neler, neler ... O dana kapaması ·biçimli çehre
siyle, o ahu gözlerıiyle, o oeylan bakış-iyle, o 
tosun edasiyle güzel güzel, tuhaf tuhaf, ·latif 

latif kinayeler attı .. Söz söylemeğe kıyılmaz 
ki, mukabele edilsin efendim! O ne sözler, o 
ne buluş, o ne nekrelik .. Hak vergisi vesselam. 
Zannederim ki artık ,barışırız, bana sarmaz, 
bana darılmaz .. Derede tepede yine buluşuruz, 
sohibet ederiz .. " 

Abdi hakkında kıymetli bir vesika teşkil 
eden yukarıdaki satırlardan, büyUk komik ile 
•büyük. muharririn arasıp.da, Rasimin ortao
yunlan aleyhinde yazdığı ağır bir makale yü
zünden ,bir ara bir kırgınlık· olduğu öğrenili
yor. Ahmet Rasim.in Abdi için yazdığı latife 
yollu ,bir gazel de yine o sıralama şehir mek
tuplarının ;birinde n~redilmiştir: 

Giriniz Abdi ile bendenizin aresine 
Bakınız derdimizin yalvarırız çil.resine 
O benim şiveme, etvarı makalatıma denk 
Ben onun ah ·ederim gözlerinin kaaresine. 
Yine mahzunü mükedder, yine mehcurıı neşa,t 
Kim ilişmiş acaba ol ciğerim pAresine 
Bana kızmış da o nazlı ~dip ağyara demiş 
Gözünün yaşlandır gayn deva yaresine. 
Bu kadar cevrü cefa, nazü eda liiyık mı, 

· Bliyle mi rahmedecek ft,şıkı avaresine 
Kuşdili, Göksu, Mama hepsi frak oldu bana, 
Koca dünyayı haram eftl bu gamlıAresine. 
Bakmasun söyleyiniz el sözüne nAdim olur, 
Değişirse yanılır arslanı kır fAr~ine .. 

Abdürrezzak, yazın Kuşd-ili, Göksu ve Ma .. 
manın salaş tiyatrolarını dolaşırdı; bu bakını
dan ''Handehanei Osmani" ,bir yer adı değil, 
bu na.ınlı komiğin kumpanyasının adıdır. O za
manlar donanma denilen ıpadişahın doğum ve 
cülu'Su yıldönümü şenliklerinde, bayramlarda,, 
Ramazan gecelerinde Handehanei Osmani, İs
tanbulluların gidilmesi şart bir neş'e ve şaıta
ret kaynağı bilinirdi. Hıdırellezdıeki Kağıtfuane 
saf alarmda da Albdürrezzak Efendi bir san
dala 'biner, dereyi dolduran mahşeri kalabalı
ğın arasına girer, kendisiı:in mevsimlik canlı 
reklamını yapardı. Muallim Naci, Hıdırellezde 
K:S.ğıthaneyi tasvir eden bir !stanbul mektu
bunda: 

"Sünnet Köprüsünün beri. tarafında bu
lunan vapur iskelesi önü kayıklarla, sandallar
la o kadar dolmuştu ki, oraya -bunlardan ce
sim bir köprü kurulmuş zannolunurdu. Kayık 
ve sandalların içinde bulunan erbabı ,tenez-
• züh bir derecede kah,ka!halar atmakta idiler iki, 
bunların gürültüsünden kayıkçıların, sandal
cıların arkası kesilmiyen çarpışmalar yüzün
den çıkan çekişmelerini işitmek kabil olmu
yordu. Bu kalabalığin hikmeti varmış: Köp--
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rünün altına doğru gidilince kahkahanın men
baı orada bulunduğu ve berideki gülüşmele
rin, hunun dağılan dal,gaları olduğu anlaşıldı. 
Köprünün gölgesine sığınmış bir kayık, ka
yığın içinde laıtifeci, ateşin yüzlü bir adam. 
Başında koca bir fes, fesinin tepesinde ufacık 
,bir püskül, püskülün üzerinde.mavi bir nazar 
boncuğu, kendisi muttasıl söyleyip gülüyor, 
halkı da gül:dürüy.or. Bu manzarayı görenle
rin Sadabada kaıhkahalar .bahçesi diyecekleri 
gelmiş.tir. Meğer bu zat meşhur Abdürrezza
kı şirin mezzak imiş!.." 

.Nbdürrezzakın ıbir zengin gelir kaynağı 
da, kibar ve r1calin düğün ve sünnet cemiyet
leri idi; "Abdürr.ezzak da ,gelecekmiş!/' sözü, 
mahalle ve semtin ağzında haftalarca evvelin
den dolaşırdı. Büyük komik, yalı ve konakla
rın kapısından bütün vakar ve ciddiyeti ile gi
rer, lhürmetle karşıla~ır, kılık ve kıyafetini de
ğiş,tirip makiyajım yaptıktan sonradır ki or
talığı kahkaihalarla katıltan adain olurdu. 

.Aıbdürrezzak, 1895 -1896 yıllan içinde sa
raya alındı. Saray tiyatrosunun "aia;turka 
kısmı" mızıkai hümayun kadrosuna dahildi, 
kendtsine mülazimisanilik rütıbesi verildi; mı
zıkai hümayun üniforması giymek mecburi
yeti, san'atkarı yıllarca azap içinde kıvrandı
ran bir şey olmuştu. Ali Süha Delibaşı, Ulus 
gazetesinde tiyatro tarihimiz · üzerine yazdığı 

Hasekide Güzelsebzeci sokağında Ahdinin 

oturduğu j5 numaralı ev, (Resim: Nezih) 

ABDİ 

makalelerinden birinde saraya alınma -vak'a
sını şöyle tesbit etmişti: "Meşhur Coquelin'
lerıden birisi - büyüğü mü, küçüğü mü orası 
belli değil - bir turne sırasında İstanbula ge
liyıor, halktan çok rağbet görüyor. Zamamn 
Fransız sefirinin delaletiyle sarayda da oyun 
veriyor, l'ransız sefirine, türklerin de .A:bdi a
dında bir Coquelin'leri · bulunduğu söyleni
yor; Ramazan ayı imiş, sefir ınerak ediyor, bir 
gece yanına zevcesini, tercümanını alııp Şelh
zadebaşındaki tiyatrosunda Abdiyi seyredi
yor, O geceki oyun "Bir anda üç meserret" 
imiş. Sefir Abdiiy çok beğenmiş, bir yolunu 
bulup padişaha ondan bahsetmiş, Aıbdi de der
hal saraya alınmış". 

A'bdürrezzak sahneden çekilince kum
ıpanyasını dağıtmadı, sadece reklam ve ila.n
lann üzerindeki adı kalktı, Handehi.nei Os
maninin başına arkadaşı Küçük İsmaili geçir
di. On iki yıl, o sahnesine, İstanbul halkıda bü
yük komiğine hasret çekti. :tkinci Abc;lü1hami
din san'atkara karşı cömert efendi olduğu söy
lenir; şöyle bir fırka da vardır: 

Padişah bir gece Abdinin oyunundan pek 
hoşlanmış, "iıhsanı şahane" Qlarak bir tabağa 
gümüş mecidiye doldurarak göndermiş, .A.;b~ 
di: 

- Ben zerdesiz pilavı sevmem!. 
Demiş,· padişaha nakletmişler, kendisine 

bir ,tabak da altın ,gönderilmiş .. 
Garip tesadiftir, .A.obdülhamidin AJbdi-ye 

kı·zması da yine para üzerine savrulmuş ,bir 
nüktedir: 

Bir oyunda uşak olan Abdi, efendisinin 
çizmesini çekiyormuş, çizme :de bir türlü Çlk~ 
mıyormuş, dudağına gelen nükte, san'aıtkara 
padişah ihuzurunda oynadığını unutturmuş: 

- Bu nasıl çizme .. Memur maaşları gibi 
bir türlü çıkmıyor!. 

Deyivermiş! .. 
Rivayet edilir ki, Abdülhamit Maliye N11· 

zırına derhal emir vererek ertesi gün memur
lara birer maaş dağıttırmış, fakat Abdür.rez
zakı da bir daha saray sahnesine çıkartma

mıştır. Üç yıl ömrünün en sılontılı devrini ya
şamış olan Abdi Meşrutiyetin ilanı üzerine, en 
gimiş manada hürriyetine kavuşan bir vatan
daş olmuştu; abani sarığı ile şal kuşağım sar
mış, tiyatrosunun kapısı önündeki rengarenk 
ilanlara adı yazılmış, halk sahnesine çılanıştı. 
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Devrin en çok satılan mizah gazetesi "Ka
raıgöız" onun bu dönüşünü İstanbul halkına, 
çok şirin bir resmini koyarak 17 Mayıs 1909 
(Rumi 4 Mayıs 1325) tarih ve 84 numaralt 
nüshasında haber ver:mişt_ir: 

"Bir zaman zor ile ortadan çekilen 1.Aibdi
inız kendini meydana atmak üzere olmakla 
çoktanlberi gözlerde tüten bu uhdukıJ' ahlak, 
yakında ba keınali kelle ve kulak orta oyunu 
icrasına başlıyacakmış .. 

Karagöz - İlk müşterisi benim .. Hem de 
inat için Küçük İsmailin ta karşısına geçip otu
racağım ... " 

Abdürrezzak sahne ıhayatının bu ikinci 
dewinde ilk oyununu 27 Haziran 1909 Pazar 
günü Yoğurtçu çayırındaki tiyatroda oyna
mıştı; er.tesi gün çıkan Karagöz . gazetesinde 
Çapaçul imzasiyle şöyle bir ·bend· vardır: ".A;b
di ilk defa olarak sahneye çıkacakmış ... İşiti
lir de hiç durulur mu? .. On iki senedenberi 
müştakı didarı· olduğum o koca gövdeyi ,gör
mek için Yoğurtçu çayırına değil, dünyanın en 
dik bayırına bile tırmanır:ım .. Bir kalabalık, 

bir kalabalık ki mahaşerallah .. .''. Bu gazete-. 
nin ayni nüshasında Ahdinin bir de ilanı var
dır: "Yarın Göztepede Mamada A1bdürrezzak 
Efendi tiyatro lfiibiyatı icra edecektir." 

Meşrutiyet 9evrinin poietika gürültüleri, 
zincirleme girişilen İtalya, Balkan ve birinci 
Cihan Ha:rıpleri İstanbul halkında ağız tadı, 
neş'e, şataret, zevkü safa arzuları bırakma
mıştı; büyük koımik de bu insanlardan biriy
di; ihtiyarlamıştı da, ne eski coşkun rağbeti 
buldu, ne de eski "Abdürrezzakı şirin mezzak" 
olabildi. Sahneye sadece geçim kaygusii}'le çık
tı, hatta bir ara da .başka sahalarda çalışmayı 
düşündü, ı,{adıköyünde Altıyolağzında bir ma- · 
hallebici dükkanı açtı, fakat işletemedi. Son 
oturduğu ev de Alıtıyolağzında idi. Bir üremi
nin kendisini ölüm döşeğine yatırdığı zamana, 
ölümünden ,bir, bir buçuk ay evveline gelince
ye kadar. oynadı; Türkiyeye sıçramak üzere 
ıbulunan Cihan Harbi ateşini endişe ile takiıp 
ederı · İstanbul halkını semt semt dolaşarak a
zıcık neş'elendirm.eğe çalıştı, 1914 Haziranın
da Üsküdar İca<liye tepesinde "Kanlı İnti
kam" ı oynadı; Temmuz başlarında Kel Ha
san, Aleksan ve Şahinyan ile beraber Şehza

edbaşındaki Şark tiyatrosunda "Tayyar za
de"ye çıktı; ve bu ayın sonlarına doğru da 
hastalandı. Hastalığının ilk günlerinde, Altı-

yolağzındaki evinin penceresinden gelip ge
çenlerle şakalaşın.ağa çalıştığı söylenir. 

Büyük !komik Abdürrezzak Efendi, İstan
bul tarihinin eşsi ,zbir şenlik gününde, .kapitü
la.siyonların kaldırıldığının ilan edildiği gün 
öldü; öyle ki, Sabah gazetesi, çılgın bir neş'e 
içinde ayaklanmış olan İstan·bul halkına bu acı 
haberi verebilmek için, dört 'büyük sayfasın
dan, ancak dördüncü sayfasının son sütunun 
en sonunda bir yer ayırabilmişti; yazı.şudur: 

Abdürrezzak Efendinin vefatı 

"Udhuke perdazı şehir Abdürrezzak E
fendinin vefat ettiği haıberi dün matbaamıza 
vürudedince, bütün hey'etimizi ağlattı. Halü 
şaniyle, ef'alü akvaliyle tam Osmanlı, cidden 
bir san'atkar, hayırperver ve cihandide olan 
piri muhteremin ziyaı şüıphe yoktur ki kendi
sini bütün tanıyanları d.ilhun edecektir. Mer
hum bir aydanberi esiri firaş bulunuyordu. 
Nihaye,t pençei mevte giribanını kaptırarak 

dün Kadıköyünde hanesinde vicdanı müsterih 
adamlara mahsus sükun ve asudegi arasında 
enfası madudesini ikmal, emanetini swhibine 
teslim etti, naşı gufran _İıakşı bugün ha.nesin
den kaldırılacak, cenaze namazı badeledi Ka
racaahmet kabristanına vediai haki rahmeti 
rahman kılınacaktır. Rahmetullal,ıi taala raJh
meıten vasiaten". (30 4ğustos 1330 -12 Eylul 
1914). 

Abdürrezzak sarayda bulunduğu sıralar
da bir ara Beylerbeyinde oturmuştu; muhitine 
kendisini çok sevdirmiş olan san'atkarın ,teç
'hizü tekfini ile cenazesinin kaldırılmasını 
Beyler.beyi Donanma Cemiyeti üzerine aldı. 
Zevcesi Zeliha Hanımın gazetelerde çıkan ,bir 
teşekkür melktubu, tiyatro· tarihimizin en par
lak şöhretlerinden birinin son hatırasını teşkil 
eder. 

Ölümünde seksen yaşlarındaydı, meslek
daşları arasında "oyuncu hakkı yemez" deni
lirdi. Cömert, hayırsever adamdı, bayramlar
da mahallesinin yoksul çocuklarım giydirip 
kuşatır, bilhassa, gelinlik fakir ~ızlan cihaz
larını yaptırarak evlendirmekten :büyük bir 
zevk duyardı. 

Bibi. : Ahmed Rasim, M:ııhaITir beya: Refik 
'Ahmed, İstanbul Na:sil eğlenirdi; Tahs.in Paşa, Yıl
<lız hAtıralan; Ahmed Rıasim, Şehir mektuplan; 

' tMuhıallim. Naci, Mektuplarım. 

ABDİ (Arab) -.Son tulumbacılardandır, 
Cihan Harbi arifesinde on sekizlik esmer, ya-
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kışıklı bir çocuktu, çok güzel nara a.tardı. Bir 
ara ayaklı mani söylemeğe de merak sarmış, 
kendisini çekemiyen ayakdaşları da hakkında 
şu miniyi düzmüşlerdi: 

İki t.ekerlek bir dingil olur mu araba şık 
İki ·mA.ni söylemekle olur mu Arab aşık. 

ABDİ (Bek!;i) - Son ortaoyuncular ara
sında namlı bir san'atkardır; zenneye çıkar
dı; Sela.ınsı,z semti bekçilerinden idi. Yakışıklı, 
zeki, hovarda bir gençti. Kavuklu Hamdi ta
kımında oynardı; türlü işve ve naz ile Hamdi
yi epeyce sarar, ona, halkı kırıp geçirten nük
teler sarf ettirirdi (B. : Ahmed, Arab.). 

Biıbl. : Ahmed Rasim, Muıharrir bu ya; S. N. Giır

çek, '1'1.ir'k ıtema,şası .. 

ABDİ (Bo'ğ~zkesenli) - İkinci Abdül
hamid devrinde İstanbulun meşhur kaldırım 
kabadayılarından; Gaıiatanın batakhane - ti
yatrolarının gedikli müdavimlerinden ve sah
ne yıldızlarının ~ılgın sevdazedelerinden idi. 
Kıskançlık yüzünden heman her temsilde bir 
kavga çıkanr, tiyatrodan lkarakolhaneyi boy
lardı. 

Bilbl. : Ahmed Rasim, Muhar,rir ibıı ya.. 

ABDİ (Derviş) - On yedinci asır orta
larında Dördüncü Mehmed zamanında İstan
bulun namlı musikişinaslarından; Hicazdan 
bestelediği şu rubaisi vaktinde dillere destan 
olmuştu: 

Bir yanar mı bulunur !;ün ciğerimden gayri 
Bir acır mı bulunur yilrelerhnden· gayrL 

Bilbl. ·: Ta.yyaıızadeAta., Enderun Tarihi. 

ABDİ (Karaman) - İkinci Abdülhami
din son yıllarında, lstanbulun namlı kumar
·bazlarından; !bilhassa pasetada fevkalade hü
ner sahibiydi. 

Bibl. : Ahmed Rasim, Şehir Mektupları. 

ABDİ (Kel) - Dördüncü Murad saltana
tınıiı ilk devrinde İstanbuldaki sipahi _ihtila.1-
lerinin en namlı Zoı:fualarından; 1631 deki ayak 
divanında, ki sadırazam Hafız Paşanın hü
kümdann gözleri önünde parçalanmasından 
•öıtürü Hafız Paşa valk'ası diye meş,hurdur; pa
dişahın yüzüne karşı "biedebane" bağnşan

lardandır. Dördüncü Murad bu kanlı karışık
lıklann müşevviki olan sadırazam Recep Pa-

\ şayı idam ettirip · zor.balan da birer birer ya
k~atıp cellada verdiği sırada Üsküdara ka.ç
mış, Aziz Mahmud Hüdai Efendi dergahına 
sığınarak saç bırakmış ve Mahmud Efendi 
sofusu olup gizlenmişti. Bir yıl kad_ar sonra, 

Bayram Paşa sadaretinde yeri öğrenilerek 

dergahtan alınmı.ş ve Muradın f erm.anı ile 
idam olunmuştur. (B . : Hafızpaşa Vak'a:sı, Si
pahi ihtilalleri). 

Bibl. : Naima, III. 

ABDİ (Küçük) - Tuluat san'atkarlann
dan, hayatı hakkın.da malumat edinilemedi; 
Ortak~yde Taşmerdivende Paressiraç tiyat
rosunun .bir ilanında adı geçmektedir; Birinci 
Cihan Harbi arifesindeki yıllardan birinin 18 
İkindkanun Cumartesi günü Pathe Freres'in 
Napoleon Bonaparte adında 2000 metrelik bir 
filminin gösterileceği ·bildirildikten sonra ila
na şu satırlar konmuş.tur: 

"Sineı;nadan maada komiki şehir Küçük 
Abdi Efendi tarafından Çifteköy Düğünü, mil
li şarkılı oyun 4 perde:. Düğün davetleri ve 
pehlivanlar ve köçekler ve gayri hüm". Küçilk 
Abdi bu oyunda Çoban rolüne çıkmıştı. 

B ibl. : Nahid ·Bilga, 1'1ot. 

ABDİ (Lağımcıbaşı oğlu) - On sekizinci 
asır sonlarında uygunsuz takımından- bir deli
kanlıdır.1789 (H.1204) de!stanbulun sohbet
ler!ndeki zarafeti ile tanınmış çelebilerinden 
Balcızadeyi öldürerek Ziştovi taraflarına kaç
mış, Süruri de vak'aya şu tarih kıt'asım yaz
mıştı: 

Hey IAğımeıhaşı oğlu puşt, toprak başına! 
Eyledin bir tatlı dilli ademi gark &bı hun. 
Ziştovlye kaçtın ey katil, didim tarDıi tam 
"Plşto,•lle urdu Balcızadeyl Abdli dfuı". 
Bfül. : Sur1lri, Hıezeliyat. 

ABDİ (Yus'ofçavuşzade) - Ceıvri Çelebi 
hikayesinin kahramanlarından ve fgtanbul 
nevcivan tiplerinden; Dördüncü Murad zama
nında fevkalade güzel bir delikanlı-dır, bir gün 
babasının konağında pen-cere önünde oturur
ken, konağın _karşısınd~ Mehmed Çelebinin 
berber dükkanında bulunan Cevri Çelebi ken-

. disine aşık olur, bin al.tın vererek Ahdinin res
mini yaptırır ve o resme bakarak avunmağa 
çalışır. Kırkıncı gün, konaktan bir feryadü fi
gan yükselir, Yusuf Çavuş ölmilştttr, Cevri Çe
lebi konağa koşar, bti. acıgünilnde Abdininiti
mat ve sev:gisini kazanmağa muvaffak olur, 
ona bir mürebbi ve hami arkadaş seçilir ve ko
nağın selamlığı;na yerleşir ve yoliyle Abdiye 
bütün duygularını açarak dostane .bir karşılık 
görür. Bir gün Yusufçavuşzade Cevri Çelebi
ye: "Aşıklık halinde ne ile eğlenirdin?" diye 
-sorar; Çelebi: · "Sizin tasvirinizi yaptırdım., 

anınla eğlenirdim" der . .A!bdi resmi ister, ba-
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kar; "Doğrusu ben bu kadar dilber isem bana 
tahammül olunmaz" der; fakat resmin arka
sını çevirince, af et gibi .bir kız tasviri görür: 
Bir nazenin ki on üç, on dört yaşında, devlet 
tacı başında, kudret kalemi kaşında; kaşlar 

yaya benzer, cemal aya benzer, kirpiği ok, du
dağı ebru, burun çekme, ağız hokka, dişler in
ci; bir karış gerdan, püskürme benler, meme
ler taze turunç gibi, göğüs endam aynası, to
puğuna bir fiske vursan üç gün üç gece titrer .. 

Güzel Abd.inin aklı ·başından •gider: "Cev
rim ! .. Ben bu tasvirin sahibini ya bulurum, ya 
bu yolda helak olurum" der, kendisine bu kızı 
bulmasım, buluncaya kadar da yüzünü göre
miyeceğini- söyliyerek odasına kapanır, ye
mekıten içmekten kesilir. Zavallı Cevri Çelelbi 
de evine dönüp odasına kapanır, kırk gün ağ
lar, uyku kendisine haram olur, ağzına bir lok
ma taa.ı:p. koymaz .. Her ikisinin de anaları tela,ş 
edip kabahati biribrine atarlar, bir taraftan 
da tasvirin sahibi olan kızı ararlar, ve ni-hay.et 
bin dert ile bulurlar, bu dünya güzeli: Tüccar 
Mıibmudun -kızı Rukiye Banudur. Tanrı misa
firi olarak eve 1girerler; ıgece yatısına kalırlar 
ve bir fırsat kollayıp Rukiye Banu.ya Yusuf'Ga
vuşzade Ahdinin resmini gösterirler .. Kız de
li divane olur: "Aman kadın, şunu benim ile 
müşerref eyle" der. Abdi ile Cevriye müjde
ler gider, her ikisi de ayağa kalkabilmek için 
üç gıün beslenir. Abdiyi bir çengi kızı kıyafe
tine sokarlar, Rukiye de anasını kandınp ko
naktan yalıya tebdili-hava için üç gün izin alır. 
Koçuda Çaıvuşzade ile buluşur, ara:banın ka
paklannı kapayıp Çavuşzadenin başından yaş- , 
mağı atıp: "Efendim Abdi gayri sabra meca
lim kalmadı" diye sarmaşdolaş olurlar, giiya 
bal ile kaymak 'bir yere kanşır, turfanda gül 
giıbi bir.birlerini kol.damaktan önineğe elleri 
değmez .. İskeleye vanrlar, yedi çifte ile yalıya 
geçerler, yalı ·bahçesinin ortasında-ki köşkte 
ne dillerle tarif ve ne kalemlerle tahrir olunur 
zevkü safalar ederler. Cevri Çelebi de yalıva 
davet ed.İilir. Fakat bir gece Bostancıbaşı y~lı
y~ basar, 'cümlesini vezir divanına götürür. Ru
k:ıye Banu Çavuşzade ile baş-göz edilir· Cevri 
Çclebiye de hir kız verilip düğün der~ek ile 
muratlanna kavuşurlar. 

ABDİAOA SOKAOI - Eyyüb kazasının 
Rami Yenimahallesi sokaklanndandır; Rami 
kışlası talim meydanı eteğinden geçen Muha-

cir sokağından tslambey caddesi üzerindeki 
sırta kadar uzanır (B. : Rami). Toprak yol
dur, cadde denilecek kadar geniştir, Boşnak 
Hı-zır ve Paşababa sokaklariyle birer dört yol 
ağzı yaparak kesişir; bu iki sokak arasındaki 
kısmının, kışladan gelindiğine göre sol ,tarafı 
bir meydancıktır. İslambey caddesi üzerindeki 
bayırda biten ucu ise, gayet dik bir patika ile 
lslambey caddesine kavuşur. Evleri bahçeli, 
hemen umumiyetle birer katlı ahşap yapılar
dır, halkı doksan üç bo7lg'Ununun Rumeli mu
hacirleridir; gürültüsüz, temiz bir sokaktır. 

Bi,bl. : REK, Gezi notu. 

ABDİ BEŞE VE HASAN BEŞE KAR
DEŞLER ~ On yedinci aısr sonlarına doğru 
yaşamış, İstanbul9n namlı çiçekçilerinden; 
çiftçilik ile geçinirlerdi; bundan ötürü ilk de
fa kendilerinde görül~n iki laleye "Dehkani 
Hatayi" ve "De:hkani Kırmızı" i~imleri veril
ı:nJştir. Bunlardan Hasan Beşe 1692 (H.1104) 
de ölmüştür. 

Bibl. : Ulbeyıdullaıh, Tezkirei SUkO.feclya.n. 

ABDİ BEY (Müsahib) -İkinci Mahınu
dun g8zdesi, saray komik ve dalkavuklarından 
ve zamanının değerli musikişinaslarındandır. 
Evvela Üıçüncü Selimin rikabı hümayun çavuş
Iarındandı. Musikide
ki bilgisi ile temayüz 
etti, fasıl heyetlerine 
iştirak etti ve akranı 
araı:ıında Küpeli Ça
vuş'lakabı ·ile tanındı, ~ 
Mahmud· tarafından ı'l 
kendisine müsahiblik , 
ünvanı verildi. Huzu-
ru hümayunda müsa- · ' ,111 1 V 'd-

ır "' ' .i/JJ;; hib Hayali Said E- ~- ,'Uf/::. 
fendi ge şakalaşmala- /J !/ 
n meşhurdur. Bir ka-
ğıthane gezintisinde (Resim: u. Çizer) 

ise dere kenarında dilsizlerden biriyel şaka
laşırken suya düşmüşler, dilsiz boğulmuş, 
Abdi Bey güçlükle kurtarılmıştı. 

Kanlıca ile Anadoluhisan arasında küçük 
bir yalısı vardı. 1833 de öldü, kabri Eyy.übta

dır. 
Biibl. : T,ayyarzade AtA, Enıderun tarihi, III; Re-

fik Ahmed, itst!a.nbUl nasıl eğleıtlr<li. 

ABDİ ÇELEBİ (Berber) - On yedinci 
asırda yaşamış, namlı çiçek meraklılarından
dır; Eyyübludur, tohumdan elde ettiği kırmızı 
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bir laleye "Oülrengi Abdi" adı konmuştu. 
rubl. : Ube,Yduİlaıh, Tezikei ~Uk.Qfeciyan. 

ABDİ ÇELEBİ CAMll- Samatyada Su
lumanastırda, kendi adını taşıyan mahallede
dir. Kapısı Marmara caddesindedir, Müdafaa
yı Milliye caddesiyle Samatya arkası sokağı
nın köşesinde dolma bir sed üzerindedir. "Ye
dim İçtim Camii" ve "Yenicami" isimleriyle de 
anılır. 

Hadikaıtülcevamide de Çilingirler Mesci
di diye kayıtlıdır. Kapısının üzerindeki.arabça 
"Mesciden halisan livechilla.h" tarih kita:besi
ne göre, ilk yapısı 1533 (H. 940) yılında bit~ 
miştir. Mimar Sinan, Tezkiretül-ebniyede ken
di eserleri arasında gösterir. 

Dört fil ayağı üzerine atılmış kemerler 
üstunde bir kubbeli ·bir mabed idi. Vakfı kal
madığından tamir edilip bakılamamış, geçen 
asır sonlarına doğru çökmeğe mahkum bir.ha
rabe haline gelmişti. Fakat İkin'ci Abdülhamid 
devrindeki Ermeni Vak'ası üzerine 'hemen bü
tün sekenesi ermeni olan bu semtte bir kara
kol bulundurulması tensib edilmiş; Abdi Çele
bi camiinin yanına bir itfaiye karakolu yapıl
mıştı ki, bugün bu karakolun · yerinde Samat
ya Maliye Şubesi bulunmaktadır. Serasker Rı
za Paşa. ·bu karakol yapılırken. rivayete ~öre 
Haziiıei Hassadan bin altın alarak mabedin de 
ihyasına muvaffak olmuş, harab kubbesinin 
yerine kiremit örtillü ahşap bir çatı Gektirmiş. 
dış görünüşünü de bozarak bıİ.günkü şeklinde· 
tari:ıir ettirmiştir ki, Mimar Sinan yaıpısındart 
hemen hi.çbir iz kalmamıştır. Abdi Çelebi ca
mii ampir üslubunun güzellikten mahrum bir 
eseridir. Meşrutiyet ve onu takip eden İtalya, 
Balkan ve Birinci Cihan Harpleri içinde 
mabed yine bakımsız kalmış, öylesine ki, 
yanındaki çeşmeden su taşıyan sucular, içine 
merkeplerini bağlamağa başlamışlardır. Niha
yet son defa avlusiıiıdaki imamlara meşruta 
ev ile beraber Süeda adında zengin ve !h~Y1rse
ver bir fü.rk kadını tarafından ikinci defa ola
rak esaslı bir surette tamir ettirilmiştir; :Aıyrı
ca müezzinler için de beton bir ev yaıptırılmış
tır. Mahalleli arasında şöyle bir fıkra naklolu
nur: 

.Bayan Süeda ağır hastalanmış, derdinden 
kurtulursa Jıarab bir camii ta:inir ettirmeyi 
nezret:miş, niyeti de Samatyadaki Hatuniye 
mescidini ihya imiş., Bu sırada ulemadan · bir 

ihtiyarın Sama tya Maliye Şu besine bir işi düş
müş .. Yerini bilmiyormuş, yolda birisine sor
muş: 

- Şu yoldan gidersiniz, karşınıza koca
man bir kilise çıkar .. Onun karşısında harab 
bir cami vardır .. Maliye Şubesi de onun ya
nındadır!. ceva,bını almiş .. 

Mamur bir kilise karşısındaki harab ca
miin manzarası ihtiyarın izzeti nefsini rencide 
etmiş, tanıdııklarından bulunduğu hayır sahibi 
zengin kadını, Hatuniye mescidi yerine Abdi 
Çelebi camiinin tamirine ikna etmiş .. Tamir es
nasında .· mabedin içinden elli iki araba moloz 
ve gübre çıkarılmış. 

Tavanının ortasma "Allahü Nurüssema
vat .. " ayeti kerimesi İsmail Hakkı Beyin nefis 
bir celi hatb ile yazılmıştır. Mihrabda da Re
isülhattatin'Kamil Beyin çini üzerine bir ihla
sı şerifi, bir Besmelei şerifi ve bir Sadalrallii
hülazimi vardır. Bu son tamir ve tezyininde 
Mısır çarşısında baharat tüccarı Bay Hacı 
Hüsnü 1318 tarihini tasıyan hattat Tevfik 
Beyin bir Besrnelei şerif levhasını hediye et
miştir. Mabedi bir de güzel avize süslemekte
dir ki, Naciye Sultan sarayından alındığı 

söylenmektedir. 
Ribl. : Hadikatül cevami, I; REK, Gr,zi notu. 

ABDİ ÇELEBİ MAHALL'ESİ - Fatih 
kazasının Samatya nahiyesi mahallelerinden
dir. Samatya tramvay caddesi, Me:rıhaba cad
desi, . Hocakadın caddesi, Kocamustafapaşa 

caddesi.ve Mütesellim sokağiyle çevrilmiştir. 
İç cadde ve sokakları şunlardır: Çamçak· 

sokağı, Balta ·çıkmazı, Hacıkadm çeşmesi so
kağı, Demirci Osman sokağı, PamukGU soka~ 
ğı, Marmara caddesi, Pulcu sokağı1 Şırlagan 
sokağının bir kısmı, Balık sokağımn bir kıs
mı, Mercanbalığı sokağı, Bestekar Hakkı so
kağı, Sarraf Tahsin sokağı (Bütün bu cadde 
ve sokak isimlerine ba~ınız) . 

Adını, Abdi Çelebi camiinden almıştır. Az 
meyilli bir sırt üzerine kurulmuştur, Marmara 
caddesi de bu sırtın hemen en yüksek yerini 
teşkil eder, bu seviyeye ıkadar olan evlerin üst 
katları Marmarayı görür, Vaktiyle sekenesi
nin büyük bir kısmı ermeni imiş, son yirmi beş 
otuz yıl içinde şehrin diğer semtlerine, bilhaıs: 
sa Galata ve Boyoğlu -taraflarına hicret edip 
dağılmışlardır. Marmara -caddesinde küçük 
bir mahalle çarşısı varsa da, mahalleli ihtiya-
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cının mühini kısmını Samatya çar-
şısından temin eder. J l.'v 

B1bl. : REK, Gezi notu. ~~~- ı.. 
ABDİ DEDE...:._ Asıl adı Ab- ( /4J ., ~v 

dullahtır. Kasımpaşa mevlevlha.- f -1;;~.ı('/".:t,(~\ı / 
nesini kuran şeyhtir. Oa yedinci ~f.{~:~Z,.,(j'I)" ~ 
asrın birinci yarısında yaşa~lŞ, / -)~V/2 /4·~ 

zamanında evliya.lığına inaniımış- oı 4/;Y2Ô</ fv{t~c,;,~">i~:,--;, .,-
, ',l').- /-~ -s r, ~,( 

tır. Vaızlarını dinlemek üzere tek- ,,•' , -ı;_-',,, 0+ - ,, ---✓~ 
o ---: /.:_10,''""-.. ,,~.c<· c )'/< 

kesine ilk defa olamk ayak basan .~ ·<."'c;vf i~'~.i~,(o;,;I'] /½, 
kimselere "Safa geldin, falan E- ':(§:~~ ~o,,-1,~~✓~-fJ:{½{: 
fendi" diye adiyle aşinalık etti#i /-r-: 0 

\ \ 'lr ı ~'vt~~~•)-,. /(v//' 
söylenir. Evliye Çelebi de şu fıkra- ~/ W 1/,.,ı:~1J->\ 
yı nakleder: Dördüncü Murad Bur- ,6) ' /r / •f./ 
sadan İstanbula ge.lirken Bozbu- ıJ-f'· 1

\) . ft ıf· 
runda fırtınaya tutulur, bindiği // /.f: 
gemi .batmak tehlikesiyle k. arşıla- :'~ , ~ j:. .. y1 

şır, d~rken Abdi Dede geminin baş· .!:s..,~"-:::-Jfr·"'::,:t~ ı?f/;;ı 
tarafında görünür, elindeki bahçe · r--....::.~. ~''{/ ~ı-
küreği ile denize vurarak,· ''Üskün ~'-f:ı-1 U"/ 
bihakkil meliki! Kuddus!" diye ba- -_, ı, · 
ğırır ve azgın deniz derhal süt li- Samatyada Abdlçelıebi MBJıaU.esi (lf>34 Belediye şetı~ Rehberinden) 

man ol.ur. 
Abdi Dede Galata mevlevihanesi şeyhi i

ken yerine Mesnevii şerif şarihi İsmail Dede 
Efendi tayin edilmiş, o da Kasımpaşada kendi 
mülkü olan bostanına yeni bir mevlevihane . 
yaptırmıştı. 1631 (H. 1041) de öldü, kabri Ka
sımıpaşa .mevlevihanesi mezarlığındadır. 

Btbl. : Evliya Çelebi, I; HadiketW cevlı.mi, II. 

ABDİ DEDE - Asıl adı Abdülkeriındir, 
Kasımpaşa mevlevihanesi dervişlerinden ve on 
sekizinci asrın namlı hattatlarından idi. Sülüs 
ve nesih yazıyı Ressamzade Mehmed Elfendi
den öğrenmişti, talikte kuvvetli ·bir hattattı. 

Pek çok eser bırakmıştır. 1766 (H. 1130), de, 
akrabasından birinin yanında çıktığı bir se
yahatte vefat etti. 

Bi.151. : MUstıııkinµ;A.de, Tuhfei haıtta,tin 

ABDİ DEDE (Hakkak) - Son devrin 
değerli zfi.kirlerinden ve ilahi bestekarların

dandır; Kocamllf!tafapaşa dergahının bir oda
sında miinzevi hayatı sürerdi; ayinlerde 
tekkenin. ihtiyar zakil'ba.şısı ilk ilahiyi okur, 
alt tarafım. bu AbdiDede idare ederdi. Hak
kaklikte kıymetli ,bir üstad idi. Mecdi mahlesi 
ile de şiirleri ıvardır. 1902 de öldü ve Kocamus
taf apaşa tekkesi mezarlığına defnedi_ldi. 

- Arazbar WUıl, güfte M. RA.zr -
Aşkınla. yaraJb behreyAıb eyle 
Hsıyrette koma hisseya;b eyle 

.zwrıı bA.tın eyleyUb mA.mur 

Esrara ma'den bir ikita:b eyle. 
- BestenigAr ilahi, güft.e Sünbüll AIA.eddin -

Ben mesti canan olmU§am 
Canü cihandan gıeçmiışem. 
Hayra.nü giryan olımuı,am 
Na.mü nişa.nda.n geçmiı,em. . 

Biıbl. : Sadettin Nüzhet, Türık Musikisi A.ntoıoJtsi. 
ABDİ EFENDİ - On sekizinci asır or

talarında yaşamış ve İstanbul ihtilallerinin en 
önemlilerinden biri olıan 1730 Patrona Vak'ası 
üzerine •bir tarihçe kaleme almiş bir mu!harrir
dir.~ 

Bihl.. : İnönü Ansiklopedaıs.i. 

ABDİ EFENDİ (Basmacı) - İstanbulda 
on sekizinci wsır sonlariyle on dokuzuncu asrın 
birinci yarısında yaşamış Şark musikisinin 
büyük üsfadlarındıan biridir. Şöhretinin ilk 
parlak zamanı, Üçüncü Selim devri olmuş, 
·sonra İkinci Mahmuda. intisab etmiştir. 1859 
da ölmüştür. 

- Acem buselik, devri kebir best.e -
ı:ıem g!ildür 11ltfedüb bağ içre kıl geıştü gıüzar, 
BWbüli gülşen senin vasfınlıa bulsun iştihar. 

ABDİ EFENDİ (Mühürdar Hacı) - On 
sekizinci asrın tstanbullu devlet adamlarından 
ve şairlerinde~; kayın pederi Reisülkıüttab 

Mehmed Efendiye nisbetle "Üç An'barlı Da
madı" diye de . maruftur, 1699'a doğru doğ
muştu. 1764 de ölmüştür. Damad Nevşehirli 
İbrahim ve Koca Ragıb gibi büyük v~rlerin 
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maiyetinde çalışmış ve güvenlerini kazanmış, 
doğru, zeki, fikir istiklaline sahib bir zat idi. 
1730 Patrona Vak'asında ihtilalciler tarafın
dan takib edilen ricalden biri olmuş, hayatını, 
büyük şehirlerde saklanın.ağa muvaffak ola
rak kur:tarabilmiş idi. Defterdarlıklarda bu
lunmuş 1753, 1757 ve 1763 de Ü<; defa Reisül
küttab olmuştur. H. 1178 yılı Sa.fer ayında 

(1764) bir rikabı hümayun günü saôırazam ve 
şeyhülislam huzuru hümayuna girdiğinde Ab
di Eıf endi rikab ağalariyle sohbet ederken kalb · 
sektesinden öldü, nası araba ile evine naklo
lundu ve Üsküdara ,gömüldü. 

Reisiilkttttabı Cennet 
terkibi ölümüne tarih düşürülmüştür.1644 de 
Birinci Mahmuıd tarafından yaptırılmış ve iki 
defa yanmış olan Defterdarkapısı mescidine 
minber koydurtmuştu. 

ABDİ EFENDİ SOKAG-1 - Üsküdarda 
İmrahor sokaklarındandır; Hudaimahmud 
sokağı ve Kaptanpaşa sokağı ile Aziz Mah
mudefendi sokağı arasındadır (,B, : İmrahor) ; 
ilk iki sokakla bir üç yol ağzı kaVŞağı yapar. 
İki araba geçebilecek kadar geniş, kaba taş 
döşeli, bozukça, Aziz Mahmudefendi sokağı 
kavşağından girildiğine göre, olduik~a meyilli 
ve gayet •kısa bir yoku~tur. Solda üç büyük 
ev, sağda iki üç kulübemısi yaipı ile evceğiz var
dır. Soldaki evlerden birincisi yüksek sedli bir 
bahçe içindedir, .bahçesindeki ağaçlar, bilhas
sa bir ı;am a~acı bu .sokağa bir şirinlik ver
mektedir. (İkindteşrin 1944). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

ABDİ KAMiL EFENDİ (Selanikll). -
Muallim tlstanbulda yeni usul ilk iptidai mek- , 
tebini açan zattır. Süleymanivedeki Taş mek
tepte açılan bu okul, İsta:iıbulda eski mahalle 
mekteplerinin birer birer kapanarak yerlerine 
yeni ilkokulların açılınasına, Türkiyede büyük 
ki Tasmektep onun _idaresine verilmiştir. Ab
di Kamil Efendi bu ilk teşebbüsünün muvaffa
kiyetin,~en ·cesaret alarak Şemsülmaarif adiy
le büyük birhususi okul açmıştır. (B. : Şem
sülmaarif) ·. 

1857 de Selanikte doğmuş, rüşdiye tahsi
lini bu şehirde bitirdikten sonra, bir müddet 
vilayet kaleminde mülazemet ile katiblili et
miş, 20 - 25 yaşların arasında l.stanbula gele
rek bazı zengin çocuklarına hususi dersler 
verıneğe başlamış, öğretmenlikteki ehliyeti -
Maarif Nazın Münif Paşanın gözüne çarpa-

rak, Nazırın oturduğu Süleymaniye sem.tinde
ki Taşme·ktep onun diaresine verilmiştir. Ab
di Kamil bu mektepte kendi yazdığı yeni bir 

elifba ile okutma ve öğretme usulünt\ tatbiki
çin daha geniş bir imkan bulm!IŞ, T9.şmektcp . 

de İstanbulda parlak bir rağbet -görmüştü. 
Abdi Kamil Efendinin ,son yılları, fazla çalış
ma neticesi asabi bir hastalık ile geçmiş, mek
tep muhitinden ayrılarak maarif müfettişi ol
muş, tekaüt edilmiş ve 1929 Biırincikanunuaıda 
72 yaşında olarak ölmüştür. 

Mebadii Kıraat adında ,bir elifbası, muh
telif sınıflar için bi,r kıraat serisi, Tecvid, tımi
hal ve Kavaidi Tüi:ikiye adında açık türkçe ya
zılmış ders kitapları vardır. 

Bföl. : O. N. Ergin, Ma:ar.if ıta.rlhi II. 

ABDİ PAŞA ·(Abdiirrahn'ıan) - On ye
dinci asrın Türık müverırih ve şairleırinden, dev
let adamı; Enderunu ·hümayun gılmanları a
rasından yetişmedir. Anadoluhisarlıdır; pek 
küçük yaşta saraya girmiş, 1650 de Hasodaya 
alınmış, Dördüncü M'.ehmedin ilk yıllarında 
kendi adına nisbetle anılan bir tarih yazmağa 
başlamış, sır katibi ve rilrabdar olmuş, 1669 
da vezirlikle çırak edilerek nişancı tayin edil
miş ve bu vazifede on üç yıl kalarak tstanbul-

. · daki sarayı, devrin irfan erbabının to,plandığı -
~ir yer olmuştu. Sohbeti temiz, zarif bir ve
zirdi, şiir ile uğraşır, yazdığı şeyleri meclisin
deki münevver ahbablarına gösterip okumak
tan zevk duyardı, 

1682 deBasra valisi, 1688 de Kandiye mu
hafızı, 1691 de Saıkız muhafızı olmuş ve bu 
adada ölmüştür. ''Vekayiname" adını verdiği 
_eserine Basra valiliği ile İstanbuldan ayrıldığı 
tarihe kadar devam etmiştir, ki Türkiye !m
paraıtorluğu tarihinin orijinal kıymette kay- · 
naklarından biridir. 

Bir gazelinden beyit : 
Ruhi dilcü da güzel, zlllfi semenbO. da güzel, . 
Nice tercdh ideyim, o da güzel, lbu da güzel.. 

Bi:bl. : Silahdar tarihi, I; Salim, Tezkire!. şu~rA : 
İnönü .Ans.i:klopedisi. 

. ABDİPAŞA SOKAGI - Boğaziçinde 
Çengellroyünün Yeniımaıhalle · solkaHda:rından
dır; Kalantor sokağı ile Baıkır-cıbaşı sokağı a
rasında kaba taş döşeli, bozukça, bir araba ra
hat geçebilecek kadar geniş bir yoldur; üç ye
rinde havagazı feneri vardır; Kalantor soka
ğı tarafından gelirken sağ kolda Çengelköy 
Çeşme sokağı, Çengelıköy Maslağı sol.kağı ve 
Haticehanım sokağı vardır (ıB. : Çen,gelköyü). 
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Kalantor soıkağiyle olan kavşağının sağ 
köşesinde ahşap bir ev altında bir küçük ma- ·· 
halle bakkalı vardır; Çeşme ve Masla:k sokak
ları ile olan kavşaklan arasında, Abdipaşa so
kağı sola doğru genişler ve küçük bir ,meydan 
halini alır, ulu çınarların bulunduğu bu mey
dancığın ortasında Haticehariım m~ydan çeş
mesi vardır (B. : Haticehanım meydan çeşme
si); etrafında da ancak altı ahşap ev buluın
ma,ktadır. Maslak sokağı, bu meydancığa giıt
ti'.kçe genişleyip yelpaze gibi açılan basamak
larla iner. Buradan sonra, Abdipaşa sokağı 
tekrar daralır ve meyli yukarılara doğru faz
lalaşan bir yokuş halini alır; her iki tarafında~ 
ki birer ikişer katlı birkaıç küçük evi geçince, 
mamftr bostan ve bahçeler arasına girer; öyle 
ki, yolun bu kısmı günün hemen lher saatiınde 
ıssızdır: taşların arasından fışkırmış , otlarla 
yemy~şildir; harçsız bahçe duvarlanndan erik 
ve fındık gibi meyva ağaçlarının dallan sar
kar, yer yer böğürtlen ça:lıları görülür. Üst ba
şından vadideki bo•stanların, karşı .yamaçların 

seyrine doyum olmaz. 
Bibl. : REK, Gezi notu (1944 - 1957) 

ABDİONBAŞI SOKAGI - Bulgurlu so
kaklarındandır (B. : Bulgurlu). 

ABDİSÜBAŞI CAMİİ - Fenerde kendi 
adını taşıyan mahallede, İncebel solkağı ile Ab
disübaşı sokakları kavşağındadır. İlk defa Fa
tih Sultan Meıhmed devri ricalinden Abdi SU
başı adında ,bir hayır sahibi yaptırmıştı, za•• 
manıla vaıkfı tükenmiş, harab olmuş, Kanuni 
Süleyman devrinde Kırkçeşme suları g~tirilir
ken bina emini olan 
Mahmud Ağa ta- # 

rafından Mimar Si-
nana yeniden yap
tırılmıştır. Bu se
beple Mahmudağa 

camii yahud İnpebel 
sokağının eski adL- ;p 
na nisbet Kuburbe- lf,ı._ 
li camii adiyle de '"""ı 
meşhurdur. Geçen · M 

asır sonlarında . e- ' 
saslı bir tamir gör
müş, Mimar Sinan 
yapısından hiçbir iz !Abı4'ısübaşı Camünin Mi. 
kalmamıştı. Ahşab, nare Ha.ra.besl (Resim.: R. 

aşı boyalı bir cami Sevlnçsoy)' 

idi. Minaresinden Haliç çok güzel görifnürdü. 
Abdisüba.şı müezzinleri arasında, sesini karşı 
sahile işittir!ıll.ek bir an'ane olarak devam ede
gelirdi. Bu mabed Fener patrikhanesi yangı
nında yanmış, son müezzini de yanarak öl• 
müştür. 

Bl:bl. : Ha:dikaıtfil cevami, I; REK, Gezi notu. 

ABDİSOBAŞI MAHALLESİ - Fatih 

kazasının Fener naıhiyesi mahalllelerindendir. 
Sultanselim altında, İstanbulun Halice bakan 
dalgalı sırtlan üzerinde kurulmuştur. Fener 

,. iskele caddesi, Ca.ıncıçeşmesi yokuşu, Abdisü
. başı sokağı, Mismarcı yokuşu, Mismarcı soka
ğı, Soğuktulubma so-:tiağı, Tabaikyunus soka
ğı. Fodlacı. sokağı. HaliG caddesi, Çesmearkası 
sokağı, Miralay Nazım bey sokağı ve Fener va
pur iskelesinden bu sonuncu sokağın nihaye
tindeki iskeleye kadar uzanan sahil ile çevril
miştir. 

İç sokaık ve caddeleri şunlardır: Abdüle
zelpaşa caddesinin bir parçası, Sadırazamali
paşa caddesi, Haletefendi Ç)kmazı, İncebel so
kağı, Mismarcıçeşmesi sokağı, Tabayunus so
kağı, Tabayunus camii · sokağı, Baiklkaloğlu so
kağı, Çırak.çeşmesi sokağının a1t kısmı, Haliç 
caddesinin alt ikısmı, PirsuLtan sokağı, Musan
dıra bahçesi çıkmazı, Kızıl çııkmazı, Gülçeşme 
sokağı, Serhalife sokağı, Çukurmescid sokağı 
(Bütün bu sokak isimlerine bakınız). 

Evlerinin büyük bir ~ısını a,hşab olan Ab
disüıbaşı maılıallesi, İstanbulun geniş yangm 
yerlerinin iskan edilmiş parçalarından birini 
teş,kil eder. Bilıhassa Haliç caddesinin geçtiği 
vadiye ·inen yolları ayak iziyle açılmış dar ve 
dolambaçlı pate!kalar halindedir, buradaki ev
lerde, baılıçe duıvarları harçsız; yruhut tahta 
perde ile cevrilmis, kendileri de teneke vamalı 
kulübelerdir. Abdisübaşı maılıalle·sinin İncebel 
sokağiyle Abdişii:başı, Mismarcı yolkuşu ara
sımia kalan adası da son patrikhane yangının
da yanmıştır; ki bu yangın büyük tahribatını 
Hatipmuslahaddin mahallesinde yapmışt!. 

Bu mahallenin Tabaıkyunus camii ve ci
varını teşkil eden üst kısmından, Fener ve Ci
bali vapur iskeleleri arasındaık.i ·salhanın, Hali
çin ve karşı sahillerle tepelerin manzarasına 

· doyum olmaz. Burası eskiden Tabakyunus adı 
ile ayn bir mahalle sayılırdı. 1.stanbulun kıbar 
ulame lronaklan vardı, bunların arasında Ah
med Muhtar Efendi (Molla Bey) konağı, Afif 
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M'Olla konağı, Rafi Molla konağı, Aya
sofya kürsü şeyhlerinden Ali Beyin 
Köprülü konağı ondokuzuncu asır 

Türk konaklarının en güzel örneklerin
den idi. Bugün bu binalardan, Molla 
Bey kona.ğmın geniş arsasiye bu arsa
nın altında uzanan mahzenler, Zahid 
Efendi konağının da hamamından bir 
parça kalmıştır. 

Haliç caddesinin geçtiği vadiye 
gayet dik bir yoli:uş halinde inen, Fod. 
lacı sokağının üst kısmı da muhteşem 
bir panoramaya sahiptir: Birinci plan
da Gül camii, Küçük Mustafapaşa ha
mamı ve Üsküplü camii ortalara düş
mek üzere Kasab Demirhan ve Müftü 
Ali mahallelerini kuşbakışı görür. Da
ha geride İstanbulun Haliç sırtlan gö
zün alabildiğine uzanır. Bu levhayı, 

Köprülerle beraber Galata kulesinden 
Tophane sahillerine kadar karşı tanı.f 
ile Sarayburnu, Ayasofya ve Bayezıd · 
kulesinden Fatih camiine kadar gelen 
bir çerçeve kuşatır. Bu muhteşem pa
noramanın son planını da Üsküdar ve 
Haydarpaşa sırtları teşkil eder, ufuk
ta Alemdağı ve onun etekleri vardır. 

İstikbalde buraları İstanbulun en ma-
mur köşelerinden biri olmağa layıktır; 
(Temmuz 1944). 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ABD1S0BAŞI MEKTEBİ SOKAGI -
Fatih kazasının Fener nahiyesinde Hatipmus
lahaddin ve Tevıkiicafer mahalleleri ve Sancak- ' 
tar yokuşu ile Cafersühaşı camii sokağı ara
sındadır. Eskiden kaba taş döşeli imiş, miiıhim 
bir kısmınin taşlan sökülmüş ,bulunmakla be
raber düzgünce ; hemen hepsi kargir 
ve mimari bir hususiyet ve güzellik
ten mahrum olan evleri, günün ancak 
birkaç saatinde güneş yiizü görür, 
kasvetlice bir sokaktır. 

Sancaktar yokuş1:1 kavşağının 

tam karşısında Rum mektebikebiri 
bulunmaktadır; bu kavşak -başı bir
kaç basamak merdivenli olduğu için, 
araba geçemez (Temmuz 1944). 

ABD1S0BAŞI SOKAGI - Fa
tih kazasının Fener nahiyesinde A~-

Fenerde AbdJaüba§ı Mahallesi (1984 Belediye Şehir 
Rehberinden) 

disübaşı ve HatipmuslaJıaddin malıalleleri ve 
İncebel sokağı ile Camcıçeşmesi yokuşu ara
sındadır. İn cebel sokağı kavşağından yukarı 
oldukça dik bir yokuştur; sol tarafında Mis
marcı yokuşunun alt başiyle kavuşur. Evleri 
son Fener patrikhane yangınında mahvol
muş, sokak yangın yeri ortasında kalmıştır. 
(Temmuz 1944). 

Bibi. : REK, Gezi notu .. 

ZAhid efendi koııağınm hamamı (Beıtim: Nezih) 
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ABDULLAH - On sekizinci . asır başla
rında yaşamış namlı cerrahlardan, düklm.w 
Galatada idi. 

BIJbl. : Ahmet Refik, XII. asırda tstanıbul hayatı. 

ABDULLAH (Ara.b) - İkinci Abdülha• 
mid devrinin sonlarında, Oniıkiler diye marur 
Mcsaray kaıbadayılarının elebaşılarından, Tıf
lıbozzade Kaıhraman Beyin ölümünden sonra 
da Onikilerin başında.istediğini yaptıran birin
ci reis olarak kaldı. Aslen Kürd idi, Süleymani
yeliydi. tstanbula, Abdülaziz devrinde, on altı 
on yedi yaşlarında ilken gelmiş. Abdürrahnian 
Bey adındaıld büyük !kardeşi Beyrut gümrük 
nazırlığında -bulunıın:w;ıtur; esmerliğinden ga
lat olarak Ara,b laka:bını alan Albdullah, baba
dan kalma müıhim bir servete sahlpti, okuma
sı yamnası yolktu, İstanbuldaki şöhreti, tuluım
bacı ve kabadayı yeri olan Aksarayda Murad
paşa ~amil avlusundaıki kuşıbazlar kahvesiyle 
Çukurçeşmede'ki Semai ka•hvesinde devrinin 
en tehlikeli külhanilerini her nasılsa korkutup 
sindirmesiyle başlar. 

Hakkında şimdiye kadar neşredilen ha
tıralar sima ve şruhsiyetini şu çizgilerle göster
mektedir: 

u~ boylu, kuru, sırım gibi, kafası dai
ma tıraşlı, elmacık kemikleri çıkık, bıyıkları 
seyrek ve sarkık, iki kulağı da sa~ bir adam
dı. Kış yaz, ayağında çizme, sırtınd~ kukuletalı 
bir sako ile gezerdi. Beline Trablus kIDJ,ağı sa
rar, yeleğine de kalın ve ağır bir altın köstek 
takardı. Pürsilah ·gezerdi; yanından .saldırma, 

ta:banca ve ustur.pa, sağ çizmesinin kenarına 
sokulmuş ı;ıöğüt yaprağı bıçak, bir elinde de 
sapı gümüş savatlı kamçı eksik; olmazdı. Merd
lik, yiğitlik, arkadaşlık gibi kelimeler sadece 
dudaklarında dolaşırdı; palavracı, kendi çrka
nndaın ,başka hiçbir şeye kıymet vermezdi. 

Kurnazlığı ve girginliği ile sarayda arka 
peyda eµniş; ·billhas.sa Abdülhamidin itimadını 
kazanmış kimselerden Kilercibaşı Osman Be
ye çatmış; İstanbul cihetindeki. koltuklan, Ga
la.ta ve Beyoğlu umumh,anelerini. balozlarmı, 
meyhanelerini adeta-haraca bağlam.ıştı. Oniki
ler diye anılan avenesiyle işigücü oğlan ve ka• 
dm da.la veresi peşinde !koşmak, bu uğurda, ev 
basıp cam taşlamak, vurmak, wnışmak, av
larmdan hamilerini faydalandırmak olmuş

tu. Onikilerden Burunsuz öm.er, ıA.r~b Abdul
lahm sağ eli yerinde muavini; Alksaraylı Baha 
da mü.saıhib, nedimi yerinde idi. Külhanbeylik 

ve kabadayılık yollarına yeni yeni aWan deli
kanlılar, dost .tutacakıları, dosttan ayrılacak• 
ları, arkadaş .dostu ile görüşecekleri zamanlar 
he~en dalına Arab Abdullwha danışırlar, onun 
himayesine sığınıp yardımını dilerlerdi. Vak'
aları zabıtaca örtbas edilirdi. Arab Abdullahın 
en büyük vak'ası kabadayılıkta kendisinden 
kat kat üstün olan Çerkes Mehmedi Direkıler
arasmda vurup öldürmesidir. 

Akşamla yatsı arası; evine gitmek üzere 
bir çayh:aneden çıkan Araıb Abdullah, Osman
baıba türbesi önünde Çerkesin hücumuna uğ
rayıp alta gelir, fakat Mehmedden atik 
davranarak saldırması ile haısmının barsakla
nnı parçalayıp döküverir. Muhakemesinin bü
tün safhalarında da ciınayetini inkar ile kendi
sini rna:zılumların hamisi Osmanbabanın kera
meti kurtardığını, Çerkes Mehmetli Osman Ba-· 
banın vurduğunu söyler. Heyeti hakime Ab
dullahın müıdafaayı nefis uğrunda katil oldu
ğuna kanaat getirdiğinden dört yıla mahkum 
olur. . 

Arab ~bdulla'ha son zamanlarda, Kiler
cibaşı Osman Beyin delaletiyle mirimiranlık 
payesi verilmiş, bu kaldırım kaıbadayı,sı bir 
Arab Abdullah Paşa olmuştur. 

Arab Abdullah Meşrutiyetin ilanından 

sonra bir müddet Merdivenköyünde oturmuş 
ve o yıllar içinde ö1müştür. Kabrinin Sahrayı
cedid mezarlığında olduğu rivayet edilir. 

Arap Aıbdullarhı son zamanlarda yakın
dan tanımış olanlardan Merdivenköylü ~ay 
Asaf, bu namlı 'kabadayı hakkında yazılan 

hatıraların iftira yollu olduğunu, meyıhane ve 
umumhane gibi yerlerden haraç almağa asla 
'tenezzül eder adam olmadığını, oğlan ve ka
dın peşinde ömür çürütmüş bir'Qbahıtsız olma
sına rağmen başkalarının zevk dellallığı şöy
le dursun, bu yolda bilaıkis fevkalade kıskanç 
olduğunu söyler. Mahbub ve maıhbubelerine 
"Yavru" nun ağzında bozulmuş şekliyle "Yaıv
ri" der imiş. Son "Yavrisi" de oldukça geçkin. 
bir Hayganuş Dudu olmuş. Arap Abdullahın 
Oni1dler dışında en yakın dostlarından biri 
Suyolcu Mehmed pehlivandır. 

Aka Gündüz "Katmerli A!hmed Efendinin 
Hikayesi" nde Ara,b .A:bdullahı aşağılık insan
lardan biri olarak yaşatır. Fatihli, ticaret ve 
iradiyle geçinen temiz bir ailenin çocuğu olan 
Aıhmed, güçlü kuvvetli bir gençtir. Vefa ida
disinden şehadetname aldıktan sonra babası-
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nın da tensibiyle Dir~klerarasında bir lnraat
hane açar. Fakat semtin sevkomiseri Amnedi 
haraca bağlamak ister; ve bir wkşam gelip de
likanlıyı hakaret dolu ağızla tehdit eder. Ne 
yapacağını şaşıran Ahmed, tanıdıklarından 

birine başvı.uı.ır, "Meşhur bir Arab Abdullah 
vardır, bir defa ona danış!" cevabını alır. 

Arab Abdullah da: "Kumar oynat, oynatma, 
usul budur, komisere veerceğin paranın yarı
sını ona yarısını bana ver, ben seni muhafaza 
edeyim, ıbey gibi yaşa, kazan . .'' der. Kahra
manının ağzından naxledilen hikayede şu sa
tırlar en canlı yeridir: "- Bu iş elimden gel
mez ,Abdullah Bey!. Sonra babam gücenir!. 

- Babanın aklına turp sıkayım!. 
- Babamı karıştırma, göğsüne bir yum-

. ruk atarım, pestil gibi yere serilirsin fellah!. 
"Bunu galiba sertçe söylemişim ki etraf

takiler. hayretle baikıştılar, Arab bembeyaz 
kesildi, ayağa kaikacak oldu, göğsünden şöy
le kakıştırıverdim. Zınkkadak çöktü .. Ay!. Bu 
seefr de eliııi kuşağına . atmasın mı?. Baktım 

ki ine~, sivri bir Bursa bıçağı!. Arabın fesini 
kafasından kaıpınca bıçağı elinden aldım, öıte
ye fırlaıtıtım: 

- Araboğlu ! . dedim, ıben sana efendice 
geldim, insanca danıştım, kepazeliğin lüzumu 
var mı? 

Araıb homurdanıyordu: 

- Git delikanlı, .git!. Başımı belaya sok
ma!. 

- Zaten gitme d.esen de gid~eğim ... Asıl 
bela ısenden geliyor!... (B. : Katmerli Ahmed 
efendinin hikayesi) . 

Bibl. : Sermed Muhtar AlW:ı, Not; Ahmed Rasim, 
Muharrir bu ya; Aka Gündüz, Hayatda.n hika.yeler. 

ABDULLAH (Arab) - İstanbulun en 
eski ve namlı futbolcularından, büyük şehirde 
futbol maçlarının ilk sahn~i olan Yenibahçe
deki hastane çayırının en büyük şöhretlerin
den bir zenci delikanlıdır. 1910 a doğru henüz 
17 - 18 yaşlarında iken Basiret takımının as 
oyuncusu olmuştu. Sonra Rumeli talkımında 
oynamıştı. Topa mutlak 'haıkimiyeiti, ,bedii bir 
raksı andıran çalımla-n ve bilhassa kafa vu
ruşları meşhurdu; hasım kalesine kafaısiyle 
çektiği şütlerin paralayıcı bir şiddette olduğu 
anlatılır; ,kömür gi!bi cildinin güneş altındaki 
parıltısı da bu çalak delikanlıya . harikulade 
bir güzellik verimıiş .. .Asıl işi gücü ne olduğu 
öğrenilememiştir; esnaf takımından olduğu 

tahmin · edilebilir; futıbol alemindelki şöhreti 
Birinci Cihan Hanbinin velvelesi arasında sön
dü, küçük zabit olarak iştirak ettiği Ira1k mu
harebelerinde şehid oldu. 

Bi-bl. : Sa.im Turgud Akta.nsel, Not. 

ABDULLAH (Aıttar) - On sekizinci as
rın sonlarına doğru, Beykozda bir attarın oğ
luydu, fevıkalade güzelliği dillere destan ol
muştu. Hattat Akbabalı Ali Efendiden de ya
zı öğrenerek zamanının namlı hattatları ara
sına girdi. 

Bi'bl. : MıustakimzA.de, Tuhfei haıttatin. 

ABDULLAH (Bezirganzade) - On se
kizinci aısır hattatlarından; babası bedesten 
esnafındandı; anası da ço·k zengin bir kadın
dı, bundan ötürü Hanımzade Abd.ullah diye 
anılır. Hoca Melhıned Rasim.in yetiştirmesidir . 
Az zaman içinde fevkalade gayret sarf ederek 
sülus ve nesiıh yazıda ıtemayüz etti, kaleminin 
sür'ati ile de şöhret kazandı. Pek çok mushafı 
şerif, şifa nushaları ve bir Beyzavi yazdı; ve 
henüz yirmi yaşında ilken 1738 (H. 1151) de 
vebadan öldü. 

Göçdü Abdullah Efendi hayf ha.tta.tı cihan 

mısraı ölümüne tarihtir.· 
Bibl. : Musteklınza.de, Tuh!ei hatta.tin. 

ABDULLAH (Baruthaneli) - On seki
zinci asrın namlı ni.üzehJhiblerinden; san'atını 
babası Beyazi Mustafa Ağadan öğrenmişti, o 
da meşhur müzehhlblerden Suraıhi Mustafa 
Ağamn yetiş,tirınelerindendi. 

ABDULLAH (Dilenci) - Hüseyin Rah .. 
minin "Hayattan Sayfalar" ında etüd edilmiş 
bir mezarlık dilencisi tipidir; başında sarık, 
boynunda bir cüz kesesi, kabir başında aşir. 
okur. 

Bir yosma eskisi ve cerrar dilenci olan 
karısı Sürtük Hacer onun adına da şu sözlerle 
dilenir:: · · 

"Nur gibi hafızı kelamdır, eline parayı 
verirsen alır, vermezsen istemez .. Ahret ada
mı .. Mezar başında teveccülhe vanp mevtanın 
ruhiyle görüşür .. · Ölürse üzerine türbe yapıla
cak, başucuna kandil yakılacaktır.. Erdiğini 

de ayan etmiş.tir. Amana izin olmadığı için söy
lenemez .. Bir zeytin danesi ile bir hafta kefafı 
nefseder ... Kadir gecesi onu evde yatıyor zan
nederlerken Buma.da ınu camide görmüşler!" 
(B. : Hayattan Sayfalar). 

ABDULLAH (Ta.tar) - İstanbul mat-· 
buatının en eski ve namlı başmürettiblerin-
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dir. Büyük muharrir Aıhmed Rasiın, matbuat 
hayatına girerken ilk yazısını, Tatar A.lbdulla
hın eline vermişti. Rasim bu tarihi sahneyi 
şöyle naikleder: 

"Bir gün, şimdi ismini hatırlıyamadığım 
fransız üdebasında.n birinin Yolcu sernameli 
ufak bir manzumesini tercüme ettim. Kitapçı 
Kir.kora okudum. Anladı da .mı, yoksa anla
madı da anlar gibi mi görünmek istedi, fev
kalade beğendi, bana: 

- Bunu hangi gazeteye vereceksin? de
di. 

- Bilmem! dedim. Dedim ama takdirin 
bahşettiği raşe ile ,titriyordum. Kitapçı önün
deki yazııhanenin gözüınü çekti, bir zarf çıkar
dı, bana: 

- Üzerine Tercümanı Hakikat semıu
harriri sarudeıtlu Ahmed Mithad Efendi hazret
lerine yazınız, doğruca matbaaya götürüıp bı
rakınız! dedi. 

Bu telklife. de .. dayanamadım. Yazının al
tına kemali cür'etle (Darüşşafakadan mezun: 
Ahmed Rasim) imzaıaını attım. Atarım a. Ak
lımda (Baibıfili caddesinde Ebussuud soikağın
da 40 numaıralı Kırkanıbar matbaası) adresi 
döner dolaşıır olduğu halde, Nallımescidi ,geç
tim, köşe !başındaki ıbir kitapçı dükkanından 

Bu teldife de dayanamadım. Yazının al
Ebussud sokağını sordum. İşte, kapı açık .. 
Binanın loşluğu mehabetini arttırıyor.. Ne 
yapsam diye düşünürken baktım ki merdi
venden biri iniyor. Zayıf, çelimsiz biri, kapı
nın önüne geldi, durdu. Gözleri küçük, tek bı
yık, seyrek sakal, dişlek, Tatarlık yüzünden 
akıyordu. Dedim ki: 

mı?. 

- Tercümanı HaıJdkaıt matbaası burası 

Sert, abus bir çehre ile: 
-Burası! 

Bundan !korkmuyordum, dedim ki: 
- Bir Bey, Mitftıad Efendi hazretlerine 

bu mektubu gönderdi! Verir misiniz? 
Mektubu aldı: 
- Gelince veririm! 
Derhal sağdan geri ettim. Doğruca Baya

zıda gelerek va;k'ayı Kirkora anlattım, düşün-
medi bile: · 

- O adam başmürettiıbtir, Tatar Aıbdul
laıb. derler!.. 

Bu em.ketar müretti!bin hayatı hakkında 
hundan gayrı malumat elde edilemedi. 

Bibl. : Ahmed R.asim, Edib, muh:arrrr·, şair. 

ABDULLAH AGA (Bostancıbaşı) - ü
çüncü Muradın Bostancıbaşılarından; Beyler
beyıinde bir cami, bir hamam, bir mekteb, Kı
sıklı ile Langada .birer mescid yaptırmış ha
yır sahiplerindendir. 1591 (H. 1000) de ölcfü, 
kabri Kısııklıdaki mescidi yanındadır. (B. : Kı
sıklı camii ve Bostan camii) . 

Beyle.rbeyindeki camii için çok zengin bir 
vakıf yapmıştı; öyıle ki, ölçüsüz derecede, ar
tan ,gelirinden faydalanabilmelk için Dördün
cü Mehmed zamanında hükümdarın anası 

Turhan Sultanın yaptırttığı Yenica.mi vakfı
na katılmış; Birinci Aibdülhamid devrinde de, 
bu hükümdarın anası Rebia Sultan adına 
Beylerbeyi camii yapılınca, semt birliği ileri 
sürülerek AbdullaJıağa vakfı Yenicrumi vak
fından söıkülerek Beyleııbeyi camii vakfına ka
tılmıştır. Bir Bostancıbaşının, Selatin ·camile
rinin muhtaç olacağı -bu kadar zengin bir vak
fı nasıl olup da yapabildiği hakıkında, Beyler
beyliler ağzıında doılaışan çok güzel bir fıkra 
vardır: 

Abdullah Ağa, Beylerbeyindeki camiinin 
açılma merasiminin yapılacağı Cuma nama
zında bulunmasını Üçüncü Muraddan rica e
der; padişah da bu bendesinin gönlünü hoş 

etmek için Beylerbeyine gider, fakat ma:bede 
girerken: 

- Aıbdullah ... Çamii şcerifin vakfını yaıp
tın mı? diye ,sorar; Bostancııbaşı: 

- Hünkarım .. Varını yoğum itmamına 
ancak kifayet eyledi, der. 

Abdullah Ağa, zamanının namlı binicile
rinden idi; Üçüncü Murad derhal onun mı 
ikıymetli hünerini hatırlar ve: 

- Bu hayratta benim de hissem o•lsun .. 
Tiz atlan, ben şimdi namazara gururum, ben 
Ha:kkın huzurunda ilken dolaşabileceğin yerle
ri bu beyte vakf eyledim ve al şu makremeyi 
yırt, ağaçlara nişan koy!. diyerek koynundan 
sırmalı bir hünkar çevresi çıkarıp ve_rir. Sul
tan Murad camie girerken Abdullah Ağa da 
atına binip fırlar, ok gibi, rüzgar gibi uçar; 
namazdan sonra camie vakfedilen araziyi tes
bite çıkan bir heyet, padişahın incecik şerit
ler halinde ymtı1mış makremesinin nişan par
çalarını Kuzgu11:C'Uk sınırlarından Kısrklı 

eteklerine varınca uzanan ağaçların dalların
da görürler, Albdullah Ağa, ·bir Cuma ve öğle 
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namazı müddetince, akıllara durgunluk veren 
yerleri dolaşıp gelmiş ... 

B±bl. : Hadikata.l <ıevaıni, II; REK, ~zi notu. 

ABDULLAH AGA (Ha,bibzade) - On 
yedinci asırda Dördüncü Mehmed devrinin 
namlı musiki bilginlerinden; Sabadan bestele
diği "Dem bedem didelerim aşkı firavan bürü
dü" muraıbbıi.ı zamanında çok şöhret kazan
mıştı; sesi de gayet güzeldi, eserlerini hünkar
huzurunda kendi okurdu. 

ABDULLAH AGA (Sipahi Kara.) - Dör
diincü Mehmedin şey;hüliıslamlarından Tulum
cu zade Abdürrruhman Efendinin sadık ben
delerinden ve on yedinci asır ortalarında ts
tanbulun büyük şöhretlerindendir; Naima bu 
zati şu yollu tasvir eder: 

"Ortalığın iş başarır fettanı idi. Tulum
cuzade Abdürrahman Efen dinin eski ahbaıb
larındandı; Efendi müftü olduğu zaman iş bi
lir ve söz anlar adamıdır, koltuğumuzda bulun
sun şeklinde rica edip mevkufat ka.ıtibliği rüt
besine nail etmişti. Kara Abdullailı nefsinde 
devlet taklibine ve cemiyet dağıtmağa kadir, 
güzel konuşur, iş bilir adamdı. Fitnelerde, ih
tilallerde daima rical tarafında bulunur, yol 
gösterip söz talim ederdi, bu yüooen rical ka
tında makbuldü; asker tarafını da elden bı
rakmayıp onlarla ayni renkte görünürdü, ni
ce san'atlar göstermişti. Laıkin birkaç defa bu 
çeşiıt va;k'alara girip sonra yine zeytinyağı gi
bi üzerine çıkarak vüzera ve ulemanın mak
bulü olduğundan sipahi -lrokonozları (zorba
ları) kendtsinden nefret ederıdi, onlar .tara
fından münafık olduğu duyulmuştu. Çınar' 

vak'aısında da sarayda idi. İhtilalciler tarafın
dan idamları istenilen müsahib ağalara müf
tüden gayrı taraf.tar bulunmadığını, yalnız 

müftü ile de iş lbi.tmiyeceğini görünce eski a
yarhğmı ele alıp müftü efendinin karşısına 

gelip Sultanım şöyle cevap verilse, böyle olsa 
diye ,bazı müna,sib sözler söyledi. Tulumcuza
de: "İmdi sen var" diye ilhtilalcilere gönderdi. 
O biçare dahi yine mevkufatta kalmak ümi
diyle söyliyeceği münasiıb. sözleri hazırlayıp 

ata binip cemiyete karşı vardı. Muradı efendi
sini miWtülükte bıraktırıp sairlerini cümhur 
nice dilerse yaptırtmağa çalışmaktı. Atmey
dıi.nı ya·kınında sipahilerin yanına varınca si
pahiliğine güvenerek: "Bre yoldaşlar bunun 
aslı nedir, kendi ihtiyarlarımzla söyleşecek 

ahval vardır" filan diyeyim deııken; sipahiler 
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bir bölük kılıç sıyırıp: "Bre münafık kara do
muz biz senin ne yaramaz olduğunu duymu
suzdur" dediler. "Bre oğullar vallah size fay
dalı sözüm var idi" derneğe ·kalmadı; "Senin 
sözün ve nasihatin bize gerekmez" deyip kılıç 
üşürüb Kara Abdullahı parça parça idi,ip her 
bir parçasını mehıterhane trabzanları üstüne 
a:stılar" (B. : Çınar vak'ası ve .Aibdürrailıman 
Efendi, Tulumcuzade). 

Bibi. : Naim!, VI. 

ABDULLAH AGA (Şehlıeveııdim Hafız) 
- İkinci Mahımud devrinin namlı hafızların
dan; geçen asırq.aki Türk musildisinin en kud
retli bestekarlanndan; Enderunu hümayun
dan yetişmişti. Şehlevendim laıka!bını, sarayda 
iken yüzünün v_e vücudunun harikulade güzel
liği ile eşsiz düıJgünlüğünden ötürü almıştı. 
Daha çocuk denilecek yaşlarda iken sesi, sa
r~yın bir şöhreti olmuştu. Enderunlu Fazıl 
"Defteri aşık." adındaki uzun· manzumesinde 
·Abdullah Ağa hakkında şu _m.ııSraları yazmış
tır: 

Dili mecnun arayub Leyla.sın 
Ya belAsın bula ya mevlAsın. 
Cistü ciı eyleriken tA.ze belA. 
Başıma geldi kaza, ah ne kaza. 
Bir civanpil.rei dildil.de firlb, 
Dili üftadesi bi sabrü şeldb. 
Handesi vuslatı eyler ima, 
Gamzesi IAkin itler ıistihza 
Öyle fmdıkcı o çeşmi badAın, 
Gıi.h puhte görünür gAhlce hA.m. 
Dengi yok hasılı bir fitnei caıi, 
Bfil'aceb şa'bede bazı bu.ban. 
İsmi halle içre o sahibi nahvet 
Şehlevendim ile buldu şöhret. 
Sanatı olmuş idi hanende 
Sesine mürgi hava öfkende 
Fartı teshir ile Avazı btilend 
Nagmesi oldu ılili zAre kemend 

Şehlevenıd.im Hafız .AJbdullalh Ağanın eser
lerinden bazıları: 

- Pesendide ı,arkı, güfte kendisinin -
Benim servd serefraızım, 
Benim. ey çeşni §ehba.zım, 
Benim mahbuıbu müm~ım, 
Efendim §ahı hüıba.nıım.. 

- Şevkldll Beste -
NiçUın pinhan idersin rı'.lyini ey §Qhi na.zende, 
Efenıdim doğru si>yle hüsnüne Aşık mısın sen de .. 

- Şevkidil Beste, güfte Aziz -
Çekdiğim. cevril cefalar hep sendınçUn sevdiğim, 
Paytıma.l oldum yolunda bilmedin alı çekdlğ:lm ! .. 

- İsfahan şarkı, güfte Vasıf -
N ev-bahar eyyamı ge1cti ey g1lli bağı meram. 

- l\fulıayyer sünbWe şarkı -
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La.le Ve§ dağı muhabbet sinede. 
_,.; Neva. l>uselik beste -

Benefşe hattı dilıdann, serinde kAikülU an:ber. 
---'Neva.buselik Nakıı·semai -

Açılır nA.zi:le ol gonce ruha gül diseler. 
- Neva. busellk Semai -

Sinemde yat ey rOhi revan cand~ tenim ol. 
-- Neva.. buseiik şarkı, g'üfte Faik -

Ey gUli nevres, hezarı eyleme hicrinle zAr. 
- Evle buselik ıa,rln -

Dilim sad ça.Jti mihnettir. 
- Miılıayyer kürdi şarkı -

Sevdi gönlüm ey meli seni. 

ABDULLAH AÖA (Şehievendlmj 

- Hüzzam ıa,rla -
Nedir keyifsizl:iğin söyle bileyim. 

- Şevki.ver hafif beste -
Turrei şebrengi dilber hıa..bgaıbıımda benim._ 

- Şevkaver devri kebir beste -
Mesti aşkız, mutrlbü sald ne nA.z eyler bbe. 

- ŞevkAver seinal ...... 
Blr hüsni gibi hulki güzeİ yA.re doy:ulinu. 

- Şevkefza ı;a.rkı, gtiite Vasıf ----
Henga.mı safa-dır bu şeb ey mahi kamer ta.ti. 

Bi:bl. : AıtA., Enderun taribıl; S. ;N. mrgun, Türk 
musiik.1si &ntolojlsi 
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Beylerbeyinde Abdullahağa (İstavroz) camıı (Resim: R. Sevin9507) 
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ABDULLAH A.GA CADDESİ - Beyler
beyinin başlıca yollarından biridir (B. : Bey
lerbeyi). Beylerbeyi - Küplüce yolu ve Yali
boyu caddesiyle te§kil ettiği dört yol ağzından 
Beylerıbeyi sarayı arkasındaki tünel başına 
kadar devam eder; paket taşı döşelidir. Bey
lerbeyi iskele caddesiyle olan kavşağı köşesin
de 1753 (H. 1167) de yapılmış, Birinci Mah
mudun klasik üslupta bir çeşmesi vardır (B. : 
Mahmud I. Çeşmesi) ; bu cadde, köyün mesi
relerinden sayılan ve Fıstıklı yahut JıStavroz 
denilen çayırımsı meydanın kenarından geçer, 
Beyler-beyinin tarihi yapılanndan Abduhlaha
ğa camii de buradadır, caddenin adı da bu 
mabetten . alınmıştır. istavroz meydanı, Bey
lerbeyi çocuklarının koşup oynadıkları, mev
siminde uçurtma uçurdukları, delikanlıların 
da fultıbol oynadıkları yerdir (B. : İstavroz). 

Bibi. : REK, Gezi notu . 

.ABDULLAHAGA CAMtt - Beylerbe
yinde Istavrozda:dır, istavroz camii de tleni
lir; yaptıran Üıçüncü Muradın Bostancıba

şılarından Albdullaıh Ağadır. Yarıdan yukarı

sı ahşab, kiremiıt örtülütlür. Bu camim gayet 
zenıgin olan vakfı Dördüncü Mehmed zama
nında Eıninönündeiki Yenicami evkafına katıl
mış ve mabed uzunca ibir zaman bakıni.sız kal
mıştı; evvela Birinci Mallımud, sonra Bostan
cl'başılıkta bulunmuş Deli Abdullah Paşa diye 
amlan Hamdullah Paşa tarafından iki defa 
tamir ettirilımiştir. 

İçindeki levOıalar arasında büyuk hattat 
Mehmed Rasimin nefise bir "Hilyei Saadet"i 
ve Tebrizli Mehmed Kasımın da talik bir "Al
la.hü latifün bil ibad" levhası vardır (B. : Ab
dullahağa, Bostancııbaşı). 

Biıbl. : Hıi.dikatül cevarni, II; REK, Gezi notu. 

ABDULLAHAGA ÇEŞMESİ - Eyyüb 
ile Aılibey köyü arasında, Silaıhdarağadadır; 

yapbran da Silahdar Seyyid Albdullaıh Ağadır, 
tarih kifa,besi Trabzooılu Şakir Paşanındır: 

• Söyledim taırihi tamının Şakirii. atşana ben 
•'Pek güzel mamure ol!du !;ie~mi rii.na hele" 

H. 1206 (1791) 
Bibi. : 1. H. Tanı!llıık, İsta.n:bul Çeşmeleri · I. 

ABDULLAHAGA ÇEŞMESİ - Fatihin 
Şehremini nahiyesinin Uzİınyusuf mahallesin• 
de Silivrikapı yağhanesi sokağdyle Y ediemir• 
ler çe§mesi sokağı kavşağı başındadır. 

Klasik üslupta, cephesi kesme ta~tan, . 
yükseık tekMli, son tamirinde olsa gerek, tek
nesinin ön taşı kenarına demir bir çember ge-

çirilmiştir. · ·· Yanına. yapıhnış aıhşab bir evin 
bir odası altında kalmış ve caıhila.ne bir teniiz
Hk endişesiyle de ;badana edilmiştir; çiy ki
reç beyazlığı çeşmenin g.ilzeliiğini gideımfş-
tir. ~ 

Silivı:-iltapı eiva.rında Abdullarağa reşmesi 

Alınlığındaki yedi ,beyitlik tarih kitabesi 
.Aibd~ecidin validesi Bezrnialem Sultan ta
rafından 1841 (H. 1257) deki il_k tamirind~ 
konmuştur: 

Şehinşahı cihanın nıAderidir menbaill eıfak . 
Cenabı BezmWem nam sultam Allp.ıı. 
O sultam kerem unvanın ellıak meırebl pAkin 
Ht\da lolmış cihanda cO.ytbArı lütfl bl pAyan 
O kim Babüssaade ağası Abdullah Ağadır, 
Esası çeşmesara devri sabıkda koyan hünyan. 
Vellkin sonra ezınanm mürıırlyle rehl ahı 

Rarab oldukta sftya. çekti baaret nice atpıı 
tdüb bu teımeyi Uıya. hashet.en U1Wı 
Yapıldıkda bu semtin halin oldu cömlet.en ııadan. 
lWıl Valide Sultanile Abdülmecid IJa,m 
Mildıı,nıa eyle sirabı zülali şevket Unvan. 
Gühersenc oldu Ziver feyzi JıAmemle hu tarih 
"Bu ayni pAkl itti vala maderl Rakım" 

Çeş.meniın sağ yanındaki diğer bir kitabe-
den de ikinci bir ta.mir gördüğünü öğreniyo
ruz: "Me:rthume saraylı Serfur(i Hanıma ve
silei rahmet olmak için ihya edildi. Fi Zilkade 
1325". 

Çeşme 1944 de yine susuzd~ 
Bibl. : .1. H. Tanışık, İsta.n'bul Çe§tneİeri, I; REK, 

Gezi notu. 

ABDULLAHAGA ÇEŞMESi - Vezne
cilerden Bozdoğan kemerlerine giderken, ke
merleri geçtikıten sonra, Kirazlımescia soka
ğında Fatih Sultan Mehmed ile Bayazubn 
defterdarı Cenderecizade Şem,ıeddfntn türbe
si yanındaki mezarlığın ıbu sokak üzerin.deki 
duvanndadır. Tarih 1kıt'ası arabçadır: 
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Ve minel mai kWle ııey'ln bay 
Allahtımnıe ecirni mineDIIAr 
Ve eılhllnel cennete ınaal ebrar 
Çeşmel Abdullah Ağa. All efendlzade 

H. 1105 (1693) 

Klasik üısluptadır; susuz, lillesiz ye ıtek
nesi kırık, haraib bir haldedir. 

Kire.zlı Mecsid sokağında Abdullıı.lın.ğa çe15m1•:;;i 

(Resim: Nezih) 

Banisinin kabri de arkasındaki mezarlık
ta, çeşme yanındaki duvar penceresi karşıısın
dadır: 

"'Elmerhum elmağfur zen yammacısı Ali 
efendi . zade Abdwla.h Ağa rôhfiçün fatiha. 
1105". 

Bibi. : 1. H. Tanışık, İstanlbul Çeşmeleri, I; REK, 
Gezi notu. 

ABDULLAHAGA ÇEŞME SOKAGI -
Beyler.beyi sokalanndandır (B. : Beylerbeyi). 
Eskiçtnar sokağiyle Küplüceye çıkan Şemsi-

•: bey -sokağı arasındadır; Eskiçinar sokağın
dan yukan çıkarken sol koldadır; ,kavşruk \ba
şında sağ.da, Bostancııbaşı Abdulla:h Ağa ilıay
ratmdan klasik üslupta kitabesiz bir çeşme 
vardır ki, suyu kesilmiş, teknesi 'kırılmış, -ha
raıb ibir !haldedir; yılan gidişi kıvrılmış bir so
kaıktı.r; alt kısmı yokuş ve kaba taş döş~lidir, 
sağdaki Sünn~i ,sokağı kavşağından itiba
ren gayet dik ve merdivenli, daha üst tarafı 
da toprak ve bozulç, ve iki kişi yanyana zor 
yürüyebilecek kadar dardır; i,ki kenan bo-

AbntiLLAHAĞA MEKTEm 

Beyerbeyinde Abdullahağa. ı:eşmesl (Resim: Nezih) 

yunca, geniş bahçeleri olan büyüklü küçüklU 
ahşab evleri vardır. Bu yolun üst kısmı, ba
har aylarında salkım ve leylak kok.ulariyle bir 
ıtriyat mağazasına girilmiş gibidir; Boğaz da 
ayak altına doyum olmaz bir güzellikle seril
miştir. Abdullahağa Çeşme sokağı, Beyleııbe

yinden Küplüceye giden en kestirme yoldur 
(Temmuz 1944). 

Biıbl. : REK, Gezi notu. 

ABDULLAHAGA HAMAMI - Beyler
'beyinde Istavrozda Abdullalhağa camiinin he
men yanıbaşmda idi; yaptıran Boeıtancılbaşı 

Aıbdullah Ağadır; uzun zaman muattal kal
mış, yirmi beş otuz yıl kadar evvel yıkılmış, 
bir harabe haline ,gelmiş, 1943 de en!ka.zı kal
dırılarak, yeri, dört duvarının çevirdiği bir 
avlu halini almıştır. 

Biıbl. : REK, Gezi notu. 

ABDULLAHAÖA HAMAM SOKAGI -
aeylerbeyi sokakların dandır; A•bdullahağa 
caddesiyle Eskiçmar sokağı arasındadır; .Aıb-

. dullahağa caddesi kavşağından ,girildiğine gö
re, önce sola, sonra sağa, daha sonra tekrar 
sola dönen üç dirsekli, bir araba zor geçebile
cek kadar dar kaba taş döşeli ve bozukça ıbir 
sok&attır (B. : Beylerbeyi). Az meyilli bir yo
kuş olan Eskiçmar sokağına da basamaklarla 
kavuşur. Üzerinde !bulunan evlerin hepsi or
ta halli ailelerin oturduğu abşab yapılardır 
(Temmuz 1944). 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ABDULLAHAGA MEKTEBİ- Bostan
c:ıtbaşı Abdullah Ağanın hayır eserlerinden ve 
İstanbulun eski ve namlı malhalle mekteblerin
dendir; Beylerbeyinde Istavrozdadır ... Şimdi 
istavroz polis karakolu olmuştur. 

~bl. : RlllK, Gezi notıi • . - ~-.... . , -~ 
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ABDULLAH AHMED EFENDİ - On 
yedinci asırda yaşamış namlı tabiblerden; 
aslı Kütahyalıdır; İstanıbulda okumuş, muh
telif medreselerde müderrislik etmiş, Fatih 
Darüşşifasına başhekim olmu§tur. 1686 ~a 
ölmüştür "Camii fi ilriıil fbaytariye" adında 
bir eseri vardır. 

Bibl. : t. A. Gövsa, M:e§bıir adafu.J.ar. 

ABDULLAH· BİRADERLER - Aibdul~ 
iah Şükrü Efendi ile kardeşi, A:bdülaziz devri
nin ilk ve en namlı fotogra:fçıları; aslen erme
ni idiler, «Fotografçı•.ı kelimesinin henüz dili
mizde yerleşmediği o devirde, Abdülaziz ta
rafından Abdullah Efendiye iradei seniye ile 
"Ressamı Hazreti Şeıhriyarl" ünıvanı verilmiş
ti. İkinci Albdıülıhamidin cülusunda, 1876 Ha
ziranında çııkan bir iradei seniye ile bu Unvan 
Abdullah Efendinin üzerinde ibka edildi. Çı-
kardıkları resimle
rin kartonlarında 

Ressamı Hazreti 
Şehriyari ibaresiy
le padişahın tura
sını bulundurur
lardı. Bütün devlet 
ricali ve kiQarlar, 

.\ffllULLAH f lll~llf.S 

aile . portrelerini Resim kartonu aı·kasımla 

Abdullah Birader- Abdullah biraderlerin turalı 
alameti farıkası lerde çıkartırlardL 

Önceleri sadece bir müslüman adı taşıyan bu 
fotoğrafçı kardeşler, · İkinc-i Abdülhamidden 
gördükleri himaye, lutuf ve ihsanın karşılığı 
olarak müslüman oldular; vaka'yı yevmi Ma
lfunat şöyle kaydediyor: 

"Geçenlerde şerefi İslam ile müşerref o
lan Serfotoğrafii HazreJti Şehriyari izzetlii 
Abdullah Şükrü Efendi ile üç nefer mahdum
larının hitan cemiyeti evvel1ki gün Ha.midiye 
Etfal hastaiıesinde icra edilmiştir" 

Fotograf.haneleri. Beyoğlunda, şimdiki 

Hachette kütüphanesinin karş1:Sında, medhali 
karanlık, meııdivenleri çıkmak ile tükenmez 
bınanın en üst katında idi, çıkardıkları port
relerin, abide ve halk tipleri resianlerinin bir 
kolleksiyonunu yapmış olsalardı bugün elimiz
de, İmparatorluğun son. devrine ait eşsiz kıy
mette bir vesika hazinesi bulunurdu. Abdul
laıh biraderlerin karşıısına ,çıkan ilk rak:iıb Fe
büs Efendi, •sonra da Apollon fotoğrafhanesi 
oldu. Hünkar. fotoğrafçılığı Unvanı Febüse ve
rildi. Abdullar Biraderler Meşrutiyetten sonra 

ise büsbütün düştü, Beyoğlunun üçüncü sınıf 
bir atölyesi oldu. . 

Bibl. : s. M. Alus, Net.; Sabah Gaztesi; Yevmi 

Malum.at Gazetesi. 

ABDULLAH CEVDET (Doktor) ~ 
"Genç Türkler" neslinden, serbest fikirii:liği 
ile tanııimıs muharrir ve gazeteci: Çôk verimli 
bir mütefekkir mütereim, şair, göz hekimi; 9 
Eylul 1868,de Arapkirde doğdu; 1932 delkin
citeşrinin 28-29 gecesi kalıb sektesinden ts
tanbulda öldü. Ka'hri Mevlevihanekapısı me
zarlığında yol üzeriı,.ıdedir. Mamuretülaziz As
keri Rüşdiyesini bitirdikten sonra 1stanbu1a 
gelerek KU!leli Askeri İdadisine giren Abdul
lah Cevdet, buradan imtihanla Askeri Tıbbi
yeye 'kaıbul olunmuş ve Yüzbaşı rütbesiyle göz 
hekimliği diploması almıştır. 

Rıza Tevfik 1913 de Nevsali Mill.iye gön
derdiği ·bir makalede Abdullah Cevıdet için 
şunları yazıyor: 

"Ben doktoru tanıyalı ylımi sene kadar 
. olur. O vakit kendisini bir tııbıbiyeli olarak ta
nımıştım. Edebiyat, 
fakat inkılabkar, hat
ta isyanperver bir e
debiyat onun ruhunu 
ateşUyordu. O za
manlar, meşhur Ke
malin nefehatı ile 
genç ve hayalperest 
gönüllerin yaşadığı 

demlerdi. Gençlik ve 
o gençliğin başında 

Ali Ferruhlar, Abdül
halim Memduhlar Ke-

. malin üslubiyle hitab Abdııllah Cevdet 
etmeğe ö~eniyorlardı. (Resim: H. Çizer) 

Abdullah Cevdet, Abdülhalim Memduhu ya
kından tanımıştı, ve ona az çok medyunu şük

. ran olduğunu itiraf ederdi. Doktorun eş'ann
d~ o zamanın ateşi vardır ve sönmemiştir. 
Kahriyat namiyle Avrupada neşretmiş oldu
ğu mecmuai eş'ar, o ateşin kıvılcımlandır. Bu 
kitapta şair, istibdadı cür'etkar bir lisanla 
istihkar ediyor. 

Herkesin tapdığı istibda.dın 
Çiğnedim satvetını, kudretini 
Nice yd azmü sebatü dadın 
Bekledim gamlı sırn fikretiDL 

gibi kıt'alarla bu sinirli kitab baştan başa do
ludur. Bu heyecanlı şair, başka şeylerle meş
.gul olmıya idi, şüphe yoık ki bizde hamiyet ve 
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.hamaset vadisinde en güzel şiirler vücude ge
tirecek, ve henüz edeıbiyatıınızda müstakilen 
mevcut olmıyan bu cins eş'an i'bda edecekti. 
Lakin ede'hlyatın bu türlüsü kendisini siya
siyata, içtimaiyata, felsefiyata zorla sevket
miş ve Abdullah Cevdet bütün bu mesail ile 
uğraşmıştır." 

1897 de sül'giin olarak gönderildiği Trab
lusgarptan İsviçreye kaçan Abdullah Cevdet, 
Jöntürklerin Cenevrede çıkardığı Osmanlı ga-:
zetesi muharrirleri arasına katılmış, ayni yıl 
içinde de "Kahriyat" ı neşretmişti. "Avrupa
nın, içinde ömrü gurbetimin en büyük kısmı 
geçen İsviçredir" diye:ı:ı, ve bu ömri\: 

Vatana vakfedip tababetlml 
Gö~düm İsviçreye şeba.betlmf. 

Beytinde yad ve terennüm eden A.!bdullah 
Cevdet, Cenevrede "tııİıpriınerie İntenıationa
le" adiyle bir matbaa kurdu, 1904 yılının 1 
Eylfilünde de !cOhad mecmuasını ,çıkarma.ğa 
başladı; ayni yıl içinde de kendi telif ve ter
cümelerini ve başkala;nnın eserlerini yayınlı
yan "Kütüphanei İctihad" ı kurdu. Bir sene 
sonra da, 1905 de, matıbaası, mecmuası ve kü
tüphanesi ile Mısıra naklederek Kahirede yer
leşti; orada ademi merkeziyetçi Gen,ç Türk
ler fırkasına girdi. İkinci Meşrutiyetin ilanın
dan sonra 1911 de İstanbula geldi. Bir müd
det sonra da Dozy'nin islam düşmanlığı ülkü
siyle yazdığı "Essai sur l'Hiıstoire de l'İsla
misme" isimli kitabını "Tarihi lslamiyet" a
diyle tercüme ve neşre başladı; b.u eserin, ve 
bilhassa islamiyet aleyhinde çok ağır olan 
mukaddimesinin tercümesi Türkiyenin, bu 
arada bilhassa !stanbulun Müslüman ekseri
yetini rencide etti. Abdullah Cevdet ağır hü
cuımlara uğradı. "Tarihi İslamiyet" de Türki
yede yasak edildi. 
· O zamanlar müfrit muhafazakar zümre
den nükteci bir zat Abdullah Cevdete, "A,bdül
lat Cevdet" diyerek Araıbların İslamiyetten 
evvelki putlarından ·birinin adiyle muhakkak 
ki eşine az rastlanan zarafet eserlerinden bi
rini göstermişti. Balkan Harıbi içinde, hürri
yet ve İtilaf fırkası hükumeti tarafından İt- -
tihad ve Terakki fırıkasına mensub poletika 
mevkufları araısına, İttihadçı olmadığı halde 
hür fikiriiliği ıkafi bir tehlike görülerek, Ab~ 
dullah ·Cevdet de katıldı. Bundan sonra İcti
'hadı bir ara İştihad ve .Alem adlariyle devam 
ettirınıeğe çalıştı ise de, Umumi Harbin ikinci 

ABDULLAH CEVDET 

yılında, 13 Şubat 1915 de tekrar kapandı; ve 
hu kapanış devri oldukça uzun, mütareke ile 
1ttihad ve Terakki fırkasının dağılışına kadar 
sürdü. 1 İkinteşrin 1918 de mecmuasını çıkar
ımağa başlıyan Aıbdullah Cevdet, bir ara Da
mat Ferid sadaretinde sıhıhiye müdiri umumi
si tayin edidi. 

"İşgal kuvvetlerine ,taraftarlık göstermek 
gibi siyasi ve milli hatalar işlemiştir. Din ;bağ
larından olduğu gibi millet ve vatan duygula
rından da, uzak ve milletlerarası bir fikir ada
mı olmak hevesini gütmüş, hareketlerinde, 
yazılarında reybi ve kararsız, · fakat daima 
canlı ve çalışkan insan mizacı göstermiş.tir. 
Latin harflerinin ka.!bulünü ilk ileri sürenler
den biri de odur. Herhalde kusurlarına rağ
men, taassuba karşı savaşmış, serbest düşün
ceyi yaymak hususunda devamlı- gayretlerde 
bulunmuş ,bir fikir adamı olarak hatırlamak 
lazımdır" (İnönü Ansiklopedisi}. 

Bahai meZihebinden . bahseden :bir maka
lesinde, peygamber hakkında hürmetsiz ta:bir
ler kullanması, dörıt buçuk yıl süren uzun bir 
davaya ~ebeb oldu. Muharrir muhakemesinin 
ilk safhasında iki yıl habse mahkum edildi, 
hakkında verilen son karar da peygamberlere 
sövmek suçunun kaldırılması oldu. 

Abdullah Cevdet ,bu muhakemeden son
radır ki hakkındaki son ve en ufak tereddıüt
lerde silinen dinsiz muharrir · sima..•unı aldı. 

Öyle ki, taibutu musalla taşına · konduğunda, 
cemaat cenaze namazına durmağa hazırlanır
ken libe:ı;-al bir genç, Vefa Lisesi tariıh mual
Umi İlhan Şevket, "Aıbdull~h Cevdet" ismin
den yanıldıklarını, ölünün maruf bir dinsiı 
olduğunu söylemişti. Cenaze namazını "Töv
beinasuh olabilir" diyen o zamanki Ayasofya 
imamı kıldırdı. 

Abdullah Cevdet, büyük ve küçük telif 
ve tercüme yetmişe yakın eser sahrbibir mu
harrirdir. Uzun ve kısa aralarla otuz yıl neş
re muvaffak olduğu !çtiıhaddaki makaleleri 
ve şiirleri, ·bilhassa rübaileri de hatırlanırsa, 

adı, Türkiyenin en verlıp.li kalem sahipleri ara
sına geçer. Bir taıbi olarak da büyük simadır. 
Ömer Hayyamı, Mevlanayı ve Shakespeare'i 
milli kütüphanemize maletmeğe çalışan ilk 
mütercimlerden biri . oluşu da Abdullalı Cev
det için, tercümelerinin edeıbi kıymetini müna
kaşaya lüzum görmeden, şereftir. Fransızların 
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san'at ve tefekkürü halklaştırmış muharrir
lerinden Gustave Le Bon'u T-ürkiyeye ilk ta
nıtanlardan biri Aıbdullah Cevdet olmuştu, 
öyle ki, Le Bon memleketimizdeki hayranla
rını Fransada bulamamıştır denilebilir. 

Yanında çalışmış dşçiler arasında, mec
mua ve matbaa sahibi bir patron olarak fev-,. 
kalade-tamaıhkarlığı söylenirdi; fazla gayret 
ve emek karşısında adamlarını taltif etmek 
zevkinden mahrum imiş. Bakkalın öteberi sar
dığı kağıtlara makale yazdığı da meşhurdur. 
Muharrirlerin karşılaş.tıkları mürettib hatala
rından en hazin ve gülünçlerinden birine de 
.Abdullah Cevdet uğramıştı, bu bilyiiık adamın 
bir şiirinde : 

Vatanın bir öksüzüyüm 

mısraı, eski yazıda "sin" harfinin düşmesiyle: 
Vatanın bir öküzüyüm 

şeklinde çıkmıştı. 

Abdullah Cevdet, Mehmed Cevdet adın
da lise fransızca öğre,tmenliği yapan bir oğul 
ile "Gül" adında türık kadınlığımn iftihar ede
ceği milnewer bir kız evlat bırakmıştır. 

Kahriyattan sonra yazdığ~ şiirleri "Dağ
dan Gelen Ses" ve "Düşünen Musiki" adında 
iki kitapta toplaımıştır. Bunların içinde öyle 
güzel ve kuvvetli parçalar vardır ki, Aıbdullah. 
Cevdet başka hiçbir şey yapmasaydı şöhreti
ni temin edebilirdi. 

Abdullah Cevdet fransız~a ve farsça da 
şiirler yazmıştır. Fransızca şiirlerini de beş 
kü,ç.ük kitapta toplamış.tır. 

Bir mütercim olarak evvela Shakespea
re'in trajedileriyle uğraştı ve ondan altı eser 
verdi: "Hamlet, Makbet "Macbeth", Jül Sezar 
"Julius Caesar", Kıral Lir "King Lear", An• 
tuvan ve Kleopatra "Antony and Cleopatra", 
Romeo ve Jülyet "Romeo and Juliet". 

Diğer edebi ve ilmi tercümelerinin !başlı
calan, asıl adları ve tercümelerine Abdullah 
Cevdetin verdiği isimlerde şunlar.dır: 

Schiller'den Giyom Tel "Wilhelm Tell" 
Alfieri'den lstibdad "Della Tiranide", Hükilm
dar ve Edebiyat "Del principe delle lettere", 
Byron'dan Silyon Mahbusu "The prisoner of 
Ohillon"; J. M. Guyau'dan Tel'biye ve Veraset 
"Education et heredite"; Emil Boutmy'den 
İngiliz kavmi "Fıssai d'une psychologie politi
que du peuple anglais au XIX eme siecle"; 
Guetave Le Bon'dan Ruhül Akvam "Les lois 
psyclıologique.s de l'evolution des peuples"; 

Asrımızın Nususu Felsefiyesi "Les aphoris
mes du temps present"; Avrupa harbinden 
alınan psikolociyai dersler "Enseignements 
psychologique de la guerre europeenne"; Dün 
ve Yarın "Hier et demain"; Ameli Ruhiyat 
"Les incertitudes de l',heure presente"; İlmi 
Ruhu itçimai "Psychologie des peuples"; Ö
mer Buyse'den ıAımerika Ter-biye Usulleri 
"MetlJ:ıodes americaines d'education · generale 
et tecıhnique"; Jasques Norvicov'dan Harp ve 
Sözde İyilikleri "La guerre et ses pretendus 
bienfaits"; Baron Holbaclı' dan Aklı Selim "Le . 
bon sens ou idees naturelles · opposees aux 
idees s1ıx natureles"; Hindli Muhammed Ghu
ri'den Müslümanlar Uyanınız "İkazı Müslim"; 
Celaleddin Rumi'den "Dilmestii Mevlana" adı 
ile seçme şiir tercümeleri. 

Biıbl. : Neve!li Milli; İnönll Ansiklopedi&i; İslam 
Ansiklopedisi; Ha.san Aksonlu, Not; Ha-yri Tevfik, 
Not. , 

ABDULLAHÇAVUŞ SOKA(a - Fatih 
kazasının Samatya naıb.iyesinin Çakırağa ma
hallesindedir (B. : Çakırağa mahallesi). Ab
düllatif Paşa sokağiyle Küçük Langa caddesi 
arasındadır. Yangın yerinde açılmış, tesıviyesi 
yapılmış, fakat henüz tanzim edilmemiş ibir 
sokaktır. Üzerindeki <;ıvler yeni beton yapı ve 

. orta halli aile meskenidir. Küçük Langa cad-
dcsi kavşağının karşısında bulunan bir bele
diye elektrik lambasiyle aydınlatılmıştır. 

Bibi. : REK, Gem notu. 

ABDULLAH ÇELEBİ (Kavaf}-:- On 
yedinci asırda yaşamış bir Yeniçeridir. 1679 
(1090) da ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
sadaretine ra·stlar, Aik.sarayda Ocak mütekai
di olarak otururken karısı bir bezzaz yahudi 
ile zina baskını vermiş, zaniye, Rumeli kazas
keri Beyazi zade Ahmed Efendi tarafından, 
Türkiye adliyesi tarihinde bir eşine da,ha rast
lanmıyan recim, halk tarafından taşa tutula
rak keş.kek (linç) eclilmek suretiyle idam ce
zasına çarptırılmıştı; hüküm ôe Sultan .Ah
med meydanında Burmalı sütunun dibinde ye
rine getirilmişti (B. : Recim Vak'ası ve Ahmed 
Efendi, Beyazi zade). 

Bi!bl : Silfilıd:a!l" tarihi, I; R~ıd tarihi, I. 

ABDULLAH ÇEL!EBt (Keysudar) -On 
yedin.ci asır ortalarında İstanbulun en namlı 
ineczub dervişlerinden; Selanik kadılığından 
azlinde İstanibula gelmiş, Keysudur Mehmed 
Efendiye mürid olmuş, cezbei ilahiye kapıla-
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rak ölünceye ikada.r sokaklarda yalın ayak, ba
şı açık dolaşmıştır. (B. : Meıhııned Efendi, 
Keysudar). 

Blbl. : Evliya Çelebi, I. 

ABDULLAH ÇELEBİ (Mehmedefendi 
zade) - On yedinci asrın ikinci yansında Ga
la tanın namlı çiçek merakWarınıdandır; "Nev
ruziye" adında bir sarı zerrin yetiştirmiştir, 
ilk çiçeği bir Nevruz sabahı açtığından ötUrü 
bu adı almıştı: 

Rfizu Nevruzda bulunmu& idi ey hümam 
Pes dlm)§ler Ane N ev.rO.ziye nam. 

1667 (H; 1078) den sonra ölmüştür: 
ABDULLAllDEDE SOKAGI - Fatih 

kazasının Samatya nahiyesinin Canbaziyc . 
mahallesindedir. Meşelimescid sokağiyle A
ğaçayırı ·sokağı ara:sındadır. Meşelimescİd ba
§lndan gelirken sağda Sünbülefendi sokağı 

kavşağı vardır ki, :bu yol yine Meşelimescid 

sokağının alt tarafına çııkar. Kaba taş döşeli 
fakat bozukça, iki araba rahat ra:hat ·geçebile
cek kadar geniş, hemen ,bütün evleri ikişer kat 
küçük ahşab yapılardır, yeni yapılmış iki kü
çük beton ev, ben giıbi durmaktadır .. Bir bele
diye elektrik lamba.siyle aydınlatılmıştır (B. : 
Oan:baziye Maıhallesi). · 

Biıbl. : REK, Gezi notu. 

ABD~ EFENDİ - İstanıbulda on 
yedinci asır ortalaırında yaşamış, musikar de
nilen sazı çalmaJkta eşsiz ihüner sahibi bir 
san'atkardı. 

Biıbl. : Evliya Çelebi, I. 

ABDULLAH EFENDİ (Ağaka.pm zade) 
- On ·sekıizinci asnn namlı hattatlarından; şa
ir ve musikişinaslanndandır, ilk yazı dersleri
ni babası hattat Ağakıapılı İsmail Efendiden 
görmüş, dewin büyük üstadlarından İmrahor 
camdi imamı Abdullah Efendiıden de yazı meş
ketmiş, Hafız .Osman üslubuna da meylederek 
muvaffak olmuştur. Meş,hur Şeyhülislam Fey
zullaıh Efendinin ki.ta.bet .hizmetinde bulun
muş, Sinan Paşa müderrisi iken altmış yaşla
rında ölmüştür. Müstrukimzadenin şu mısraı 
öliimüne tarihtir: 

KA.tlbl me'vayJ Cennet oldu Abdullah ebed 
H. 1134 (1721) 

Biıbl. : Mustekimza.de, T,uhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Akhisarh) -0.n 
sekizinci asır müderris ve şairlerinden; ilk tah
silini memleketinde gördü, 1stanbula geldik
ten ~nra asrın derin ulemasından Kara Halil 
Jl'.?fendinin talebesi, sonra damadı oldu; ondan 

mezun olduktan ve birçok imtihanlara girip 
ehliyetinie:ispat ettikten sonra uzun yıllar.Sü
leymaniye Darülhooisinde, Yunus Paşa, Ali 
Paşa, Çavuş Paşa, Mimar Kasım, Sinan Paşa, 
Salım, Kürkçübaşı, Zal Paşa, Süleymaniye, 
Ge,r.her Han Sultan, Şehzadebaşında Nevşe

hirli İbra;him Paşa medreselerinde ders vere
rek pek çok talebe · yetiştirdi. Bütün ömrünce 
zevıkleri, okumak, yazm.ruk ve talebeleriyle 
meşgul olmaktan ibaret kalmıştı. 

Biır gazeHnden beyiil : 
HuşO.netılen gelür vaz'ı glrana inkisar etmek 
Unılursa bin ye.rindeıı zalımi anın lşikıir olmaz 

Bi;bl. : Salim, Tezkirei şuera.. 

ABDULLAH EFENDİ (Aııta.kyalızade) 
- On sekfainci asırda tstanıbulun meşıhur mi
rasyedilerinden; babası, ulemadan Antakyalı 
Mustafa _Eıfendi isminde bir zat idi; tecrüıbe
siz, ha vayü hevesine düşkün bir genç _olan Ab
dullaıha naıkid, mücevher ve mülk olarak mü
him bir miras bırakmıştı. Delikanlı etrafını 

saran dalkavuklarla öyle çılfın bir mey · ve 
mahbub alemlerin~ daldı ki, hayatı bir zaman 
koca İstanbuhin dilinde destan. 'oldu; babası
nın bıraktığı irad ve akarı da sefahat yolunda 
niaıhvetti; baba ocağı, içindeki nadide ve nefis 
eşya ve kitaıplariyle beraber alacaklıları elinde 
kaldı. Ömrünün bundan sonraki kısmı, elim.lbir 
yoksulluk içinde geçti; ·bütün geliri, kendisine 
merhameten verilen ıbir müderrislikten aldığı 
ufak ibir paraya kalmıştı. Nail mahlesi ile şiir 
de yazan Antakyalızade 1715 (H.1128) de öl-

. müştür. Şu beyti, kendisinin gençlik ve zev
kli safa arkadaşlarından olan Mirzazade Sa
lim tezkiresinde kayıtlıdır: · 

Yol sap.ıtmazsa· nola rahi vefaya geç gidüb 
Semti cevri ol servlkad dğorasu Ala bilür. 

Bibi. : Salını, Tezkirei şuera.: 

ABDULLAH EFENDİ (Dürrizade E~·
yid) - Şeyihülislamların doksan sekizincisi, 
Dürrizadelerden de beşinci şeyhülislamdır. 

Taıhsilini baıbası Şeyhülislam Mehmed Arif 
Efendiden gördü, pek genç yaşında müderris
lik rüusu aldı; sonra sırasiyle İzmir kadısı ol
du, Mekke 'kadılığı payesi aldı, 1803 (1218) de 
İstanbul kadısı, 1805 (1220) de Anadolu ka
zaskerıi, 1807 (1222) de nakibüleşraf oldu. Ni
zamı Cedide aleyıhtarlığı ile tanınmıştı; Alem
dar Mustafa Paşanın feci ölümüne varan Ra
mazan ihtilalinde Yeniçerilerin güvendiği bir 
.şahıs oJarak Salihzade Ahmed Esad Efendinin 
yerine şeylıülislim oldu. Faı'kat bir buçuk yıl 
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kadar sonra 1810 (1225) de azledilerek 0.skü-
dardaki yalısında inzivaya çekildi; 1812 
(1227) de halefi Samani mde ömer Hulusi E
fendinin istifası üzerine ikinci defa şeyhülis
lam oldu. Bu sefer mvekiinde üç yıl kaldı, 1814 
(1230) de sadırazam Hurşid Ahmed Paşa ile 
beraber azledildi, tekrar yalısına çekildi ise de 
1820 (1236) de düşmanlarının dekiyle Mani
saya sürüldü; iki yıl sürgünde kaldı, 1822 
(1238) de Abdülmecid.in doğum şenlikleri do
layısile affedildi, lstanbula dönüşünden bir
kaç gün sonra da öldü; kaıbri Karacaahmed 
mezarlığındadır. 

Abdullah Efendi serveti, vekar ve aza
meti, hususi hayatında ihtişamı, resmi haya
tında da merasime son derece düşkünlüğü ile 
meşhurdur. 

Dürrizadelerden ayni adı taşıyan diğer 
biri de, 4 Nisan 1920 (5 Nisan 1336 Rumi - 15 
Receb 1338 Hieri) de teşekkül eden . Dam.ad 
Ferid J;ıükumetinin şeyhülislamı oldu, Türk İs
tiklal Mücadelesinin kwhramanı Mustafa Ke
mal Paşa ile arkadaşlarının idaım fetvalarını 

vererek hem eşsiz bir vatan hiyanetinde bu~ 
lun4u, -hem de oturduğu yüksek dini makama . 
ehliyetsizliğini göstereli. Yüzellilikler arasında 
memleketten ayrıldı ve Mekikede öldii. 

Bl:bl. : İlmiye salnA.:mesi. 

ABDULLAH EFENDİ (Ebezade) 
Şey:hıülisla.mların elli birincisidir. Gençliği Dör
düncü Mehmeıdin uzun saltanat devrine rast
lar; tahsilini tamamladıktan sonra muhtelif 
medreselerde müderrislik etti, 1684 (1095) de 
Haleb, 1683 (1100) de Mısır, 1691 (1100) de 
Edirne, 1694 (1106) de Mekke kadısı oldu. Pek 
az sonra Anadolu kazaskeri, 1696 (1108) da 
da Rumeli kamskeri tayin edildi. Fakat İkinci 
Mustafanın meşhur şeyhülislamı Feyzullah 
Efendinin düşmanlığı ile aııledilerek Kıbrısa 

sürüldü. Edirne vak'asında Feyzullah Efendi
nin feci ölümü ve İkinci Mustafanın hal'i üze
rine yeni padişah Üçüncü Aılımedden izin al
mağa bile lüzum görmiyerek tstanbula dön
dü; bu kabalığı yüzünden Bursa ya sürülmesi 
için emir çııkımış,ken iktidar mevıkiindeki bazı 
dostlannın şefaati ile affedildi ve Rumeliıhisa
nndaki yalısında ikametine izin çıktı. 1705 
(1117) de tekrar Rumeli kazaskeri, 1707 
(1119) dede şeyhülislam oldu.1710 (1122) ·de 

azil 1712. (1124) de ikinci defa şeyhülislamlığa 
tayin edildi. Bu ikinci müftülüğü Baltacının sa-

. daretine, Prut muharebe ve mfü;alahasiyle İs
veç Kıralı Demirlbaş Şarlın Türkiyedeki ika- · 
metine rastlar; Ebezade Efendi İsveç Kıralı
nın Türıkiyeden zorla çıkarılması için ısrar e
denlerdendir. Şarlın Dimetokaya sürgün edil
mesine o seıbep oldu. tımiye mensubinine karşı 
haşin ve sert muameleleri yüzünden pek çok 
düşman kazandı, mülteci Kırala karşı göster-

. diği şiddet de siyasi nüfuzunu sarstı; bunlar 
azline ve yalısında ikatnete memur edilmesine 
seıbep oldu. Ebezade Efendi, bu sefer de, vak
tini vükela aleyhinde dedikodu ile. geçirmeğe 
başladı; öyle ki Rumeliıhisarındaki yalı adeta 
bir muhalefet ~ğı halini aldı; bu da Ef en:di
nin felaketine seıbeb oldu. Trabzona sürüldü, 
bindiği gemi Kara.denime müthiş bir fırtınaya 
tutularak parçalandı, Ebezaıde AıbdullaJh Efen-. 
di de bu faciada boğulara.ık öldü (H. 1126 - M. 

1714). 
Ebeza<leliği, Dördüncü Melımedin ordu 

ile Balçıkta bulunduğu sırada bir çoeuğu dün
yaya gelip anasının Haseki Sultana ebelik et-, 
mesinden gelir. 

Biıbl. : nmıiye salnD-mesi, RAşl.d Tarihi, IV. 

ABDULLAH EFENDİ (Eyyuhlu) 
Tü:rıbedar .Albdi Çelebi diye de anılır, on yedinci 
asır sonlarının kıymetli bestekar ve hanen
denlerinden; bilhassa na'tişerif okumada eş
sizdi; zamanının namlı çiçek meraklılarından 
biri olmuş; tohumdan elde ettiği iki nadide la
leye "Sultanillezhaır" ve "Mihri münir" isimle
ri verilmişti. 

B1bl. : Ubeydullah, Tezkirei şü'.kiifeciya.n; S. N. 
Ergun, Türk Musıikisi Anoolojisl 

ABDULLAH EFENDİ (Fındıklılı{~ On 
altıncı asrın Siın.büli şeyıhlerinden Merk~
fendi dergahın~n ikinci şeyhi, deııgahm mües
sisiMerkez Mustafa Efendiden sonra on allı 
yıl şeyhlik etti ve 1591 (H. 1000) yılında yüz 
on yaşında, hatk tarafından kerametine inanıi-
İlnş bir pir olarak öldü. · · 

B~bl. : Hadikıa,Ull c:ıevA.mıi, I. · 

ABDULLAH EFENDİ (Fındıklılı) - On 
yedinci asır sonlarında yaşamış ulemadan, 
Bursa kadılığına kadar yükselmiş, azlinden 
sonra dört yı,l kadar yaşamış ve 1689 (H. 
1101) de ölmüştür; Fındıklıda yaptırttığı fev
kani camiin altına defnedilmiştir (B. : Pişma
niye camii). Kabir taşının manzum hitabesi 
şudur: 
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Sarfı makdur· eyleyüb kıldı bina bu camii 
İde malcbu!e !carin anı Hudayi müstean 
Guşi canına irişiııce hitabı ircii 
Ruhi paki eyledi azmi bihişti .ca,,idan 
Kaldırub desti düayı didiler tariliini 
''Darı Cennet ola Abdullah. Efendiye mekan" 

H. 1101 (1689) 
Bibi. : Hadikatül cevaı'ni, n. 
ABDULLAH EFENDİ (Hmım.etzade) 

On yedinci asrın ikinci yarısında büyük şöhret 
sahibi 'bir şair ve musilkişinastır; Bayrami 
şeyhlerinden Himmet Efendinin oğludur.1640 
da İstanbulda doğmuş; 1683 Viyana bozgunu 
yılında ölen babasının yerine Yenibahçedeki 
Himmetzade der:gaıhına şeyh olmuş; Fatihte 
Halil Paşa.camiinde, Sultanselimde, Fatih ca-
miinde, Bayazıd camilııde vaizlik etmiş ve 1710 
da ölmüştür. Nezaketi, zarafeti ve soıhıbetleri
nin tatlılığı ile meşhurdu. 

Şair ve mıusiıkişinas Nazim ölümüne şu 
tarihi söylemiştir: 

Dedi tarihi vefatın gaınü hüzn ile Nazim 
"Hü deyüb.gitti meded Himmet efendi zade" 

H. 1122 (1710) 

Himmetzadenin 1686 Eylulünün yirminci 
Cuma günü Davudpaşa camiindeıki ·bir.vazı ıhe
men ;bütün İstanıbulu derin bir heyecana dü
şürmüş ve sözlerinin en canlı parçaları tarihe 
geçmiştir; Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın 
Viyana önünde uğradığı büyük bozgundan 
sonra, Alınanlar ve PolonyaWarla beraıber 
Ruslar ve Venedikliler de üzerimize saldırmış 
idi; dört düşmanla çarpışan ordularımız, de
ğerli başlardan ma-ıirum, ağır mağlubiyetlere 
uğruyord.,ı, padişah Dördüncü '-Mehmed ise, 
bütün bu felaket haberlerine rağmen, ağır 
masraflara mal olan süııgün avları ibtilasın
dan kendisini kurtaramıyordu. İstanbul halkı 
heyecan içinde idi. Padişah ile devlet ricali a
leyhinde her gün türlü dedikodular o1uyordu. 
Eylfı.l ;başında t;;tanbula gelen Dördüncü Meh
med soğuk !karşılandı; ıhalkın bu muamelesin
den ürken hükümdar, camilerdeki va:iz şeyh
lerin, ümiıt verici sözlerle efkanumumiyedekj 
heyecanı yatıştırmalarını emret-ti ve yukarı
da kaydedilen tarihte Cuma namazını Davud
paşa camiinde kılarak Hinımetzadeyi bir hu
zur vazına getirtti; Aıbdulla-h Efendi de bü
yü~ bir medeni cesaretle ağzına geleni söyledi: 

"Ümmeti Muhammed!.. Devlet sahibsiz 
kaldı. Bun,ca İslamı memleketleri ve kaleıleri 
din düşmanlarımızın:,eline girdi! Hesa.lbsıız ca-

miler ve mescidler puthane oldu! .. Fiilinizi de
ğiştirin, gUnahımza tövbe ve istiğfar e<Un ! ... 
Bize laz1m o.lan gözümüz yaşından çemen bi
tinceye kadar başımız yerden kalkmamaktır!. 
Nedir bu inip blnme!. Ne zamana kadar gaflet 
uykusunda yaıtarsınız? !. Gerçi Padişruhlar ava 
gide.gelmiştir, ancak şimdi zamanı değil!." de
di; cemaati coşkun hıçkırıklarla ağlattı; Dör
düncü Mehmed ise; vaiz efendi daha sözle:rini 
bitirmeden caımii terkedip ava gitti; ve 1staırı-
bulda:ki sadaret kaymakamına bir emir gön
dererek vaizlerin, paıd~hın avlarından baılı
setmelerini ya·sak etti. 

Müretteb divan sahibi olan Albdullah e-
fendinin lisanı temiz, edası biraz laiıbalicedir. 

Güzel bir saaıtç.i çırağl hakkında. beY,iıt : . 
Cefasın çeluneğe ft.dem gerek saatçi dlldarııı. 
Demirdendir .çekilıİıez yayı ol şuhi cefakAi"ın. 

Bir nevcivan hakıkında b'.eyit : 
Etine dolu, şeker dillü, billO.rin eım; 
MümiyA.ııan aresinde o cefacO. bellü! .. 

Bir bestekar olarak da çok güzel ila.hileri 
vardır. 

- Hüseyni aşiran ilA.hi, ,güfte •baıbasi Himmet 
Efeınıdinin -

Yine bir sevdaya düştüm 
Aşkın elinden elinden 
Yine umman olup taştım 
Aşkın elinden elinden 

- Saba. tevşih giiilte kendisinin -
Ravzana yüz süren bulur aman 
El aman_ ey Fahri alem el aman 
Her gelen dilhaste bulur taze ·can 
El aman ey Fahri alem el aman 

Zamanımıza kadar pek azı kalabilmiş olan 
ilahilerinin bir kısmı da devrinin diğer kıymet
li sanatkarları tarafından bestelenmiştir. 

Haıttatlık icazatnamesini asrının büyük 
üstadı Hafız Osman dan almıştı; latife yollu 
bir beytinde: 

Faslı şita.da böyle hava Hak atasıdır; 
Kırtasi meşki des~e al, yaz havA.sıdır. 

Diyen ffimmetzade yazıya o kadar gay
ret sarf etmişti ki, üs-tadı tarafından bir "Ha~ 

· disi nfı.r" kıt'a.ısı hediyesiyle taltif edilmiş, Ab
dullah Efendi de bu hatırayı kıt'anın arkasına 
kaydederek _imzalamıştı. 

Devrinin namlı çiçek meraıklılarından o
lan Hiınmetzaıde Abdullruh Efendi tohumdan 
iki rumi lale, üç tane de kırmızı Girid lalesi ye
tiştirmişti. 

Bibl. : Silahıclıar Tarihi, II; s. N. Ergun, Tllrk 
Musikıisi Antolojisi; Musta.kimza.de, Tuhfei Hatta.tin; 
Ubeydullaıl:ı, Tezkirei ~Ofeciy,a.n, 
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ABDULLAH EFENDİ (Hocazade) -
Onyedinci asır ülemasından, Genç Osmanın 
hocası Ömer Efendinin oğludur, babasının bu 
hükümdar üzerindeki nüfuzu sayesinde İstan
bul kadısı bulunur iken Genç Osmanın feci bir 
su~ette öldürüldüğü yeniçeri ihtilalinde mu
hakkak bir ölümden · gizlenmek suretile kur
tulmuş, uzun zaman !stanbulda gizli yaşamış 
ve ancak Dördüncü Murad · saltanatının son
larına doğru meydana çıkarak Muradın Re
van SQferi dönüşünde kendi isteğile l\ılısır ka
dılığına tayin edilmiş, Mısıra van;hğının tezine 
de ölmüştür. Ulumu Arabiyede ve teşrifat 
adabında derin bilgisi, bir hakim olarak da 
adaleti ile tanınmıştı. 

Bibl. : Katip Çelebi, Fezlike, II. 

ABDULLAH EFENDİ (Hünkar imt,mı) 
- Dördüncü Mehmedin imamlarından ve dev

, rinin namlı çiçek merakhlarındanclır; "Dudi 
dil" ismi verilmiş ·bir lalesi vardı. 

Bibi. : Ubeydullah, Tezkirei sükufeciyan. 

ABDULLAH EFENDİ (imrahor camii 
ima.mı Haşimizade Seyyid) - Onyedinci asır 
.sori.larile Onsekizinci asrın ilk yansında yaşa
mış büyük hattatlarımızdandır, bütün ömrü
nü babasından kalma Mirahor camii imamlı
ğında geçirmiştir. Yazıda üstadı Hafız Os~ 
man Efendidir; yazı derslerine "Rezaneti 
meşk" terkibinin ebced hesabile gösterdiği 

1098 (1686) tarHlıinde başlamış ve kırk ay 
sonra H. 1102 (1690) de icazetname aılnuş
tır. Yirmi dört mushafı şerif yazmıştır; bun-· 
lardan ikisi Üçüncü Sultan Ahmedin siparişi
dir; yine Üçüncü Ahmet için bir tane de Os-· 
manzade Taibin Meşarikıi şerif tercümesini 
yazmıştı. Sayısız talebe yetiştirmiş, sayısız 

en'am, evrad, kıtalar, murakkaat, hilyei saa
det yazmıştır. Padişaihın fevkalade ihsanları
na nail olmuş, Sakazade Mustafa Efendi öl..: 
düğü zaman sarayı hümayun gilmanlarma ya
zı hocası tayin edilmişti. 

Abdullah Efendi herhangi ,1:>ir mürekke
bi kaılemJne aldığı· zaman, yazısını tertemiz 
dökerdi; bir gün bu mese~e padişahın huzu
runda münakaşa mevzuu olmuş, üstadın hu
susi ıbir mürekkeb kullandığı iddia olunmuş
tu. Bir talim günü Enderun gilmanlarına ders 
verirken meşkhaneye bir hünkar •balta.cısı 

gelerek üstadın hokkasını alınış, ağzını da 
Abdullah Efendinin müihrile mühürleterek pa
cf'ışaha götürmüştü. Mürekkepte bir fevkalıi.-
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delik görülmeyince koca. hokka ağzına kadar 
altın ile doldurularak birkaç top kıymetli ku
maş ve sair hediyelerle üstada iade . edilmişti. 

•Abdullalı. Efendinin gençliğine ait de 
şöyle bir fıkra naklolunur: Bazan •hocası Ha
fız Osman ile beraber sokağa çıkar, dolaşır
larmış. Bir gün yine böyle bir gezintide bir 
çarşıdan geçerlerken, Hafız Osman bir dült
kan kenanna oturmuş, üstadının izni ile .Aıb
dullah Efendi de dükkana çıkarak bir köşede 
çömelmiş. O sırada devlet ricalinden biri ge~ 
çiyormuş, Hafız Osmanı görünce atından inip 
elini öpmüş, sohbet arasında: 

- Sultanım .. Taılebelerinizden bir Seyyid 
Efendiyi vasıf •buyurmuştunw: .. Aya, anların 
rüyeti ve hatlarının ziyareti ile şerefyaıb ol
mak mümkün olmaz -mı? .• diye sormuş. Ha
fız merhum da dükkanın kafes penceresini 
açarak Abdullahı göstermiş: 

- Seyyid Çelebi budur, benden güzel ya
zar!. demiş. 

Abdullah Efendi -bu vakadan baıhseder
ken: "fficabımdan ,kalem gıibi o anda iki şak 
ola yazdım ... Zira üstadım o zamana gelince 
yüzüme karşı bu derecede iltifatta ·bulunma-
mıştı!" dermiş. .•. 

Abdullah Efendi mükeyyefattaıi hiç bir 
şeye müptela olmamış, bütün zevkini yazıda 
bulmuş bir sanatkardır; kaleminin süratile de 
meşhur :bir hattattır. 

Hacı Evıhadüddin tekkesi şeyhi Seyyid 
Hüseyin Efendiye intisa:b etmiş, HalveUye 
tarikatına girmişti. 1702 (H. 1144) de alt
mış üç yaşlannda ölmüştür. 

. * S&ırByi Aclne ziba Seyyid Abdullah ola üstad 

* Ola Emir Efendi Acln ehli içtin üstad, 

* 'Yedlkuhıllye Yarab sekiz cenn&t hasn ola 

M:ısralan ölümüne tarihtir. Nu~osma
niye kütüphanesine vakfedilmiş olan mtirak
kaatı, · hattatlar ve yazı mütahassıslan arasın
da meşhurdur. Y u.dığı mushafı şerifleri ek
seriya O sküdarlı Rugani Ali Çelebiye te~ib 
ettirirdi. 

'Tulebeleııinden hoca Mehmed Rasim 
Efendi, asrının büyük hattaıtlanndan biri -ol
muştur. İmrahor imamı Abdullah, Türk yazı 
.sanatında üstadı Hafız Osman ve hattat hoca 
Mehmed Rasim ile bir asrı dolduran Uç mua.z 
zam isimden biridir. 

Bibi. : MüstaJı:imzade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH !EFENDİ (Kaiıabzade) 
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Halk tabasından yetiştiğinden ötürü "Abdi 
Ağa" diye de anılır ; onyedinci a.sır sonunda 
yaşamış hattatlardan; Kara Mustafa paşa 
vakfiye.sini bu zatın yazdığı söylenir. Genç 
denilecek yaşlarda iken ölen bu sanatkarın ye
tiştirmelerinden Ramazan Efendi, devrinin en 
namlı yazı üstadla.rmdan biri olmuştu. 

Bibl. : Müstakimza.de, Tuhfei hatt:-.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Kasımpaşalı)
Onsekizinci asrın tohum sa;hibi namlı çiçek 
meraklılarından, yirmi bir ç~şit zerrin yetiş
tirmişti. 

B ibl. : l.Tbeyrtullar. Tezkirei şükufeciyan . 

ABDULLAH EFENDİ (Kel) - Onse
kizinci asırda üstaddan icazetname almamış, 
fakat sülüs ve nesih yazıda pek çök eser bı
rakmış ·bir :hattattır; kelliği üzerine zamanın-

- da ,birçok tuhaf fıkralar naklolunurmuş. Ya
zıya beraber çalıştığı kardeşi Mustafa Efendi 
de "Iskatçı" lakaıbı ile meşhurdur. Her ikisi
nin de · fstanbul zürefasından olduğu anlaşı-

t "vor. 
•\ ·; Bibl. : Müstakimzade, Tuhfei hattatin . 

\ . . 

- ABDULLAH EFENDİ (Nişancı) - On-
sekizinci asır devlet adamlarından; doğum ta
rihi bilinmiyor, 1775 (H. 1189) da yüz yaşını 
aşmış bir pir olara.k öldü. Bütün ömrünce ga
yet hallın ve selim,, babayani tavırlı, herkese 
tatlı dille ve fevkalade tevazu ile muamele 
eder, emin, mutemed bir zat olarak tamnını.5-
tı. Ölüll:lüne kadar kah vekalet kah asalet ile 
divan~ hümayunda nişancı olarak bulunmuş, 
:haline uygun refah içinde yaşamıştı. Vak'a
nü.vis, ölümünü kaydederken: "Bu çeşit in
sanlar ötedenberi ikbalin zirvesine çıkamaz
larsa da bütün bütün de azlolunup ezilmezler, 
·böylece yürek rahatlığı içinde ömür süregelir
lir" yollu nıütalaada bulunuyor. 

B i-bl. : Cevdet Tarihi, I . 

ABDULLAH EFEN_Dİ (Paşmakcıza.de 
Esseyid) - Onsekizinci asır ülemasından şey-
1hülislamların elli dokuzuncu; babası şeyhülis
lam Paşmakcızade Ali Efendidir, 1680 (H. 
1091) de İstanbulda doğdu, mektep ve med
rese görmedi, hususi öğretmenler tarafından 

1 .. , 

yetiştirildi, -bunların içinde de en kıymetli ho-
cası ,babası oldu. 1710 da Mora Yenişehiri, 

1712 de Mısır, 1815 de İstanıbul kadısı, 1718 de 
Nakibüleşraf, 1720 de Anadolu kadıaskeri, 

1726 da Rumeli Kadıasker.i oldu; 1730 Patro
na ihtilalinde azledildi, bir sene sonra 17 Ma_-

yıs 1731 de, Birinci :Mahmud tarafından Mir
za.zade Mehmed Efendi yerine şeyhülislam 

tayin edildi. Fakat tecrübe ve bilgisinden isti
fade edilecek bir devlet ve ilim adamı olma
sm2. rağmen, fazla kibir ve gururu ve hüku
met icraatına müdruhale etmek arzuları yü
zünden devlet erkan ve ricalinden pek çoğunu 
incitti ve 19 Şubat 1732 de azledildi; izin ala
rak hacca gitti. dönüşünde evvela üç ay ka
dar Şamda sürgün olarak otur,.tuldu, menfa
smın Konyaya tahvilini istida etti, istidası 

kabul edildiyse de Konyaya vardığının tezine 
öldü (1732 - H. 1145); kabri Mevlana tür
besi mezarlığındadır. 

Bibi. : İlmiye Salnamesi. 

.ABDULLAH EFENDİ (Ressamzade) -
Onsekizinci asır hattatlarından; asrının nam-

-lı sanatkarlarından ressam Ömer Efendinin 
oğlu, sülüs ve nesih yazıyı ba·basından öğ

rendi, "icazetnamesini de kıymetli bir hattat 
olan büyük kardeşi Mehmed Efendiden aldı. 
Zamanının meşhur tiryakilerinden ve "Esiri 
yaran" keyf ehlindendi, bu yüzden yazıları 
gayet nadirdir; Üsküdarda bulunan babasının 
kabri _de ihmalciliği yüzünden nişansız ltal
mış kaybolmuştu. 1754 (H. 1168) de ölen 
Abdullah Efendi de Üsküdara gömüldü ve 
kabri ayni akıbete uğradı. 

Bibl. : Müstakimzade, Tuhfei ha_ttatin. 

ABDULLAH EFENDİ (Rıodosizade) 
Onsekizinci asır ülema ve hattatlarından, üs
.tad Hafız Osmanın yetiştirmelerindendir. İs
tanbul kadılığına kadar yükselmiş, 1704 
(1116) da ölmüştür; 

Göçtü Abdulla-h Efendi, Cennet olsun meskeni 

Mısraı ölümüne tariıhtir. Kabri, sur dı
şında Şeyh Mahmud camiindedir. 

Bibl. : Müstakim.zade, Tuhfei hattatin. 

ABDULLAH EFENDİ (SaJihzade Ey-· 
yublu) - Eyyu-b türbesinin ziy§.ret adabı 
üzerine bir eser •bırakmış bir muharrir; ge
çen asır başlarında yaşadığı tahmin olunabi
lir. Üç kısma taksim edilmiş olan eserinde: 
Türbe sahibinin hal tercümesini, türbeyi zi
yaret adabını ve tür.benin etrafında yatan 
meşıhur adamların hal tercümelerini yaz
mıştır. 

ABDULLAH EFENDİ (Saraçmde) -
Onsekizinci asır şair ve hattatlarından; şürle
rinde Faiz mahlasını kullanırdı; ıbir gazelin
den aılınınış olan aşağıdaki ·beyitler, sülüs ve 
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nesih yazıda kıymetli bir sanatkar olan bu 
zatin, tezkire sa;hibi Mirzazade Salimin tabi
riyle; şiir tarafının da mamur olduğunu gös
terir: 

Biz ol ııesimi gamız ki bu bağı alemde 
Kena.ı:ı meclisi yAre güzarımız yo;ktıır 
Şikest idersen eğer şişe pilrei dilimiz 
HudA bilür ki sana inkisA.rımız yoktur 

Bibi. : Salını, Şuera. tezkiresi 

ABDULLAH EFENDİ (Sarı) ......:._ Onye
dinci asrın biri:tıci yarısmda yaşamış büyük 
alim ve devlet adamı; babası, 1stanbula Ce
zayir veya Tunus taraflarından gelip yerleş
miş •bir Mağrip şehzadesi imiş, Halil Paşanın 
kardeşi Beylerbeyi Mehmed Paşanın kızile ev
lenmiş ve bu izdivaçtan San Abdullah Efendi 
doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği dedesinin 
kardeşi Halil Paşanın elinde geçmiş ve çok iti
nalı :bir tahsil ve terbiye ile yetiştirilmiştir; 
pek genç yaşında da devrin büyük şÖihret sa
hibi şeyhlerinden Üsküdarlı Aziz Ma'hmud 
Hüdai Efendiye intisab etmiştir. 1626 (1036) 
da Hafız Paşa yerine sadrazam. ve şark seferi 
serdarı olan Halil Paşa,· San A:bdullah Efen
diyi tezkirecilikle ·beraber götürdü; orduyu 
hümayun 1627 (1037). kışında Tokat kışlığına 
çekildiği sırada vefat eden Mehmet Efendinin·• 
yerine reisülküttap oldu. Fakat 1628 mayısın
da (1037 Ramazanı) Halil Paşa azledilip Hüs
rev Paşa sadrazam @lunca, ehemmiyetsiz se
beplerle adam öldürtmekten çekinmiyen yeni 
vezirin :kanlı şöıhretinden korkan San Abdul-' 
lah Efendi de İstanbula kaçarak Şeyhi Aziz 
Mammud Efendinin dergahına sığındı ve onun 
şefaati ile Hüsrev Paşanın hışmından kurtul
du. lstanbula döndüğünde kubbe altında dör
düncü vezir olan Halil Paşanın bir kaç ay son
ra ölümü ile de büyük bir hami kaybetmiş ol
du. On yıl kadar devlet kapısından uzak yaşı- _ 
yan San Abdulla,h Efendi . kendisini tamamen · 
ilmi meşgaleye verdi. 1637 (1047) de Dördün
cü Murat Bağdat seferine çıkarken rikabı hü
mayunda reisülküttap oldu, Bağdat fethi dö
nüşünde Diyarbe:kirde azledildi. Bir ara Ana
dolu cizye muhasebeciliğinde bulunarak ha
yatının son yıllarında Koca Mustafa Paşa der
gahı yanındaki evinde .inzivaya çekildi, kendi
sini taa t ve ibadete verdi. 

. Büyük a.'limin bu son yıllarında tatlı ,bir 
işi de, çok sevdiği baihçesi . ve çiçekleri ile uğ
raşmak oldu. 1640 (H. 1050) de Sultan İbra-
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hinı tarafından çiçekçibaşılık ile taltif edildi; 
kendisine verilen berat şu satırlarla nihayet 
bulmaktadır: 

" ... Buyurdumki, badelyevm müşarü
nileyh madam ki hilyei hayat ile mutarra ve 
ziyveri sıhhat ve afiyetle ınüzeyyendir, am
_mei fırkai ashabı ,h.adaytkı ezhar ve kaffei 
zümrei şükfif eciyam biladü emsara mümeyyiz 
ve başbuğ olup münazii fih olan hususlarında 
adalet ve istikamet ile muhakeme ve tahkiki 
ezhar ve esmar ve eşcare mütaallik olan. u
murlanndan kemayenbagi teşhis ve temyiz 
ve tedkik eyleyüp tarikai ezharyani icrada ih
timam eyleye ve taifei mezbure dahi müşarüni
leyhi mümeyyiz ·bilüp benefşe asa tuki hük
münde serpiç olup süsen gibi zebandira.zlık et
meden ihtiraz üzere olanlar ve cümlei umf:ıI·
larında mumaileyhi mümeyyiz bilüp müracaat 
edüp her hususlarında muvafakat eyliyeler', 
Alameti şerife itimad kıtalar. Fi evaili sene 
1050". , 

.Aıbdullah Efendi tohumdan yedi tane güi 
zel zerrin yetiştirmişti; yine tohumdan elde 
ettiği rfuni. lalelerden ,biri de devrinin çiçekçi
leri tarafından pek beğenilmiş "Yamalı Ka
bak" adile hayli nam almıştı. 

-1660 (1071) da öldü, Topkapı Maltepesi
ne defnedildi. "Şeyhi Devran" terkibi ölümü
ne tarihtir. Nisari Hüseyin Efendi de ölümii
ne: 

GWi nesrini Adn ola, nii.ht, San Abdullah 

Tarihini söylemiştir. 

Sarı Abdullah Efendinin en namlı eseri 
mesnevinin birinci cildine yazdığı Türkçe bir 
şerhtir ki "Mesnevi şarihi" diye şöhret bulma
sına sebep olmuştur. Bundan gayri "Gurre", 
"Dürre", "Cevhere ''.Nasihatülmüluk", "Esra
rül arifin" ve "Gül§eniraz" isimlerindeki eser~ 
leri, müellifine kendi başlanna şöhret temin 
edebilecek kıymetlerdir. Bu .büyük alim, şey
hane yazıda ve sair çeşitli yazılarda hüner sa
htbiydi. Bir hattat olarak en nefis · yadigirları 
arasında Sivasi Şeyh Abdfümecid Efendi za
viyesi.n.in vakfiyesi ziikredilir. "Abdi" mahlası 
ile de ilahileri vardır. 

Bibi. : Müstakimzade, Tuhfei hattatın; Hadika
till cevami, I; Ubeydullah, Tezkiref §illc1ifeciyan. 

ABDULLAH EFENDİ (Sancebecibaşı 
damadı) - Onsekizinci asır hattatlarından; 
defterdar kalemi katiplerindendi, oturduğu 
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· semte nisbetle "Akbıyıklı" diye . de anılırdı. 
. Bibi. : Müstakimza.de, Tııhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Se~derlar kati
bi) - Onsekizinci asır ricalindendir; halk ağ
zında gayet zengin olduğu söylenir; Üsküdar
da, Ayazmaiskelesile Salacık arasında o sahi
liıı namlı yaWaı:mdan ,birine sahipti. 

O devrin adetince, zengin olarak dile ge
lenler, vazifelerinde mallarının müsaderesiyle 
cezalandırılacak bir suiistimalleri veya ihmal
leri görülmezse, kendi keselerinden kale ta
mir ettirmek · yaihut miri binalar yaptırmak, 
veya çok ağır masrafları icab ettiren Sürre 
Emini tayin olunmak şuretile servetle~den 
mtihim bir kısmı ellerinden alınırdı. Serdarlar 
katibi Abdullah Ef end.i de hicri i203 de Sürre 
:Emini tayin edildi, fakat halkın ağzında do
laşana aykırı olarak bu ·hizmete kudreti olma
dığı meydana çıktı; Sürre ~aneti Esma Sul
tan Ketıhüdası Çelebi Efendiye verildi; Abdul
lah Efendi 1797 de ölmüştür. 
. Bibl. : M. Süreyya., Sicilli OsmA.ni, III; Cevdet 
Tarihi, IV. 

ABDUILAH EFENDİ (Seyyid) - On
sekizinci asır hattatlarından; ilk üstadı Etlir
nede Kavafzade Hüseyin Efendi oldu, yazıya 
karşı duyduğu derin aşk ile İstan-bula gelerek 
büyük yazı üstadı Emir Efendiye intisa,b etti 
ve ondan icazetname aldı. Sarayda Hasoda 
oğlanlarına yazı muallimi tayin edildi, 1768 
(H. 1182) de öldü, kabri Üsküdardadır. 

Bılıbl: : MUstakimzA.de, 'l'uhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Sırkatibi Der
viş) - Onsekizinci asır maliyecilerinden ve 
hattatlarında.ndır; Enderunu hümayun gil
manlan arasından yetişmedir, yazıyı Ağaka
pılı İsmail Efendiden öğrenmişti: Saraydan 
çıktıktan sonra maliye kalemine intjsab etti, 
üçüncü defterdarlığa kadar yükseldi ve 1758 
(H. 1172) de bu vazifede ,bulunurken öldü. 

:Bibl. : Mtlstakimzıl.de, Tuhfei ~atta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Sorguçcuzade) 
- Onyedinci asnn tohum SaJhibi namh çiçek
çilerinden;_ ".Aıbdi Çelebi" diye de anılır; 1698 . 
(H. 1110) de yetiştirdiği güvez bir buhuruna 
"Sorgucu Hindi" adı verilmişti,. 

Bibi. : Ubeydullar, Tezkirei §ilküfeciyan. 

ABI>ULLAH EFENDİ (Şehremini ka
tibi) - Onsekizinei asır hattatlanndan; diva
nı hümayun katipliğinden sadrazam kethüda
lığına kadar yükseldi, yazıyı Katipzade Mus-

ta Efendiden öğrenmiş, bilhassa hurd,a talik 
yazıda hüner Sahibi olmuştu. 1763 (H. 1177) 
de öldü, evinin yanın.da Sarı Musa camii me
zarlığına gömüldü. 

Bibl. : Mtlstakinızade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Şerif) - 1590 
(H. 1000) yılından evvel yaşamış İstanbul ri:. 
calinden ve devrinin namlı hattatlarından; 

yazıda büyük şehrin seçkin şöhretlerinden 

Şükrullah Halifenin yetiştirmesidir. 
Bibi. : Müstakimzade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Şeyhzade) On
sekizinci asır devlet adamlarından ve namlı 
hattat; "Mutbak emini" la.kabile meşhur Kö
sec Hüseyin Efendinin oğluy~ü, sülüs ve nesih 
şeyhane yazıyı Suyolcuzade Mustafa Efendi
den taıhsil etmişti. Bir ara Rami Mehmed Paşa 
yerine reisülküttap olmuş, 1710 (H. 1122) da 
yeniçeri katibi •bulunurken ölmüştür. 

Bibi. : Müstakimzade, . Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Şeyh Hacı h~J 
On;sekizinci asrın namli N akşi şeyhlerinden; 

Üsküdardaki Hacı hoca mescidi ve tekkesi, 
Kocamustafapaşalı Abdullah .Paşa tarafın
dan bu zat için yaptırılmıştı. 

Bi!bl. : Ha.dikatuı cevami, II. 

ABDULLAH EFENDİ (Şeyh Seyyid 
Kürd) - Onyedinci asır ortalarında İstanbu
lun büyük şöhretlerinden olmuş bir Nakşişey
hidir; 1666 (H. 1077) da Musulun İmadiye ta
raflarında; Mehmet adındaki oğlunun "meh
di" olduğunu iddia ve ilan etti. Musul valisi 
Hacıpiroğlu Pehlivan Ali Paşa ile İmadiye ha
kimi, oğlunun meıhdiliğini iddia . ~den şeyhin 
,başına topladığı aşiretlerle ,bir fesada sebep 
olacağına hükmederek tenkili hakkında fetva 
aldıktan sonra üzerine asker gönderdiler. Ara
da çok kanlı çarpışmalar öldu. Bozguna uğra
yan Şeyh Abdullah Pehlivan Ali Paşa tara
fından yakalandı; oğlu sahte tn€iıdi Seyyid 
Meıhmed de Diyarbekir valisi Şeytan İbrahim 
Paşa tarafından bir mağarada tutuldu. Dev
rin hükümdarı Dördüncü Mehmedin fermanı 
üzere baba oğul rikabı hümayuna gönderildi
ler. Padişah Vize taraflarında avlanıl'ıken ev
vela Seyyid Mehmed geldi, gayet ·güzel, on
dört yaşlarında bir "Sabii reşid" idi, makul 

· cevaplarla ,mehdilik davasını tamamen inkar 
etti; haline merhamet edilerek Enderunu hü
mayun gilmanlarından Hazine Odası neferleri 
arasına alındı. Ancak bir ay kadar sonra ge-
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len babası da padişah tarafından Edirne sa
rayında, Tunca kenarındaki İmadiye kasrın
da kabul edildi. Şeyhülislam. ve padişahın şey
hi Vani Meh.med Efendi de huzurda bulunu
yordu. Gayet ihtiyar olan Şeyh Abdullah da 
m~hdilik meselesini inkar etti, mazlum ve 
mağdur olduğunu söyledi. Kendisile kah 
Kürdce ve .kah Arapca konuşan Vani Efen
di Şeyhin ilim ve fazilet ·sa1hibi bir zat olduğu
na kanaat getirerek sahib çıkması üzerine ha
tırı hoş edildi, bir fahir sof giydilerek ikram 
olundu, İhsanı şahaneye nail oldu; ve ayrıca 
Nakşi dergahlarından ,birinin Şeyhliği verile
rek İstanbulda yerleştirildi. Vakaya sebep o
lan Ali Paşa da azledildi. İstanbtılda başından 
geçen macera dillere des'tan olan Şeyh Abdul
lah Efendi ilim ve irfanile de derin bir alaka u
yandırdı. Tekkesi kibar ve rical uğrağı oldu. 

Oğlu Seyyid Mehmed 1670 (H. 1081) ta
ununda genç yaşında öldü. 

Bibi. : Sila.Iıdar Tarihi, I. 

ABDULLAH EFENDİ (Tabib) - Onse
kizinci asırda Lale devri :hekimlerinden ve Da
mad Nevşehirli İbrahim Paşanın kapısıkİılu 
halkından idi; Hekimbaşılığa kadar yüksel
miş, 1764 (H. 1178) de ölmüştür. 

Bi,bl. : M. Süreyya, Sicilli osma.nı, III. 

ABDULLAH EFENDİ (Tatar) - On al
tıncı asrınikinci yarısında İstanbulun en nam
lı hattatlarından; aslı Kırımlı olduğundan ö
türü Tatar lakabı ile anılırdı. Şeyh Hamdul
lahın torunu hattat Derviş Mehmedin yetiş
tirmesidir; nesih, sülüs ve rey:hani yazılarda 
İkinci Selim ve Murad zamanının en kuvvetli 
sanatkarıdır. Hicri 999 (1590 M.) yılında gör
düğü bir rüyayı ölümüne işaret kabul etmiş, 
sur dışında Emir Buıhari camii civarında ve 
Eyyub yolu üzerinde bir kabir hazırlatmış, ta
şını da kendisi yazarak altına iki tane dokuz· 
koyduktan sonra: "Öbürünü de şakirtlerimiz
den ibiri yazsın!.." demiş, ve o yıl içinde öl
müştür. Müstakim Zade Saadettin Efendi 
"Hattatı Ziba Kırımı" terkibini ölümüne tarih 
düşürmüştür. 

Bibl. : Müstakim.zade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH EFENDİ (Tatarcık) - On 
Sekizinci asır sonlarının kibar ulemasından, Ü
çüncü Selim devrinin büyük ölçüde ve kök
ten ıslalıa.ta tarafta devlet adamlarından; 

1730 (1143H.) de doğdu; babası fetva emini 
Kırımlı Osman Efendidir; Tatarcık la.kabı-

nı, pek küçük yaşta iken bu nisbetle aldı; ve 
daha çocukluğunda arkadaşları arasında ça
lışkanlığı, ateşli zekası, canlı ve güzel konuş
masiyle tanındı; devrinin en -büyük alimlerin
den Ayaklıkütüphane Mehmed Efendinin seç
kin bir talebesi oldu. 

1774 (1188 H.) vekayil arasında Cevdet 
tarihinde hakkında. şu yollu bir .bend vardır: 
"Musilei Süleyma.niye müderrislerinden Ta
tarcık lakabiyle maruf ve fartı zeka ve cerbeze 
ile ma vsuf olan Abdullah Efendi fuzala.yi de
hirden olduktan ·başka her ·hizmetin uhtesiri
den gelir ,bir zat olmakla ,bazı kazaskerler mu
maileyhi terbiye. kasdiyle hidematı celilede is
tihdam ederlerdi, la.ikin gayet müsrif olınası 

hasebiyle iradı masarifine vefa etmiyerek ta
riki irtikaba saptı diye lisana gelmişti" diyen 
müverrih Rumeli kazaskerlerinden Abdullah 
Vassaf Efendi zade Esat Efendinin tezkireci
liği ıbizmetinıde iken arpalık kapı kethüdası bu
lunan Kasımın sevk ve delaletiyle bazı kadıla~ 
rı incitecek hareketlerde bulunduğunu, ve b~. 
yüzden Tatarcık Mollanın Limniye, Kasımın 
da Magosaya sürüldüklerini kaydediyor. Bu , 
ilk menfasından, ilim ve fazlına ihürmeten bir 
seneye varmadan dönen Abdullah Efendi mes
leğinde Rumeli Kadıa.skerliğine kadar yüksel
di; en büyük hizmetini de 1791 (1206 H.) de 
Türkiyede mahkemelerin ve adliye memurla-

. rının y~tiştirilmesi yolunun ıslahı lüzumu üze
rine kaleme aldığı çok mühim bir projeyi dev
rinin hü;kümdan Üçüncü Selime vermek su
retiyle yaptı; işe. nasıl başlanacağını soran 
Padişaha, ilim ve irfanını borçlu bulunduğu 

kimselerden olan Şeyhülislam ihtiyar Mekki 
Efendinin azlini tavsiye etti; Üçüncü Selimin 
kendisine teklif ettiği bu yüksek makamı da 
Mekki Efendinin üzerindeki hocali}c haklarını 
hatırlatarak reddetti ve ili:niye mensupları a
rasında otoritesiyle tanınmış Dürrizade Arif 
Efendinin adım ileri sürdü. Fakat Arif Molla
nın ilk işlerinden ·biri, nüfuzunu . çekemediği 
Tatarcık Efendiyi sürgüne göndermek oldu. 

Bu münasebetle gayet zarif ibir fıkra nak
lolunur: Aıbdullah Efendi, hem ihtiyarın gön
lünü almak, hem de guya masum olduğunu 

anlatmak arzusiyle azline sebep olduğu Mek
ki Efendiyi bir gün Anadoluhisarındaki yalı
sında ziyarete gitmişti; Mekki Efendi de, soh~ 
bet arasında, yalının pek harap olduğunu söy
liyerek' "Geceleri sivrisinekten, hususiyle ta-



tarcıktan hiç rahatım yok" demişti. 
1795 (H. 1210) de ikinci defa olarak Ru

meli kadıaskeri olan .&bdullah Efendi ·bir yıl 
sonra, 16 Mayıs 1797 (19 Zilkade 1211) de öl
dil ve Edirnekapısmda La'li zade sofasına def
nedildi. 

Tatarcık Abdullaıh Efendinin yalısı Bey
lerıbeyindeydi, Beylerbeyi iskelesinden Çen

. gelköy tarafına giderken dördüncü yalı idi. 
Çengelköy arkasında d,a bir çiftliği vardı. Dev
rinin tarihi dedikodusu mahiyetinde mufassal 
,bir eser bırakan ca.bi Said :mf ehdi, ,bu çiftlikten 
de bahsediyor: "850 kuruşa. bir mezrea alarak 
çiftlik yaptL Bura.ya Eflakbeyinin rüşv~t ola
rak gönderdiği üç yüz damızlık koyun ile Si-· 
rozf İsmail Beyin rüşveti olan mandaları koy
du. Hususi fJ!lnında padişahlara layık has ek
mek pişirtirdi" diyor. Tatarcık Abdullah Efen
dinin ıbu çeşit rüşvet hediyeleri aldığı bir de
dikodu çerıçevesi içinde kalmıştır; fakat fevka
lade cömertliği dillere destan olmuştu; ôldüğü 
zaman arkasında ,büyük bir borç bırakmış, 

oğulları yalıyı ve çiftliği satmak zorunda kal
mışlardı. 

Btbl. : Cevdet tarihi, I - VI; CA.bi Sait tarihi; Sü• 
leyman Faikefendi mecmuası; Bostancıba.şı defterleri. 

.ABDULLAH EFENDi (Tomt.om imamı) 
- On sekizinci 313rm namlı mu"sikişinaslann
dan, Dördüncü Mebmed zamanında Anadolu
dan gelmiş, ·Tophanede yerleşerek Tomtom ca
miine imam, camiin altında Topçu başı Bali 
ağanın hayır eseri olan sibyan mektebine de 
muallim olmuştu. 

Sesi gayet güzeldi, çocuklara ilahi tali
mindeki hüneri ile meşhurdu, kendisinin de 
iştirakiyle kı:rtk elli çocuk ilahi okumağa baş4 

ladığı zaman civardan geçen yolcuları meste
der, mektep önüne ,büyük ·bir kalabalık birikir
di. Hayli yaşlı olarak 1711 (H.1123) de öldü. 

Şu beyit, zamanında pek sevilmiş bir saba 
murabbaındandır: 

Kaldı visal çüu ha.tı a.nber feıi,ne dek; 
Geçsün bahar, sabridelfm. biz hAzane dek. 

Bibi. : Esad, ItribUl Asa.r; Cevdet Tarihi, II. 

ABDULLAH EFENDi (Valide camii i
mamı - On yedinci asır ortalarında namlı bi
nicilerden ve ok atıcı pehlivanlardan; Dördün
cü Mehmed devrinde kemankeşler ile okçu ve 
yaycı esnafı arasında Okmeydaıµ ve oradaki 
atıcılar tekkesi yüzünden çıkan uzun ve dedi
kodulu mO.cadelede atıcılann en ateşli simala-

A:iföüLLAH EFENDİ C~enişehirHi 

rından biri oldu (B.: Okmeydanı; O. M. Atı
cılar tekkesi). Okmeydanında kendi adına nis
ıbetle menzil koymuş ve atıcılık üzerine "Tez
kirei Rumat - Atıcı!ar tezkeresi" adiyle sekiz 
kısım üzerine kıymetli bir risale kaleme almış
tır ki, bu eserin birinci kısmı Oknieydanından, 
ikinci kısmı Okmeydanınm fazilet ve sırların
dan, üçüncü kısmı· Okmeydamnın hududun
dan, .dördüncü kısmı da Ok.meydanının men
zillerinden; eserin geri kalan dört kısmı da E
dirne, Bursa ve Türkiyenin diğer ,beldelerinde
ki Okmeydanları ve menzilleri ile menzil sa
hiplerinden gayri pehlivanlardan bahsetmek
tedir. (B. Abdullah Menzili; Tezkirei Rumat) 
Abdullah Efendinin imamı bulunduğu Valide 
camii, bugün,kü ·Yenicamidir; hayatının sonla
rına doğru atıcılar ve biniciler başı tayin edil
mişti; 1691 (U03 H.) de ölmüştür, ka,bri Ey
~bda Veli Efendi bahçesine giden yol üzerin
dedir. 

Bibl. : Abdullah, Tezkirei rllmat; Tarih Vesika
ları; Abdullah, Risa.letürremiye. 

ABDULLAH EFENDİ (Yenişehirli) -
On sekizinci asır ülemasıııdan, şeyhülislamla
rın elli yedincisi, Lale devrinin şeyhülislamı
dır. Gençliği ve ilk medrese tahsili memleketi. 
olan Yenişehirde geçmiştir. İstanbula geldi
ğinde imtfüan vererek müderris oldu, medre
seleri •sırasiyle devrederek Süleyrnaniye darül
hadisine kadar yükseldi. Fıkıh ilmindeki derin 
bilgi ve tarri. ihtisasından dolayı fetva emini 
tayin olundu. Mora seferinde ordu kadısı ol
du, 1715 (H. 1128) de Anadolu kazaskeri, bit 
müddet sonra Rumeli kazaskeri oldu. 

Kalb temizliği ve doğruluğu ile devrinin 
iki ,büyük vezirinin, Şehid Ali Paşa ile Nevşe~ 
hirli füra·him Paşaının itimad ve sevgisini ka
zandı; Nevşehirlinin sadaretinde şeyhillıislam 
oldu ve bu mevkide, Patrona ihtilaline kadar 
on üç yıl kaldı. Boğaziçi ve Sa'daıbad alemleri• 
ne, helva so'hbetleri ve Çırağan eğlencelerine 
mevkiinin vekar ve haşmetini muhafaza ede
rek iştirak etti. Büyük ·bir medeni celadetle ilk 
Türk matbaasının açılması için tarihi fetvayı 
verdi. Fakat 1730 (1143 H.) i-htilalinde saray
da toplanan divııında büyük bir zaaf gösterdi, 
Üçüncü A:hmedin tahttan indirilmesi tarafını 
tuttu. Kendisinden beklenilmiyen bu sözler, 
İbrahim Paşayı dehşet içinde bıraktı; İstanbul ., 
baldın çıplakların ve mürtecilerin mahşeri 

andıran ayaklanmasiyle çalkanırken, sadra-



ABDULLAH EFENDİ (Yorg-ancıı -48- . İSTANBUi 

zam Padişahtan Abdullah Efendinin· azil ira
desini alarak hemen bir gemiye bindirip Boz
caadaya sürgün etti. İbrahim Paşa ve yaranı
nın felaket haberi üzerine A•bdullah Efendi de 
menfasından hacca gitti. Dönüşünde Kanlıca
daki yalısında · oturmasına izin verildi. Lale 
devri mimarisinin Boğ·azı süsliyen bu latif ve. 
muhteşem yapısında 1743 (1156 H.) yılına 
kadıµ- bir münzevi hayatı sürdü; bu tarihte 
öldü, Kanlıcada İskenderpaşa camii mezarlığı
na gömüldü. "Baıhçetül Feava" adında bir e
seri vardır. 

Bibi. : İlmiye Salnamesi. 

ABDULLAH EFENDİ (Yorpncı) - Is
tanbuld,a son karagözcülerdendir; hayatı hak
kmda bilgi edinilemedi. 

Bibl. : S. N. Gerçek, Türk tema,şası . 

ABDULLAH EFENDİ (Zakirzade) -
On yedinci asır celveti şeyhlerinden; babası 

Hüdai ıA2Jiz Mahmud Efendinin zakir başısı 
idi; kendi:si de Aziz Mahmud Efendiden sonra 
Hüdai derahına şeyh olan. Balıkesirli Dizdar 
zade A,hmed Efendinin halifesi, Atpazarlı Os
man Efendi ile Sel~ Ali Efendinin mürşidi
dir. Ali Paşa dergMıinda şeyhlik ve Fatih ca
ciinde vaizlik etmiştir. 1657 (1068 H.) de üs
küdarda ölmüş, Karacaa,;hmete miskinler tek
kesi arkaSlQlda defnedilmiştir. Küç.ük bir di
van ola,bilecek kadar şiir ve ilahileri vardır. 

Aşağıdaki beyit bir ilahisindendir: 
Senin aşıldann, alsın zıyamı il.ftabımda.n, 

HWU-i kalbini, Yarab olann milıtab eyle! 

Bibl. : Bursalı Tahir, Osmanlı müellifleri. 

ABDULLAH EFENDİ YALISI - Kan
lıcada Lale devrinin en meşhur yalılarından 
·biriydi; Üçüncü Ahmedin, Nev§ehirli Damad 
İbrahim Paşanın ve Lale devri yaranının bu
luınduklan çırağan alemlerine, üdeba ve şua
ra sohbetlerine sahne olam bu yalının sahibi 
Yenişehirli Abdullah Efendi, Patrona ihtila
linden sonra burada sürıgün otururken ölmüş
tü. 

ABDULLAH HAMDİ BEY (Muhsinza
de) - Geçen asır sonlariyle asrımız . başının 
.değerli hattatlanndan; 1832 de Muhsinzade 
ailesinin Kuruçeşmedeki yalısında doğdu; ba

·bası İkinci Mahmudun Istablı amire müdürü 
,Muhsinzade Mehmed beydir; ilk tahsilinı Be
şiktaş ta Kapuağası mektebinde yaptı, yazı 

.sanatını da ilk defa bu mektebin hat hocası 
Hafız Mehmed efendiden gördü, sülüs ve ne-

sih meşketti. Sonra asrıın: büyük yazı üstadı 

Yesarizade Mustafa İzzet efendinin talebesi 
-oldu ; ve büyük istidadını daha ilk meşkinde 

.göstererek Y esarizadenin nazarı dikkatini 
çekti. On yedi on sekiz yaşlarında Sada.ret 
,rriektfıbi kaleminde katiplikle memuriyet ha• 
yatma girdi, Ali Mahvı efendideıı Farsca öğ
rendi; 1877 de "Menşei Küttabı Askeri''. yazı 
muallimi tayin edildi, az sonra da bir iradd 
,seniyye ile Reisülhattatin unvanını aldı ve
Padişaıh tarafından bir "Şifai şerif" yazmağa 
memur edildi. Menşei Küttabda dersleri .bir 
,günde toplanmıştı, Kuruçeşmedeki yalısından 
iner, bir kira ·beygiri ile Eminönü iskelesinden 
mektebe gider, haftanin diğer günleri yalıda 
yazı ile veya bahçesindeki çiçeklerlyle · geçi
rirdi. 1899 da bahçede uğraşırken kalb darbe
sine uğradı, bir kaç ıgüın sonra da vefat etti; 
Eyübde Hazreti Halidin türbesi civarında 

medıfundur. 

Mahmud Kemal İnalın tarifiyle uzun boy
lu, top sakallı, dindar, ni_isa.firperver, ikraı;nı 
,sever, edeb timsali asil ve necib bir zat idV ., 
Sultanhamaınında Mahmudpaşa yokuşı1 • , 

alt tarafında HacıKöçekcamiin in dış kapu1<. 
üstündeki: 

Saati .vahiddir ömri cihan 

Sa.ati taate sarf t;Yle heınan ... 

beyti onun üstad kaleminin eseridir. 
Btbl. .: :rvr. K. İnal, Son hattatlar. 

ABDULLAH. HASİB EFENDİ (Farôki· 
zade) - Geçen asır sonlarında yetişmiş maa
rifiçilerimizdendir. Sadrazam Tunuslu Hay-,{ 
rettin Paşanın mühürdarlığında, Eı:ıcümeni J 
Teftiş ve Muay.ene azalığında, uzun zaman { 
da bu encümenin reisliğinde bulunmuş; Mecli· / 
si Kebiri Maarif reisi olmuş ve memuriyetin•.! 
den tekaüt edilerek 1913 de ölmüştür. 1 

ABDULLAH HiLM1 EFENDİ (Yusuf-1, 
zad~) - Derin bilgi sahibi ulemadan, 16&1;: 
(H. 1066) de doğdu, ba:bası Nalcilbend ca.mi~ 
imamı idi. Çocuk denilecek yaşlarda iken Ka~' 
rakız lakabı ile meşhur l{oca. Mehmed Efendi-. 
den sıü1üs ve ın:esih yazılarını öğrendi, devri
nin kıymetli bir hattatı olarak tanındı. Med
rese tahsilini tamamladıktan sonra bazı il
miye hizmetlerinde bulundu; Ayasofyada.ki 
Birinci Mahmud kütüphanesinde ve Hüseyin 
Paşa darülhadisinde tefsir dersleri verdi. Bli
harii şerif .ve Sahihi müslim gibi namlı eserle
re şerhler, Beyzavi tefsirine haşiyeler yazdı, 



ANS:OO,OPEDİSİ 

Muhsinzade Abdullah Beyin y:lzılarmdan 
(M. K. İnal Son hattatlar, Ayverdl Koleksiyonu) 

kıraat ilmi üzerine bir çok eser telif etti. Şeyh 
Sakızlı İlyas Efendiye intisap e~erek Halve
ti · tarikatına girdi; asrın büyük alimlerinden 
Mısri Efendi ile mektuplaştı ki o zamanlar, 
Abdullah Hilmi Efendinin ilmi kudreti bakı
mundan çok mühim bır mesele idi. . Hayatını 
kitapları, talebeleri ve dostları arasında geçi
ren bu büyük alim, 1753 (H. 1167) de yüz ya
şına yakın öldü. 

Medfeniıi nur eyle Abdullar Efendinin, Kallir ! 

mısraı ölümüne tarihtir. 
Ölümünden bir ay evvel bir rüya görmüş .. 

tü: Bir zelzele oluyor, ortalık çöküyordu; 
"Ne oluyor?" diye sormuştu, "bir alim ve fa~. 
zıl kisinin ölümüdür!" cevabını vermislerdi; , , 

uyanınca da, evi:nin müthiş bir yer sarsıntısı 
ile çatırdadığını görmüştü. 

Bibl. : Mustakimzade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDULLAH HULÔSİ EFENDİ (Mü
r.eft.eli) - Geçen asrın sonları ulemasından 
ve namlı hattatlarından; yarım asırdan fazla 
Fatihte Kadıçeşmesi medresesi müderrisliği 

Abdullah Hulusi Efendinin yazılarından 

(M. K. İnal, Son hattatlar) '' 

ile. kanaatkarane yaşamış, taş basması mat
baaiarında senelerce hattatlık yapmıştı. Bur
salı Tahir Bey, Şeyh Attarın manzum "Man
tık -el-tayr" tercümesinin bu zat tarafından 

ABÖULLAH MENZİLİ 

yapıldığını, fakat eser . basılırken üzerine 
dostlarından "Fedai" mahlasını kullanan bir 
şairin adını koyduğunu söyler . . Molla Cami' 
nin "Mira.tül akaid" ine Türkçe bir şerh yaz~ 
mış ve bastırmıştır. 

1887 (1305 H.) de ölmüş, Topkapı dışında 
Sarı Abdullah Efendi yanına gömülmüştür, 

Bibl. : Bursalı TaJıir, Osmanlı MiiemtıerL 

ABDULLAH KAPTAN (Caferbeyzade) 
- On sekizinci asrın namlı çiçekçilerinden ; 
tohumdan elde edilmiş "güzide kırlangı,ç" a
dında bir lalesi vardır. 

Bibl. : UbeyduUah, Tezkirei şükufeciyan . 

. ABDULLAH KAPTAN (Getlik) - On 
yedinci asırda yaşamış. tersane kaptanların
dandır. 1621 (1031 H.) de Kasımpaşada ken
di adına nisbetle anılan Gedikabdi mescidini 
yaptırmış, 1629 (H. 1039) da ölmüş ve mesci
dinin avlusuna defnedilmiştir (B.: Gedikabdi 
mescidi). · 

Bibi. : Hadikatül Cevami, II. 

ABDULLAH KAPTAN (Hor:lıorlu) -
İkinci .Abdülhamid devri sonlarında Kasıınpa
şanın, kendi adına nisbetle anılan bir kahveha
ne işleten namlı tulumbacılardandı, arkadaş
ları arasındaki "Kaptan" ünvanını tersaneden 
çıkma olmasından ötürü almıştı; fakat en çok 
sadece "Horhorlu" diye tanınmıştı. Kahıveha
nesi Divanhanenin az ilersinde, tersane kaba
dayılarının loneası yerinde idi; sabı emredler 
şöyle dursun, terhıyıkh gençlerin :bile girmeğe 
cesaret edemedi,Weri, girip oturdukları takdi;r
de altın adlarının bakıra çıktığı yerlerdendi. 

Bibl. : Üsküdarlı Vasıf, Not. 

ABDULLAH WKANTASI ....... İstiklal 

caddesinde İstanbulun birinci sınıf bir lokan
tasıdır. Sahibi Hikmet Abdullahoğludur. Bü
yük şehrin kibar mahıfili olan bu lokanta Bi
rinci Cihan Harbi sonunda İstanbulun şöhret
li yerlerinden Abdullahefendi. lokantasının de
varill, Bay Hikmet de müessesenin kurucusu 
Abdullah efendinin oğludur. Türk mutbağına 
hizmeti büyük olan lokantanın tarihçesi ve 
müessis inin . ,hal ter(?ümesi için vaki müraca
atımıza maalesef, cevap verilmemiştir. 

Bibl. : Telefon rehberi 

ABDULLAH MENZİLİ-. _Okmeydanın
.daki atıcı menzillerinden, on yedinci asır orta
larında . devrinin namlı pehlivanlarından Vali
de camii imamı Abdullah Efendi tarafından 

konmuştu; menzil sahibi ilk menzil okunu 84 



dirhel yay ile ve batı lodos ile atmış 900 gez
den ileriye düşürmüştü (B.: Abdullah Efen
di, Valide camii imamı). 

Bibi. : Abdullah, Tezkirei rumat. 

ABDULLAH ODABAŞI - 1801 (1216 
H.) de Ayasofya camiinin iiçnde tecennün e
derek İstanbulu dehşet içinde bırakan bir va
kaya sebep olmuş bir adamdır. Ases ortasının 
odabaşısı bulunan kbdullah Ağa, bu yıl Rama
zanının on dokuzuncu günü sabahleyin Ava
sofya camüne gelmiş, sabah namazı kılındık
tan sonra kılıcını "Sıyırıp cemaatin üzerine sal
dırmış, dehşet içinde bir.birini ezerek kaçışan 
kala:balığın içinden bir adamı yaraladıktan 

sonra Soğukkuyu kapısından dışarı fırlamış i
<li; orada da karş:ısma çı'kan bir ,çocuğu yara
ladığını gören harbeciler üzerine sopalarla hü
cum ederek yere yuvarlamışlar ve ellerini bağ-

· }ayarak Babıaliye götürmüşlerdi, istintakında 
aklını oynattığı anlaşılmış, Süleymaniye ti
marhanesine gönderilmişti. 

Biıbl. : Cevdet Tarihi, VII. 

ABDULLAH_ PAŞA - _Asker ressamla
rımızdan ve büyük kartoğraflarımızdan; 

1827 (H. 1243) de İstanbulda Hasköyde doğ
du. "Mir'atı Mektebi Harbiye" de neşredilen 
gayet kısa resmi hal tercümesinde 1847 (R. 
1263) de Mektebi Harbiyeden mülazım rüt
besiyle mezun olduğu, (1871 (R. 1287) de_ de 
ferikliğe terfi ettiği ve son memuriyeti olan 
Erzurumda 18'75 de tifodan öldüğü kaydedil
miştir. 

1849 Mektebi Harbiye topoğrafya mual
limliğine tayin edilmiş ve bu vazife 1853 yılı-

.. na kadar kalmış, bu dört yıl içinde de, o sıra
da Osmanlı Devleti hizmetinde bulunan Pu
rusyalı büyük asker Moltke ile beraber !stan
bulun ve civarının haritasının çizilmesi ve 
Mektebi Harbiye matbaasında litoğrafya u
sulü ile .basılmasında çalışmıştır ki adının ts
tanbul kütüğüne geçmesi için kafi büyük 
·himmettir. 

ABDULLAH PAŞA (Alipaşuade) -
On sekizinci asır devlet adamı ve hattat; Mü
verrih ve şair Abdi ,paşanın torunu, Enderun
dan yetişti, sülüs ve şeyhane nesih yazıyı En
derun gilmanları arasında bulunurken sara
yın yazı muallimlerinden Emir Efendi zade 
Abdülhalim Efendiden öğrendi ve icazet aldı. 

ABDULLAH PAŞA (Deli) -İkinciMah
mudun sadrazamlarındandır; asıl adı Ham-

dullah ise de Aıbdullahlık ile me.şhurdur; 

Çengelköyü iskelesi kayıkçılanndan Safran
bolulu Yalnızkürek Ali dayının oğlu olarak 
dünyaya, gelmiş, çocukluğu ve gençliği yalı
nayak baldın çıplak geçmiş, ba.:basımn yanın
da kayıkcılık etmiş, yıllarca denize kürek sal
lamış, yirmi beş yaşlarında iken sary-ı hüma
yun hamlacılar ocağına girmiş, evvela salta
nat kayığında, sonra tebdil kayığında kürek 
çekmiş, bu ocakda kademe kademe yükselerek 
1808 - 1809 yılları arasında bostancı başı ol
muşdur. Bostancı :başılıkda da yedi sene yüz 
akı ile hizmet etmişdir. 

Vak'a nüvislerin o deıvri tasvir eden dilile, 
Abdullah Ağa erazil ve hayta g-üru!hunun an
ladığı dili pek iyi bildiğinden gürleyen sesi,· 
hiddet, Şiddet ve heybeti ile şehir eşkiyasım 
pençe-i kahrında titretmiş, ve halk arasında 

büyük bir şöhret kazanmışıur. Fakat meşak
kat ve mihnetle geçen yıllar vücudunu yıprat
dığı için arzu ettiği gibi hizmet edemiyeceğini 
görünce azlini rica etmiş, 1815 de ma'işetine 

yetecek bir nan pare ile Çengelköyün.deki evi
ne çekilmişdir. Bir sene sonra Sipah silahdar 
ağalığına ta'yin edilİniş, !hicri 1234 (miladi 
181-8 - 1819) da büyük mirahur ve aynı hicri 
yılın ramazanında (.miladi 1819) vezirlik rüt
besile Kapudan Paşa olmuşdur, bu vazifede de 
o zamanlar kabadayılıkları ve türlü rezaletleri, 
edebsizlikleriyle meş:lıur kalyoncu neferlerini, 
zabtürabt altına alnuşdır; fakat tekrar hasta
lanmış hicri 1236 saıferinde (miladi 1820) yi
ne azlini rica etmişdir. Hicri 1238 saferinde 
(miladi 1822) huzılr-ı hümayuna cel-b edilerek 
kendisine mühr~ü hümayun verilmişdir. Çen
•gelköyü kayıkcı Abdullah Paşa, devletişlerine 
müdalıelesi ile sadr-ı azamları baziıçe edine
gelmiş olan nişancı Halet Efendinin katli için 
ferman almadıkça mühr-ü hümayunu kabul e
. demiyeceğini arz etmiş, şartında ısrar. etmesi 
üzerine .Sultan Mahmud, Halet ID:f endiyi f ed,a
ya mecbur kalmış, Albdullah Paşa padişahtan 
Halet IDfendinin Konya'ya sürgün fermanını 
aldıktan sonra "Sadareti kaJml etmişdir. Arka
sından da. Konya Valisi Galih Paşaya, ihtira
satı ile de,·let bünyesinde derin rahneler aç
mış olan föı.let Efendinin idam fermanını gön
dermişdir. Sadareti gayet kısa, üç ay yirmi -beş 
gün sürmiişdür. Bir Tophane yangınında tu
lumbacılarla beraber bir tulumbacı neferi gibi 
çalışırken duvar üzerinden düşmüş, ağırca 
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yaralanmış, isti'faya mecbur kalmış, iki ay 
sonra tedavi ve hava tebdili için gittiği İzmit
de ölmüşdiir. 

Vak'a~nüvis dilile "keçe kitabı görmüş, 

levendname okumuş, eski babayiğitlerden, 

tavrı levendane, tarzı eşbehane, edebsiz güm~ 
hun gözünü doldurmuş, kendini halka iyi bil
dirmiş ve herkesi yıldırmış, ceri, cessur, sıdk'u 
istikamet sahilbi, irtikab ve irtişa bilmez, iffe
tine ve namusuna imza olunmuş bir vezir-i sa
de dil ve saf nihad idi. Rahmetullah-i aleyh". 

Çengelköyünde iskelenin Beylerbeyi ci
hetinde ve hemen yanı .başında İstanbul'un ·en 
Ulu çınar ağa.çlarından biri vardır, denize doğ
ru uzanmış alt dalı ü-çer dörder a~m ara ile se
kiz dokuz iri kütük üstünde durmaktadır, öm
rü belki de on asrı aşmış olan ve hala hayati
yetini muhafaza edip bahar ıheıvsiminde yeşe
ren bu tarihi çınarın arkasında· bostancı başı 
.t\bdullah Ağanın (Paşanın)_ hayu- eseri şirin 
bk mescid .bulunmaktadır ki hicri 1234 (mi
ladi 1819) da inşa edilınişdir. Yine aynı saha
da leb-i deryada büyük asırdide :bir . ahşab 
yalı vardır, Paşanın Çe.ngelköyde1l{i yalısının 

ibu yapı olması kuvvetle muhıte;neldir. 
iBostancı-başılık ve .Abdullah Ağalık ala

kasiyle B~ylerbeyindeki Abdullah Ağa (İstav-• 
roz) camiini hemen yeniden yaptırmış denile
cek şekilde tamir ettirmiştir. 

Biıbl. : Cev.det Tarihi, XII. 

ABDULLAH PAŞA (Firari Hasan Paşa 
zade) - On sekizinci asır vezirlerinden; saray 
silahşorları arasından yetiş:ıniş, kaprnı başı, 

kapıcılar kethüdası, Miralb.ur, 1745 (1158 H.) 

de vezaretle Kıbrıs, 1746 (1159 H.) de Raka, 
1747 (1160 H.) Ada Aydın valisi, ayni yıl için
de de sadrazam olmuştur. Aşağıdaki tarih mü
verrih İzzi'nindir: 

tzzıya, tafsile hacet yok,· oku tarihini 
"Oldu Abdullah Paııa Sadrın ihylisma ruh" 

Sadaretten 1749 (1163 H.) de azledilen 
!Aıbdullah Paşa Rodosa sürülmüş, sonra Mı
sır, Raka, Diyarıbekir ve Haleb valiliklerinde 
bulunmuş ve hu son memuriyetinde ölmüş.tür. 

Sadrazam olduğunda Üsküdardaki Ban
dırmalı tekkesi camiini yeniliyerek tamir ettir
mişti. 

· Bibi. : Hadikatül Cevfuni, II. 

ABDULLAH PAŞA (Koca.musWa.paşa
lı) - On sekizinci asır vezirlerinden; defter.: 
darlık kaleminden yetişmiş, maden emini, si-

pahiler katibi, silahtarlar katibi, tersane emı
ni, darbhane emini, sadra.zam kethüdası ol
muş, 1755 {1168). de Rumeli Beylerbeyi paye
siyle Maraş valisi olmuş ve az sonra Maraşta 
ölmüştür. Üsküdarda Sultan tepesinde Hacı
hoca tekkesi adiyle meşhur Naıkşıbendi tekke
si mescidinin banisidir. Bu uı~scidi ve teklkeyi 
devrinin n~mlı N akşi şeyhlerinden Albdullah 
Efendi için yaptırmıştı (B. : Hacıihoca tekkesi 
mescidi). Abdullah Paşanın konağı, Bayazıd 

camii yanında on sekizinci asrın güzel yapıla
rından biriydi; hattat Osman Koneviden sülüs 
ve nesih yazı meşkeden Paşanın icazet cemi
yeti o kadar parlak olmuştu ki İstanbul hat
tatları arasında uzun zaman dillere destan ola- . 
rak kalmıştı. 

Bibl. : Hadikatül CevA.mi, II; MüstakimzA.de 
Tuhfei hattAtin. 

ABDULLAH PAŞA KONAGI, MUHSİN 
ZADE KONAGI - Bahçekapı.sında idi, devri
nin en büyük ve güzel konaklarından biriydi, 
Hicri 1136 Cemaziyelahirinin sonuncu Per
şembe gecesi geceyarısına yakın içinden-çıkan 
bir yanıgında mahvoldu (1724). Hava çok sert 
rüzgarlıydı, konak muazzam olduğu için ateşin 
etrafa yayılıp bir afet halini almamasına çok 
gayret sarfedildi, Sadrazam Nevşehirli İ:bra
rim Paşa ve sair devlet erkanı yangın yerine 
geldiler. Yangın üç saat kadar sürdü; Abdul
lah Paşa o sırada Bosna valisi bulunuyordu. 

Btbl. ·.: Raşid Tarilhi, VI. 

ABDULLAH PAŞA YALISI, ŞERİFLER 
YALISI- Emirganda, vapur iskelesinden sa
ğa sapınca, Emirgan camiinin önünde, asfalt 
cadde açılırken tarihi kıymetlerinden ötürü yı
kılmaktan kurtul.muş, Boğaziçinin en namlı 
yapılarından biridir. Yalının son sahibi olan 
Mekke Eıniri Şerif Abdiilah Paşa merhumun 
adı halk ağzında "Abdullah" olmuş, yalı da 
bu nisbetle anılagelmiştir. 

A:bdiilah Paşa, geçen asır sonlarında 1s
:tanıbulun, asalet ve necabetini ilmü irfan. ve 
fevkal·ade bir nezaket. ve tevazu ile süslemiş 
.simalarından idi. Bir şeker bayramına rastla
yan 28/29 Birinciteşrin 1908 (H. 1326) per- .· 
şembe gecesi bu yalıda ölmüş, ölümü derin bir 
teessür uyandırmış, Sadrazam Kamil Paşa He 
hükumet erkanınının ve hemen bUtün İstan
bul ulema ve meyaşihinin ve mahşeri a,ndıran 
bir halk kütlesinin iştirak ettiği bir cenaze 
alayı tertip edilmiş, naşı Emirgln.dan Eyyübe 
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götürülerek defnedilmiştir. İkinci 
Abdülhamid devrinde yersiz hafiye 
takibatı ile rencide edilmiş olan Ab
diilah Paşa ölümünden az evvel Mek-

ke Emiri tayin edilmiş bulunuyordu. 
Şerifler yahsı harem ve selamlık 

olmak üzere iki kısımdır. Selamlık 

.kısmı da Boğaziçinin eşsiz kıymette 
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. Planda aydın olarak görüldüğü 
üzere, Şerifleı· Yalısının tarihi selam
lık dairesine m·ermer döşeli . ve bol 
ışıklı bir koridor ile girilir; bu kori
dorun sonunda, harem kısmına . ge~ 
çen ve ahşap direkler üzerinde kurul
muş örtülü bir köprü• koridor eklen
miştir; sağda da arkadaki bahçeye 
açılan bir camekan kapısı vardır. Sol
daki üç basamaklı mermer merdiven
le mustatil bir sofaya çıkılır: bu sofa-

Emirg:lnda şerifler yalısının tarihi selAınlığlı, nokte.lı çizgiler 

nın sol tarafında mermer bir çeşme, yanında 
~.yakyolu ve bir küçük oda, sağında da yemek 
odası vardır; geride ise, denize bakan ,büyük 
fıskiyeli salon bulunmaktadır. 

Sofada bugün, 1803 (1218 H.) de yapılmış 
oymah nefis bir ceviz kütüphane, yanında oy
malı bir endam aynası ve ortada, sedef kak
malı ve oymalı ·kıymetli bir masa bulunmakta
-dır. 

Yemek odasiyle fıskiyeli salonun sağa 
düşen şahniş ini arasında da, . pencerelerle bir 
hizada gayet güzel bir mermer havuz vardır. 

Fiskiycli salon, mermer döşeli bir göbek 
etrafında üç geniş şahnişinden mürekkeptir. 
Göbek kısmının tavan tezyinatı bir nefisedfr; 
ortasından, renkli camlardan yapılmış sarma
şık ve güllerden Venedik işi bir çiçekli avi
ze sarkmaktadır. Bu mermer göbeğin ortasın
da da yekpare mermerden bir fıskiye bulun~ 
maktadır; yanına da billur bir şamdan konuı.:. 
muştur. Salonun, bilhassa ortadaki şahnişinin 
yere kadar inen geniş pencerelerinden deniz 

· tavan nakı~-lnrıdır (Krok-plan: Ferzan Baydar) · .. 
. seyrine doyum olmaz. Sol köşedeki kapının 

üzerinde Şükrü imza.sile 1309 tadhini taşıyan 
şu levha vardır: ., 

Hsk bu sahilhaneyi dartissürur ibıuıi hema,n 
Sahibi AbdlllAJıi şA.dide her va.ktü an 
Hıfzı hayrül hMızin etrafını olsun muhit 
Saklasun afattan · daim Cenabı müstean. 

:Bu kapıdan diğer güzel bir salona, mer
mer şömineli salona geçilir; . buraya . eskilerin 

. tabirile ocaklı oda diyebiliı-IB. Taıvaruiı ve. du
varların oyma tahta tezyinatı çol[ güzeldir. 
Kapının · iç tarafı nakışlı bir yüklük kapağı 
şeklinde yapılinıştır, öylesine ki, kapandığı va-' 
kit, kapı kaybolur, içerdekilerir1 gözü önüne, 
orta yerinde bir ocak, iki yanında nakışlı iki 
yüklük bulu.nan bir duvar çıkar. Şı;ırifler Ya
lısinın bu selamlık dairesi, yahut Emirgune 
Han sahilsarayının zamanımıza kadar gele
bilmiş bu son parçası devlet tarafından · satın · 

alınarak bir müze haline sokulmağa değer eş
siz kıymette -bir yapıdır. 

AQdiilahpaşa yalısının harem kısmında, 
1944 de Pa'şa merhumun refikaları "Melek 
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Ha,nımefendi" oturmakta idi; kendilerini ra
hatsız etmekten çekinildiğinden yalının bu 
kısmı maalesef gezilemedi. Geçen asrın yapısı 
ve muhakkak ki Boğazı süsleyen eserlerden 
biri olan bu harem dairesi, İstan:bul Ansiklo
•pedisi adına yapılan ziyaretten iki sene sonra, 
maalesef, yıkıcıya satılarak yıkdırılmıştır: Ha
nımefendiden nakledildiğine göre, Şer-if Paşa, 
yalıyı Ağa Hüseyin Paşa veresesinden satın 
almıs. İkinci Mahmud ve Üçün-cü Selim devri
ne ait Bostancıbaşı defterlerinde de, bu yalı, 
liazinei Hümayıın Başyazıcısı Feyzibeyzade 
Mehmed Beyin üzerinde gösterilmektedir. 
Dördüncü Muradın ölümünün tezine idam e
dilen ilk sahi•binden sonra, da, Sultan İbrahim 
tarafından Sadrazam Arnavud Kara Mustafa 
Paşaya verilnlişti (B.: Emirgune _Yusuf Han). 

Bi!bl. : REK, Gn; Bostancıbaşi. -defterleri. 

ABDULLAH PEIILİV AN -- Onsekizinci 
~ . . 

asrın birinci yansında haşa güreşen namlı 

pehlivanlardan; Üçüncü ıAıhmedin oğulları için 
yaptırttığı büyük sünnet düğününde Zünnu
oğlu ve Kara Osman pehlivanlarla güreşmiş
tir. 

BL'bl. : Seyyid Vehbi, Surıı!me. 

ABDULLAJI RAŞİD İZLİ (Doktor) -
(B.: İzli, Abdullah Raşid). 

ABDULLAH REFET BEY - Onsekizin
ci asrın namlı hattatlanndan ve şair; Rami 
Mehmed Paşanın . oğludur; sülüs ve nesih ya
zıyı önce Çinici zade Abdurrahman Efendiden 
öğrenmiş, sonra asrının büyük sanatkarların
dan Mehmed Rasim Efendiden de hüsnü hattın 
hurda inceliklerini tahsil ederek icazetname 
almıştır. Kırma ta'lik, divani ve siyakat yazı
larında eşsiz hüner sahiplerinden idi; Nevşe
hirli İbrahim Paşanın oğlu Mehmed Paşanın 
divan efendiliğinde, Divam.Hüırıayun kalemin
de bulunmuş, Yeniçeri katibi olmuş, Sürre e- . 
minliği ile Hacca gitmiş ve 1744-(H. 1157) de 
Hac dönüşünde Vadü Fatimede ölmüştür. 

Bibi. : MüstakiinzAde, Tuhfei hatta:tin; Salim, 
Tezkirei şüera. 

ABDULLAH SIDKI EFENDİ. (Firuz
ağah) - ôın sekizinci asır şairlerinden; dev
rinin hüyük üstadlarından Süleyman Nahifi 
tarafından yetiştirilmiştir. Salim tezkiresinde 
şu beyti kaydedilmiştir: 

DA.meni nahli güle dest lrmezise harden 
BOyi saffet bahş hAlldlr hele a,gyArden 

Şürleriiıde Sıdkı mahlasını kullanırdı. 
Bibi. . : 'SA.lim, Tezkirel şUera.. 

ABDULLAH SOiiAÖI - Beyoğlu kaza
sının Taksim nahiyesinin Katipmustafaçelebi 
mahallesi sökaklarındandır; Meşeli sokağiyle 
Küçükıparmakkapı sokağı arasmdadır. (B. : 
Kati:bmustafaçelebi mahallesi). Kaba taş dö
şeli ve bozuk, bir araba raıhat geçebilecek ka
dar geniş, evleri ikişer üçer katlı taş ve beton 
yapı, gün görmez, kasvetli bir sokaktır. Ma
kale ve rornaniarmda son elli yıl içindeki İs
tanbul hayatını tasvir eden, ve kendisine has 
şirin üslubiyle tanınmış ve çok sevilmiş, ve 
İstanbul Ansiklopedisinin kendisine büyük öl
çüde bilgi borcu bulunan muharrir Sermed 
Muhtar Alfıs bu sokakta 11 numaralı evde o
turur. 

!Jibl. : REK, Gezi notu. 

A'BDULLAII SUUDİ - !kinci Mahmud 
zamanında ıArabi-standaki Vahabi isyanının 

reisi; dört nefer oğlu ve yakın adanılarile be
raber . Mısır valisi Mehmed Ali Paşanın oğlu 
İbrahim Paşa tarafından Der'iyye kalesinin 
zaptında esir edildi. Bu haber 19 İkinciteşrin 
1818 (20 Muharrem 1234) de İstanbula geldi
ğinde üç günlük şenlik yapıldı, İstanbul civa
rındaki kale ve kulelerden günde üçer defa 
toplar atıldı. Abdullah bin Suud ile içlerinde 
sır ka_tibi Abdülaziz ve divancısı Abdüsser bu
lunmak üzere bir kaç muteber adamı bir tatar 
. ağasınin muhafazasında deniz yolile İstanbu,la 
gönderildi. Gemi 24 Birincikanun (15 Safer) 
da İstanbul limanına girdi, Haliçte Defterdar 
iskelesine çekildi. Mısır kapıkefuüdası, Divanı 
Hümayun haceganından Necib Efendi, esir
leri getiren Tatar Ağası ve adamları ve Babı~ 
~liden gönderilen Divan · Çavuşları, Asesbaşı 
ve Sübaşı Ağalarla bunlar ayarında diğer me
murlardan bir alay tertip edildi. A:bdullah ile 
adamlarının boynuna çifte zincirler takılıp iki-

. şer tarafından harbeciler yenerek Divanyolile 
Babıaliye getirildiler. Sadrazam huzurunda 
·Kapıkethiidasma, Tata1· Ağasına ve gepıikap
tanına samur kürkler, Tatar Ağasının adam
larile geminin gedikli neferlerine hil'atler giy
dirildi. Tatar ,Ağasına senevi be§ kese faizli 
tam bir sehim irat, adamlarına, uşaklarına, 
geminin kaptan ve gediklilerine meıtebelerine 
göre "Atiyei Şahane" ler verildi. Esirler de 
Bostancıbaşı hapsine -gönderildi. Haremeyn
den yağma ettikleri mal ve eşyanın tahkiki i-

. çin üç gün sorıguya çekildiler. Yanlarında bu
lunan sandıktan ~ıkan kıymetli eşya, Ravzai 
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• 
Mutahhara yağmasında ele geçirdikleri bun-
ca nefais ve mücevherata nisbetle hiç mertebe
sinde olduğu görüldü. İkinci Mahrnudun biniş 
yolile Bayazıddaki Eskisaraya gelerek Huzu
ru Hümayunda yaıpılan cirit ve mızrak oyun
ları esnasında yine zincirlerle meydana getiri
lip hazır bulunanlara teşhir olundular. Sonra 
Yalıköşkü önünde boyunları vuruldu. 

Bibl. : Cevdet Tarihi, XI. 

ABDULLAI(işERİF EFENDİ - Onse
kizinci asır şajrı<iiJden ; "Şerif" mahlasını 
kullanırdı. 

Kıt'a 

Ser ta be pay mahrem olurum sim tenlere 
Reşkile sineçAk olunun pirehenİ~re 
Bali ha.dengi ô.hdan itse kemanını . 
şııya.n kümanı mihneti ebrQ çekenlere ... 

Bibi. : Stilim, Tezkirei şUera.. 

ABDULLAH USTA - Onaltıncı asırda 
İstanbulun en namlı yay ustalarından; hal 
tercüme.sine ait ;bir kayda rastlanamadı. 

ABDULLAH VASIF EFENDi _;_ Onse
kizinci asırda Divanı Hümayunun namlı ka
tiplerinden; sülüs, nesih, talik ve nk'a vesair 
yazı çeşitlerinde seçkin hattatlardan, ve şair; 
üçüncü defterdar iken ölen namlı bir hattat ve 
sohbetlerinin zarafeti ile tanınmış bir zat olan 
Şabanzade Mehmed Muhteşem Efen dinin oğ
ludur, yazıyı babasından öğrenmiş, Çerkes 
Mehmed Paşaya divanefen-disi olmuştu. Fev
kalade hassasiyet ve asabiyetile meşhurdu, 

kızdığı zamanlarda, hıncını oturup hüngür 
hüngür :ığlamakla yenerdi. 1717 (1130 H.) de 
öldü; zamımının şairlerinden L-em'i: . 

VA.sıf Abdullah efendi ide cennAtı makam .. 

mısraım öliimüne tarih diişürmüştür. Aşağı
daki beyit de şiirdeki kıymetine -örnektir: 

Hemta. bulunma.z, ey güll nazik-beden, sana; 
Oldum. hemr nağınezenr aşk ben sana .. 

Blibl. : Müstekimza.de, Tuhfei hatUtin; SAiim 
Tezkirei ı,Uera.. -

A,JIDULLAH ZİYA KOZAN - (B.: Ko
zan, Abdullah Ziya) . 

ABDULLAH ZÜHDİ - Muharrir, 1869 
da İstanhulda doğdu, 20 Mayıs 1925 te yine bu 
şehirde, Beyoğlunda Tomtom sokağındaki e
vinde kalb sektesinden öldü. 

Ticaret ve Nafia Nezareti Başka.tiplerin
den Osman Tevfik Efendinin oğluydu, 1890 
da Galatasaray Sultanislııi bitirdikten sonra 
Nuri Efendinin Saadet gazetesinde matbuat 

- - hayatına atıldı, İkinci Meşrutiyetin ilanına ka
dar Tarik, Tereümanı Hakikat, İkdam ve Sa
bah gazetelerinde roman tercümeleri, tercü
me ve telif hikayeler, müsahabeler yazdı. Sa
bah'da uzun zaman yaz~ işleri müdürlüğü yap~ 
b. Maarif Nezaretindeki Tetkik -i- Müellefat 
Encümenine de aza tayin edildi. Meşrutiyetin 
haftasında (17 Temmuz) "Gazete" ismile gün
lük bir gazete çıkardı; idarehanesi Babııali 

caddesinde Karabet Kütüphanesinde idi, ' fa
kat sahibinin bu kütüphaneye emniyeti olına
dığından; nüshası on paraya saWan ve günlük 
geliri her gün yeni bir kavga ve gürültüye se
bep olan. "Gazete" yirmi sayı kadar çıktı, son
ra adı ''Yeni Gazete" ye değiştirilerek idare
hanesi de Karabetin kütüphanesinden "Babı
ali karşısında 8 numaralı dairei mahsusa" ya 
nakledildi ki y-l}ri vilayetin karşısındaki Hat
man apartmamdır. (Bu blok son imar istimla
kinde yıkılmış, yeri caddeye alınmıştır). O za
manlar burada üç katlı ahşap bir yapı vardı; 
muharrirler odası alt katta idi, orta . kat so
famsı bir · yerdi, muharrirler otururdu. 
Yeni Gazetede en faal yardımcısı, en yakın ar-

. kadaşı Maıhmud Sadık idi; büyük hiciv şairi 
Eşref de yazı ailesinin en kuvvetli uzuvların
dan idi; Cenab Şahabeddin, Süleyman Nazif, 
Mehmed Rauf, Übeydullah Efendi, Hakkı Be
hiç, ,Aıbcfülgani Seniy, Ali Suad, Doktor Şükrü 
Kamil, Fatma Aliye Hanım, kardeşi Eıiıine 

Hanım, Ahmed Emin Yalman ve Saffeti Ziya, 
Yeni Gazetenin ser-best muharrirleri arasında 
idi (B. : Bütün bu istmler) Yeni Gazetenin po
letika yüzü İngiliz dostluğu idi, Kıbrıslı Kamil 
Paşaya müzaheret ederdi; Kamil Paşanın oğ
lu Amiral · Said Paşanın bu gazeteye malı 

yardımlarda bulun

duğu da o devrin ri
vayetleriiıdendir; ay
rıca Prens Sabahad
dinin liderlik ettiği 
Ahrar Fırkasının da 
neşir vasıtası olarak 
görülürdü: İttihadcı
lann Babıali baskını 

günü (23 tlkkanun 
1913) · 1564 numara 

. altında son sayisı çık
tı; çok vehimli ve 
korkak olan Abdullah Abdullah Zühdi 

Zühdü gazetesini ka- (Resim : H. Çizer) 
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padı, gazeteciliği de bıraktı. Bir ara an
tikacılık yaptı; Yeni Gazetenin unutuldu
ğuna kanaat getirdikten sonra tekrar Ba
bıalide göründü, İkdamda ve Sabahda 
çalıştı, fakat makalelerine imza koymadı. 

Mütarekeden sonra Maılımud Sad,ik ile berabe.r 
Yeni Gazeteyi tekrar kurdu, lakin eski zengin 
muharrir kadrosunu toplıyamadı, parlak sü
rümünü temin edemedi, kapamağa mecbur ol
du. Sabahda serbest muharrirlik etti, antika
cılık işlerile uğraştı. 

iAU Kemal Sa·bahdan ayrılınca, gazetenin 
sahibi Mihranın başmuharriri olarak ilk hatır
ladığı, eski muharriri Abdullah Zühdü oldu; 
,Sa-bahdaki bu yeni faaliyeti de ancak bir kaç 
ay devam etti. 1920 de dört ay kadar da (Ni
san - Temmuz) Matmuat Umum Müdürlüğü 
etti; bu vazifeden istifasını muharrir Konso

lidci Asaf şöyle anlatır: 

"Züihdü kor!kaktı, vesveseliydi; bir gün 
başta kahyaları olduğu halde İstanbul ham
malları kalabalık bir kafile halinde Dahiliye 
Nezaretine gelerek bazı isteklerde bulundular. 
Koridorlara müthiş bir gürültü He doldular. 
Ben-Zühdünün yanında idim. Ne oluyoruz A
saf! diye yerinden fırladı, yüzü sapsarı olmuş
tu; kapıya kadar gitti, fakat· açıp da dışarıya 
bakamadı: İttihaıdcılar mı bastı?. Alimallah 
bizi kıtır kıtır keserler!.. dedi; zavallı, Bal
kan harbindeki Babıali baskınını hatırlamıştı.. 
Vaka anlaşıldı, fakat Abdullah Zühdüyü tes
kin etmek mümkü:n olamadı, hemen o gün isti
fa etti, evine kapandı ve tam üç ay dışarı çık
madı". 

Ömrünün son üç yılında muharrirlik ha~ 
yabndan tama.men ayrıldı, bir antikacı olarak 
bilhassa eski Türk ev eşyaları ve döşemeleri 

üzerinde derin bir bilgi sahibiydi: Vakit gaze
tesinde bu mevzu üzerine birkaç makalesi, bu
gün kıymetli bir vesika olmuştur denHebilir. 
Matbuat tarihinde de, yorulmaz bir mütercim 
ve kuvvetli bir muhasebeci hatırası bırakmış
tır. 

Abdullah Zühdü hakkındaki hatıraların 
en kuvvetlisini Hüseyin· Cahid Yalçın yazmış
tır: "Abdullah Zühdü Sa,bah matbaasında da
ha ziyade Ba-ba Zühdü diye anılırdı. Teklifsiz 
tavrı, açık ve saf hissini veren kalbi ile derhaİ 
insana sempati telkin eden bir sima idi. "Bo
heme" idi. İşin oluruna bakardı. Ve bunu o ka-

dar kalenderce, o kadar tatlı bir surette yapar-: 
dı ki kızmak kabil olamazdı. 

"Baba Zühdü ile Mihran arasındaki mü
nasebet hakikaten tuhaftı. Gayrımeşru bir 
münasebetle senelerce bir arada yaşamış, bir
birlerinden ayrılamaz bir hale gelmiş bir çift 
münasebetini andırıyordu; ne Mihran Zühdü
den memnundu, ne Zühdü Mihrandan, fakat 
yine birbirlerinden ayrılamazlardı. 

"Ceketini üstünden atarak, kollarını sı

vayan, büyük bir aşk ve şevkle yazıya sarıl
mış ,gibi görünen: Baba Zühdünün mümkün 
olduğu kadar az çalışmaktan başka bir arztı
su yoktu. Kendi hissesine düşmesi lazım gelen 
yazıiaıı. başkalarına tahmil etmekte büyük 
bir maı'haret ve ihtisası vardı. Mihranın hikaye 
yazmağa mecbur. ettiği .Albdullah Zühdü için 
mevzu buI.ı:nak müs,kilatı çıkarsa, e;ki yazmış 
olduğu hikayeleri başka isimlerle tazelemek 
ona pek tabii görün,ürdü. Bu kurnazlığı Mih
rana yutturduğu gün, Zühdünün en nes'eli za
manlarından birini teşkil edenli.·Maam~ih bu 
yüzden büyük kavgalar ,çıktığı· da olurdu. Sa
hibi imtiyazla muharrir bağrışırlar, hafif ter
tip söğüşürler, kalemler bir tarafa atılır, ka
pılar vurulur, bir gürültü, bir patırtı. Artık bu 
defa kat'ı bir dargınlık olacak zannedersiniz. 
Fakat ertesi gün ortalık süt liman. 

«Abdullah Zühdüni\n en çok sevdiği şey 
bol bol laf atmaktan ibaretti. Tatlı bir konuş
ması vardı. En çok sevdiği mevzu da aşk ma
ceralarıydı. Zühdüde gayet santimantal bir 
ruh göze çarpardı. Ucuz aşk aleminin bayağı
lıkları arasında yürüdüğü halde hassasiyetini, 
teessür kabiliyetini kaybetmemişti. Zühdü her 
dakika aşıktı. Sevdiği kadınlar değişebilir, fa
kat sevgi ihtiyacı bir türlü değişmezdi. Bir gün 
anlatıyordu: İstanbula bir Fransız operet 
kumpanyası gelmişti. Zühdü her akşam ti
yatroda ve bittabi kırk kuruşluk paradide. 
Çünki artistlerden madmazel Violette'e aşık.· 
Kız sahneye çıktıkça avuçları patlıyacak ka
dar alkışlıyor. Fakat sanatkar başını kaldırıp 
da paradinin kalabalığı ara.sında Zühdüyü ne
reden görecek? .. Zühdü artık çıldırmak dere
cesinde. Sevgilisine kendisini göstermek için 
münasip bir çare düşünüyor. Tiyatronun en te
pedeki ucuz kısmı bütün Locaların üstünü kap
lıyarak ta sahneye kadar uzanıyor. İşte Züh
dü bu parça:nın en ucuna gidiyor ve oyunun en 
heyecanlı bir dakikasında fesini sahneye dil-
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şürüyor, herkeste bir kahkaha. MadmazelVio
lette de başını kaldırarak yukarı bakıyor!" 

(Edebi Hatıralar) . 
ıAbdullah Zühdü lstarubulu çok iyi bilen 

bir muharrirdi; küçük hikayelerinde ve ro
manlarında bu büyük şehir yer yer eşsiz bir 
kudretle tasvir edilmiştir; tipleri, hakiki ha
yattan alınmıştır; Galata zevk ve eğlence a
lemlerini, fuhşa sürüklenmiş kızların hazin 
hayatını, kendi Boheme hayatının yaprakları 
içinden alarak tasvir etmiştir; Galata baloz
ları, bu muhanirin uzun zaman eğlence yer
lerinden olmuştu; Buralarda İstanbulun nam
lı serserilerile düşüp kalkmıştı; bu bakımdan 
"Güller ve Dikenler", "Rehıgüzarı Matbuattan, 
"Şikeste Beste" ve "Sara" adını taşıyan eser
leri çok kıymetlidir. Bunlardan son ikisi, ga
zetede tefrika edilmiş kitap olarak ba·sılmiştır. 
Abdullah Zühdünün en çok .satılan eseri 35 bin 
basılan "Şanlı Asker" olmuştur, 1897 Türk -· 
Yunan harbi içit?,de yazılıp Sabahda tefrika e
dilen eser, gazeteye de 5 bin fazla baskı temin 
etmişti. ·' ': i+~:w.· ı ıu:-, 

Süleyman Tevfikle beraber yazıp Sabahcı 
Mihran tarafından neşredilmiş bir de "1314 
Devleti Osmaniye ve Yunan muharebesi" var
dır ki kıymetli bir tarih v.esikasıdır. Bu velud 
muharririn büyüklü küçüklü, tercüme ve telif 
doksana yakın eserinden başlıcaları şunlar
dır: Kadın Hisleri, Muharririn Zevcesi, Bah
rımüncemidi Şimalide, Leydi, Madmaz~1 Yüz-· 
milyon, Buhar (Rus edebiyatından dilimize 
çevrilen ilk eserdir) . 

Bibl. : M. S. Çapanoğlu, Not; H. C. Yalçın, Edebi 
h.Uıralar. 

ABDULLAH ZÜHDİ EFENDİ - Geçen 
asır sonlarında yaşamış hattatlardan, doğum 
tarihi bilinmiyor, eshabı kiramdan Temimüd
darinin sülalesinden Nablisli Abdülkadir 
Efendi adında bir zatın oğlu olup 1835 (H. 
1251) de çocukluk çağında iken ailesi Şam'

dan İstanbula gelmiş ve Zühdi Efendi san'a
tını büyük şehirde evvela Eyüb türbedarı Ra
şid Efendiden, sonra o devrin büyük üstadı 
kadıasker Mustafa İzzet Efendiden öğrenmiş, 
NuTi. ()smaniye mektebile Mühendisnanei 
Berrii Hümayuna yazı :muallimi tayin edil
miştir. 

Abdülmecid zamanında Hicazda tecdiden 
tamir edilen ıHaremi şerif binalarının kitabe
lerini yazmak için 1858 de hattatlar arasın-

da bir müsabaka açılmış, toplanan yazılar 

kendisi de hattat olan padişaha arz edilmiş, 
Abdülmecid, devrinin en namlı hattatları mü
sabakaya iştirak ettiği halde adı henüz mec
lml olan Abdullah Zühdi Efendinin yazısını 

beğenmiş, saraya davet edilen genç sa.n'atka.
n huzuruna kabul ederek: 

- Oğlum, bunu sen mi yazdın? 
diye sormuştu. 

- Kulunuz yazdım .. 
cevabı üzerine: 

-- Allah feyzini müzdad etsin.. Sa
na kayd1lıayat ile yedi bin beş yüz kuruş 
maaş tahsis ettiın ve seni Haremi. şerifin ya
zılarını yazmağa memur ettim! .. demişti; ay
rıca üçüncü rütbeden Mecidi Nişanı ile de tal
tif edilmişti. Bu muvaffakıyet ve hükümda
rın bu fevkalade alakası Abdullah Zühdi 
Efendiyi birden en ıiamlı · hattatlar arasına 

. yükseltti. 
Abdullah Zühdi Efendi bu şerefli vazife 

· ile Hicaza gitti; Abdülmecidin ölümüne ka-

Ahd,,.Uı.dı Ziihdf Efendinin yazılarından 
(I\L n:. İm:!, Son hattatlar. Ayverdi koleksiyonu) 

~- -;,---~-- .,_"f .. 
dar Medinede kalarak yaptırılan binaların 

yazılarını yazdı; Sultan Azizin cülusunda in
şaat tatil edildi; maaşı kaydı hayat şartiyle 
bağlandığı halde o da kesildi; İstanbula gel
di, maaşınm tekrar tahsisi için çalıştı, mu
vaffak olamadı, Mısıra gitti, Hidiv İsmail 
Paşaya intisab etti, bu hükümdarın da tevec
cühüne mazhar olarak kendisine "Mısır Hat
tatı" unvan.ı verildi; bazı resmi dairelerin ki
tabelerini Mısır banknotlarııiın yazılarını 
yazdı, mekteblerde yazı ·muallimliği yaptı, 

Mısırda .bilhassa celi sülüs ile pek nefis eser
ler bıraktı ve 1879 da orada öldü. Ömründe, 
devrin vezirlerinden Hasib Paşaya bir tek 
mushafı şerif yazdığı ve paşanın terekesinde 
bu nefis eserin 300 altuna satıldığı · rivayet 
edilir ki bugünkü değeriyle 60,000 lira tutar. 

Bibl. : M. K. İnal, Son hatta.tlar. 

ABDt)LAHAD NURİ EFENDİ (Şeyh) 
-- Halveti şeyhlerinin en namlılarından; ta
rikat erbabı arasında Halvetiyenin Şemsiye 
kolundan ayrılmış Sivasiye şubesinin müessisi 
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Şeyh Abdülahad Nurinin Eyyub Nişancısındakıi türbesi 
(Resim: Ahmed Bülend Koçu) 

sayılır 1604 (1013) de Sivasta doğdu; ilk tah
silini dayısı Şeyh Abdülmecid Sivasinin elinde 
gördü, Üçüncü Mehmed tarafından İstanbula 
davet.edilen bu meşhur din alimi ile beraber 
İstanbula geldi, ta:hsilini ikmalden sonra bir 
ara Midillide riıüçleırislikde bulundu, İstan
bula dönüşünde evvela Mehmed ağa tekkesi 
şeyhliğine, 1630 (1040) da Fatih camii, 1641 
(1051) de Bayazıd camii, bir müddet sonra da 
Ayasofya camii vaizliğine tayin edildi. Fazi
let ve irfanı, vaazlarındaki belagati, sohbeti
nin zenıginliğile İstanbulun ıbüyli'k şöhretlerin
den biri olarak 1651 (1061) de öldü; kabri Ey
yub Nişancasında dayısı Şeyh Abdülmecid · 
Sivastnin türbesi yanındadır. Abdüla,had Nu
rinin keşif ve kerametlerine inanmış tekke eh
linin ağzında dolaşan bir rivayete göre: Aya
sofya vaizi olarak kürsüye ilk çıktığı gün sö
züne: 

Bugün Nuri İmam oldu, ·duyan gelsin bu 

,.1e;'· ·meyda.ııe! .. 

Mısraile başlamış ve elile semada bir hal
ka çevirmiş, koca mabedin bütün kandilleri o 
anda yanıvermiş! ! .. . 

Abdülahad Nurinin muhtelif dini mesele 

ve mevzular üzerine on yedi kadar telif eseri; 
muasırları tarafından bestelenmiş nefis ilahi
leri vardır. Aşağıdaki kıt'a Akbaba imamı 

Mehmed Efendi tarafından uşşak makamında 
bestelenmiş bir ilahisindendir: 

Cemalin nôrunun a.ı,ıklarına 
Kerem eyle, kerem, sultanım Allah! 
Firakın na.nnın ya.mklarına. 

Kerem eyle, kerem, sultanım Allah ! 

ABDÜLAZİZ - Osmanlı haneçlanının 
otuz dördüncü padişahı, İstanbul tahtına otu
ran Tür-k hükılimdarlarının yirmi altıncı-sı, İ
kinci Mahmud ile Pertevniyal Sultanının oğ
lu, 9 Şubat 1829 (15 Şaban 1245) da doğdu, 
25 Haziran 1861 (17 Zilhicce 127.7) Salı günü 
de büyük kardeşi Abdülmecidin ölümü üzeri
ne otuzbir yaşında tahta geçti; 29 - 30 Mayıs 
1876 (6-7 Cemaziyelevvel 1293) da tahttan in
dirild~; 4 Haziran 1876 da intihar etti; bazı id
dialara ve İkinci Abdülhamidin emrile kurulan 
Yıldız fevkalade mahkemesinin verdiği hük
me göre de Serasker Hüseyin Avni Paşanın a
damları tarafından, hal'inde iktidar mevkiinde 
bulunan ricalin muvafakati alınarak öldürül
dü. Ölümünde kırkyedi yaşlarında idi, 15 yıl, 
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4 ay, 19 gün padişahlık ei:miştir; ka:b.ri babası 
İkinci Mabmudun türbesindedir. 

Halk ağzında Sultan A2.iz diye anılır. Za
manı, "Tanzimat devri" · denilen münevver 
mutlakiyttin ikinci ve sonuncu dafhasını teş
kil eder. 

Kumral, ela _gözlü, geniş yüzünü sivrice 
hafif bir sakal çer:çeveliyen gü~el adamdı. Peh
Hvan yapılıydı, pehlivanlığa da, hususi haya- ' 
tında, soyunup kispet giyip yağlanatak devri
nin şöhretlerile güreşecek kadar inetaklıydı. 

Tebaasına karşı iyi düşünceler besliyen, şef
kat ve mcrhametj bol: devletin kara ve deniz 
kuvvetlerinin .düzenlenmesini ve çoğaltılması
nı, yurdun imarını ve Türkiyede esaslı bir kül
tür yüksekliğini istiyen bir hüküm.dardı. 

Rumeli demiryolu yapılırken; tren. Topka
pı sarayı bahçesi içinden geçiren proje şiddet
li itirazlara uğranııştı. Meclisi hassın bir top
lantısında Müterçim Rüşdi Paşa bu bahis üze-

Sultan Abdülaziz 
(Resim: Antranik, 1910?) 

rinde durmuş, bir frenk şirketinin sarayı hü
mayuna tecavüzünden pek ağır bir dille şika
yet etmişti; o zaman,· sadrazam Ali paşa onu: 
"Ne yapalım efendim, mülkün sahibi arztı ve 
müsaade etti, ve hatta, şimendifer yapılsın da 

isterse sırtımdan geçsin razıyım buyurdu" di-
yerek. susturmuştu. · 

S;.;:lt:ın · Abdülazizin turası 

Diğer taraftan, devleti çetin bir duruma 
. sürüklemiş olan mali buhran karşısında saray 
masrafla.rmın, bu arada kendi tahsisatının a
zaltılmasına razı · olmuş~ · eski Osmanlı anane
sinden ayrılarak 1>ir-zevce ile . yaşiyacağını da 
vükela.sına vaadetmiştL - ' · -

Mağnırdu, fakat gururu halkcıl olmasına 
engel olmamıştı; mesela bir şehir gezlıı.tisin
de yolu düşen Fatih karakolunun ön-üne bir 

· iskemle atııp oturur, önünden akan kalabalığı 
·- babacan bir eda ile selaımlam.aktan zevk du
yardı. Teşrifattan, resmi merasimden çok sı
kılırdı; elçilerin kabulüne, hükümdarlık vazi
felerinin en kasvetli işlerinden biri ola.Fak ba
kardı, Uniforması.mn yakası daima çözük, hat
ta hazan ilk düğmesi iliklenmemiş bulunur; · 
sırtına attığı kukuleteli harmanisi, başındaki 
keiıarı geniş, tablası dar "Aziziye Kalıb" fesi 
kaıdar meşihurdu. Adi günlerde İgiyinmez, ya.
hnayaık, enıtaıri üstüne geçirdiği pike bir hay

. darl ile otururdu; kış i.se, kürkünü giyerdi. 
Mabeyin ricalinden rivayet 9lunur, bir gün 
.saraya gelen · sadraızam Ali Paşayı o laübali 
kıyafeti ile kabul etmek istemiş; fevkalade ne
zaket, ciddiyet ve teşrifatperestliği ile meşhur 
olan vezirin odaya ,girmesile çıkması bir ol
muş, delalet eden m.abeyinciye "Efendim.iz 

cı. istiraıhat buyuruyorlarmış; niçin rahatsız et
tik" diye saraydaki vükela odasına . gitmiş.; 
Abdüla~iz sadrazamın nereye gittiğini soninca 
keyfiyeti anlatmışlar; Paşanın zarafet ve ne
zaketinden hoşnud olarak gfil.Qmsemiş, elbise
sini giyerek Ali Paşayı huzura çağırmış. 

Ali ve Fuad Paşalar, çocukluğu ve gençli
ği ananevi bir saray terbiye ve teşrifaıtıaıa w-
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kuflarından gayrı meziyetleri olmıyan bilgisi 
mahdud kimselerin elinde ve yanında geçmiş 
olan hpkümdarın görgüsünü çoğaltmak için 
Abdülazizi, evvela Tıürkiyenin tarihi beldele
rinden olan Bursaya, sonra büyük inkılablara 
sahne olmuş kadim bk medeniyet merkezi' o
lan Mısıra, daha sonra da A:vrupaya gönder
mişlerdi; fakat bu seyahatlar, kıymeti hüsıiü
İıiyetiıJ.den ve samimiyetinden ibaret olan Ab
dülazizde, mutlakiyetle idare.olunan bir mem
leketin hükümdarına yüklenen riıesuliyet duy
gusunu uyandırmamıştı; hanedanın içinde bir 
Avrupa seyahatine çıkmak firsatını bulmu~ 
tek sima olan bu hükümdarın ne malumatı, ne 
de zekası buna müsaitti. Fransada Ü~üncü 
N a.poleonun, İngilterede Kraliçe Viktoryanın 
misafiri ·olup bu iki memleket tarafından pek 
parlak bir surette ağırlanan Abdülaziz dönü
şünde Viya.nayı da görn::ııüş, her dolaştığı ve 
geçtiği yerde sempatik bir hatıra bırakmış, 

kendisi de hoşça vakit geçirmişti. Abdülazizin 
Avrnpa seyahati üızerine pek latif fıkralar 

naklolunur. 
Abdül~ecidin Avrupa medeniyetine hay

ranlığı, mutaassıb ve muhafazakar kitleyi 
kendisine düşman yapmıştı; sarayının ağır 

masrafları ve şahsının içkiye olan ibtila,;sı da 
saltanatınm son yılla:rında hoşnudsuzluğu art
tırmıştı; ölümü ve Abdülazizin cülusu bilhas.:. 
s~ İstanbulda büyük bir sevinçle karşılanmış-
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tı; yeni hükümdarın halkcıl halleri de kendi
sine derin bir sev,gi toplamıştı, Cevdet Paşa 
Abdüle..-zizin :Mı•zır seyahatından dönüşi.inü 

tasvir ederken bunu çok canlı olarak belirtir: 
"Avdeti hümayunlarında sekenei İstan

bul ahRlli Mısır ve İzmire kat kat tefevvuk et
tiler. Bn babda ihtida sairei misal gösterenler 
Mısır ile ahziiata eden pirinççiler esnafı idi ki 
pirinç m~.ğazalarını gelin odaları gibi donat
tılar ve sokakları giranbaha. avizelerle tezyin 
ve envai fener ve kandil ile tenvir, hasırcılar 
dahi anlara rekabet edereesine çarşılarını tez• 

. yin ettiler. Esnafı sair~ de yekdiğere tefav
vuk iddiasile garib şeyler ve harici ez tasav
vur nümayişler gösterdıler. Dükkan ve han
ların önleri hep defne dallarile tezyin ve fe. 
ncr ı:.candillerile tenvir olundu .. Ve · pek çok 
yerlerde limon ve çiçek saksılarile adeta li
monluk tarzında bahçeler peyda oldu. 1stan
bulun· en hü-cra yerlerinde vtı mahallat arala
rında bulunan ufak tefek dükkanlar bile hal
lerine ,göre şehrayin yaptılar. Haneler alelft. 
mum böyle fenerler ve kandillerle tenvir 'kı
lındı. Elhasıl şehri İstanbulun sunufu a:halisi 
birbirine 'bakarak emsali görülmedik bir şeh
rayin tertip ettiler. İstanbul sokakları adeta 
müzeyyen yalı bahçelerine döndü. Boğaziçi 

sahillerinde ve Üsküdar ve Beyoğlu ve Gala
ta. taraflarında dahi hal böyle idi. Lakin şehri 
İstanbul anların cümlesine tefevvuk . etti. 
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"Büyük Çarşı halkı çarşıyı tezyin ile gece 
çarşıyı açmalt istediklerinde gece çarşının a
çılması memnu olduğu cihetle ruhsat istedikle
rinde zabıtaca tereddüt olunduğu,. Fuad Paşa
ya ifade olundukta hemen çarşının gece küşa
dına ruhsat verilmekle çarşının tezyinatı da 
fevkalade bir surette icra olundu. 

"İkinci akşam zatı şahane babıaskeride 
taam ettikten sonra çarşı içinden dolaşarak ve 
Hasırcılar içini ve Asmaa.ltmı temaşa eyliye
rek avdet buyurdular. Çarşı içinden geçerken 
atının ayakları altına çarşılı kum ye,rine pul 
döşediler. Bazı yer_lerde üstüfeler serdiler. Ve 
üçüncü gece zatı şahane Beyoğlu kışlasında 
taam ettikten sonra Beyoğlunu temaşa buyur-. 
du. 

"Üç gece bu veçhile şehrayin yapılıp her
kes birbirine müsabakat daiyesinde bulun
makla çarşı içinden geçmek pek müşlrül idi. 
Hele oradan dolaşarak Asmaaltına varmak 
mümkün değildi. Bu kadar izdiham içinde ka
dınlar .sokağa çıkmaktan memnu değildi. Halk 
sabaha k.ada:r sokaklarda dolaşıp gezerdi. Bir 
yerde bir uygunsuizluk zuhur etmedi. Sanki 
herkes .seh bayı sürfır ve inbisatile mest olarak 
kendi aleminde geziyordu. Ve taraf taraf çal
gılar çalınıyordu. Andan başka asker muzika
ları dahi takım takım olarak semt semt so
kaklarda geştü güzar ederlerdi. Elhasıl üç ge
ce kalemle tarif olunmaz surette şehrayin ya
pıldı." (Maruzat). 

Müverrih, ayni eserinde, Abdülazizin ne
kadar korkunç bir mali buhra!l içinde tahta 
çıktığım şu acı fıkra ile nakleder: 

"Fuat Paş•a hatta zer-ü sim avam istimalini 
yasak etmek ve herkesin elinde olanı topla
yıp sikke kestirmek tedbirini dermeyan edip 
olbabda bir kıt'a fetvayı şerife dahi almıştı. 

Sultan Abdülazi·z Han buna dair Fµad Paşa 
ile bahsederken: Bu iş nasıl olur? Sultanların 
avanisi nasıl alunur? Mesela anların seyir yer
lerinde su içtikleri gümüş taslar var, bunlar . 
alınır mı? dedikte Fuad Paşa: "Hay hay efen
dim, anları da alırız. Allah göstermesin Dev
leti aliyeye bir fenalık gelip de efendimiz Kon~ 
yaya doğru giderken bizler dahi rikabınıza 

düşüp gid~cek olduğumuz vakit Sultan Efen
diler bu taslarla Ayrılık Çeşmesinden su mu 
içecekler? dedikt0n başka: "Efendimiz varisi 
saltanatsınız, lakin bir medyun tahta varis 
oldunuz" diyerek,cesurane ve fedakarane söz-

ler söylemiş ve bu veçhile vaktü halin derecei 
nezaketini arzeylemiş. Bunun üzerine ittihaz 
olunan tasarruf vıe idare mesleği enzarı yar 
ve ağyarda makbul olarak itibarı mali oldukça 
avdet eylemekle Avrupaca teşebbüs olunmuş 
olan istikraz işi fiile geldi ve devlet biraz nefes 
aldı". (Maruzat). 

Yukardaki satırlar, tebaasının Abdülazi
ze bağladığ~ ümidin ne kadar büyük olduğunu 
,gösterir. 

Abdülaziz, kızdığı zamanlar, Osmanlı sa
rayı hareminde hükümdarlara verilegelen 
"Arslanım" sıfatına uygun olarak, bağırmaz, 
gürlerdi; bu· bakımdan zarafet ve nezaket 
timsali olan kardeşi Abdülme-cidin tam zıddı 
idi; fakat nazırlarına ka~ı -güven besliyen hü
kümdardı, hüsnüniyet sahibiydi; asırların mi
rası olan siyasi gaileler ve mali buhran karşı
sında, kuvvetli devlet adamları Padişahın bu 
ktymetlerindeıı çok istifade edebilirlerdi. O 
devri iyi tetebbü etmiş, ıA.hdiilazizin şahsı ile 
etrafındakilere dair çok kıymetli hatıraları 

bulunan Abdürrahman Şeref Efendi: "Ali ve 
Fuad Paşalar sağ olsalar, ve elbirliğiyle ciddi 
ve samimi surette teşebbüs etseler ve Zatı Şa
hane i,.gvaatı müsfidaneden azade bulunsa, 
Abdülaziz Hanı Meşrutiyetin ilanına kandır

mak ka:bil idi. Lıakin m_aalesef şeaiti mezku
renin üçü de mefkud idi" diyor ki pek haksız 
görünmez. Ali Paşanın ölli!nü, Padişahın Mah
mud Nedim Paşanın tesirlerine kapılma'sı, 

hem hükümdarın şahsı hem de devlet ve mil
let için meş'um neticeler doğurdu. Rüşvete 

alıştırılan Abdülaziz sadece :Zevklerini düşü
nen bir adam oldu, devlet hazinesi zararına 

zati servetini yaptı, ve doğuşunda mevcut "şa
hameti gazubane" sine karşı hayrü şerri gös
termek mümkün olmadı. Ali Paşanın ölümü, 
bu hükümdarın saltanat devrinde bir dönüm 
noktası teşkil eder. Bu ölümle münevver mut
lakiyeti .Ahdülazizin istibdat devri takip etti. 
Sarayın kalabalığı beş bin kişiyigeçti; devlet 
erkanının mevkilerini muhafaza kaygısı ile 
hükümdarın arzularına karşı gelmekten çe
kinmesi, Padişaha cesaret verdi,; yeni saray 
ve köşklerin inşası ve bendegana lüzumundan 
çok fazla cömertçe yapılan ihsanlar, büyük 
gayretlerle düzenlenir gibi görünen devlet ha
zinesini iflas felaketine doğru sürüklemeğe 

başladı. Abdülazizin horos ve koç · döğüşleri 
merakı ve galip gelen hayvanların boynuna 
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nişanlar taktığı rivayetleri, saltanatının bu 
sonuncu devrine yakışbrılacak şeylerdendir. 

On beş buçuk yıl kadar süren Abdülaziz 
saltanatın.da dokuz sadıra:zarri tarafından on 
altı kabine kurulmuştur : 

2 Temmuz 1861 (23 Zilhicce 1277) Kıb
rıslı Mehmed Paşa (cülusunda sadırazamdı). 

6 Ağustos 1861 (29 Muharrem 1278) Ali 
Paşa (dördüncü sadirazamlığı). 

22 İkinciteşrin 1861 (19 Cemaziyelevvel 
1278) Fuad Paşa. 

6 İkincikanun 1863 (15 Receb 1279) Yu
suf ~amil Paşa. 

3 Haziran 1863 (15 Zilhicce 1279) Fuad 
Paşa (ikinci defa). 

5 Haziran 1866 (21 Muharrem 1283} Mü~ 
.tercim Rüşdü Paşa (ikinci sadırazamlığı). 

11 Şubat 1867 (6 Şevval 1283) Ali Paşa . 
(beşinci sadı;ra-zamlığı, ölümüne. kadar) . 

8 Eylul 1871 (22 Cemaziyelahir 1288) 
Mahmud Nedim Paşa . 

. 31 Temmuz 1872 (25 · Cernaziyelevvel 
1289) Midhat Paşa. 

19 Birinciteşrin·· 1872 .(16 Şa·ban 1289) 
Mütercim Rüşdü Paşa (üçüncü sadırazam
Jığı). 

15 Şubat 1873 (17 Zilhicce 1289) Esad 
Paşa . 

. 16 Nisan 1873 (17 Safer 1290) Şirvaniza-· 
de Rüşdü Paşa. 

14 Şubat 1874 (26 Zilhicce 1290) Hüse
yin Avni Paşa. 

.15 Nisan 1875 (19 Rebiülev,vel 1292) E
sad Paşa (ikinci defa). 

18 Mayl's 1875 (24 Receb 1292) Mahmud 
Nedim Paşa (ikinci defa). 

12 Mayıs 1876 (17 Rebiülahir 1293) Mü
tercim Rüşdü Paşa ( dördüncü sadırazamlığı) . 

,Bu vezirlerin içinde de ancak Ali Paşadır 
ki altı yıldan fazla iktidar mevkiinde bulun
muştur; Fuad Paşa dört buçuk, Hüseyin Av
ni Paşa iki buçuk, Mahmud Nedim Paşa da 
iki yıla yakın Abdülazize sadırazamlık etmiş
tir. 

Bu on beş buçuk yıllık saltanatın karşı-· 
laştığı başhca harici .ve dahili p:oletika gaile
leri ise, Balkan, Girid ve Mısır meseleleri ola 
du. 

İstikla,l da vasile isyan eden Karadağlılar 
1862 de mağlup edildi, fakat bunu bir Sırp a
yaklanması takip etti; içlerinde Belgrad da 
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bulunan altı Sırp kalesinde muahedelere da
yanarak asker bulundurmakta olan Türkiye 
Bel~raddaki askerlerini çekmek mecburiyeti 
kabul ettirildi; bu suretle Sırp istiklalinin bü
tünlüğü temin edildi. Romanyalılar Prens Ku
za'nın idaresinde Türkiyeye tabi bir Romen 
·birliği tahakkuk ettirmişken, bu sefer, çekil
meğe mecbur ettikleri bu Prensin yerine Ho
henzollern ailesinden Karl'ı Prens seçerek 
Türkiyeyi Baikanlarda tehlikeli bir A:Iman 
nüfuzile karşılaştırdılar (1867). Girid Rum.la-

. rı, müstakil Yunanistana iltihak davasına a
. tıldılar, Rusyadan ve Üçüncü Napoleon'un 
Fransasmdan müzaheret gördüler; Adadaki 
isyanlar bastırıldıktan sonra, Ali Paşa bizzat 
Giride giderek bu adaya mahsus muhtariyete 
yakın yenf.bir idare kurmak suretile Giridlileri 
tatmin etti, Yunanistanı tehdit yolile Giritli il
hak davasından vazgeçirtti (1867). Mısır va
lisi İsmail Paşa, Abdül,aziz ile saray erkanına 
ve devlet ricaline büyükparalar dağıtarak ev
vela 1867 de Hidiv Unvanını aldı, bir yıl son
ra Mısır hükumetinin kendi evladına intikalini 
temin etti. Metbuunun müsaadesini almadan 
istikrazlar akdetmek, lıarb gemileri satın al
mak, Süveyş kanalının açılma .merasimine ec
nebi hükümdarlarını davet etmek gibi hare
ketleri, Ali Paşayı, Abdülazizin hlikümdarhk 
haklarını ko-ruma yolunda şiddetli davranma~ 
ğa mecbur bıraktı; Mısırın harp gemileri sa
tın alındı ve Hidivin ecnebi sermayedarların
dan istikraz salahiyeti kaldırıldı (1869). Or
todoks Bulgarların Fener patrikhanesinden 
ayrılma arzuları kabul edildi, müstakil bir 
Bulga,r eksarhlığının kuruluşu, Bulgarlar ta
rafından istiklal yolunda kuvvetli bir adım ol
du (1870). Balkan milletleri üzerinde gittikçe 
kuvvetlenen Rus nüfuzunun ve Panislavizm 
cereyanının eseri olan 1875 Bosna ve Hersek 
isyanlarını, . bir yıl sonra Bulgaristan isyanı 
takip etti. İki konsolosun ölümün~ varan Se
Ia,nik va.kası üzerine Avrupa devletleri tarafın
dan hazırlanıp çok ağır teklif ve tehditleri ih
tiva eden Berlin memorando!D,U Babıfiliye ve
rilmeden Abdülaziz tahttan indirildi. 

Deniz ticareti ve vilayet kanunlarının çı
karılması, deıvlet şurasının. kurulması, mah
kemelerin ıslah ve istiklali, Mecellenin neşrine 
başlanması, asked teşkilat ve nafia işlerinde 
yapılan faydalı yenilikler, Maarifi Umumiye 
Nizamnamesinin ilanı, idadi mekteplerini,li ve 
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tıbbiyei mülkiyenin açılması, ilk dem.iryolla
rınin yapılması, İdarei Aziziye adile bir Devlet 
Denizyollan İşletme İdaıresinin kurulma-sı, 
posta pulları kullanılarak posta teşkilatında 

yapılan ıslahat, Abdülaziz devrinin başlıca 

başarıları olarak sayılır. 
Abdülaziz devrinin en mühim dahila va

kası da, sayıları gittikçe çoğalan Türk münev
verlerinin, evvela Tanzimat ricalinin, ve bil
hasa Ali Paşamn temsil ettiği uyanık mutla
kiyete, Paşanın ölümünden sonra da hüküm
darın keyfi ve müstebidane idaresine karşı gi
riştikleri hürriyet mücadelesi ve bu mücadele
de matbuatın yer almasıdır (-Bak.: Yeni Os
manlılar, Gen.ç Türkler). · 

Abdülazizin hal'i vaık'ası - 16 Rebiyüla
.hir 1293 Çarşamba günü,. evvela Fatih, sonra 
Bayazıd ve Süleymaniye medreselerindeki Ta
le bei tnfun: "Devlet ve memleketin hakları ve 
istiklali tehlikede iken ders ile iştigal edilemez. 
İslamlar, Hiristiyanların hakaret, eza ve ce:fa
sına maruz kalmıştır. Bu hale sebep olan Şey
hülislam Hasan Efendi ile Sadırazam Mahmud 
Nedim. Paşayı istemeyiz" diye bağrışarak 

dersleri bıraktı ve İstanbulda büyük bir grev 
yaptı. İstanbul halkından mühim bir kalabalı
ğın da silahlanarak iştirak ettiği bu ayaklan
ma büyük şehirde bir ihtilal manzarası aldı 
(B.: Softaların ayaklanması vak'ası). Abdüla
ziz ertesi ·gün Şeyhülislam ile Sadırazamı feda 
etmek zorunda kaldı. 

Mütercim Rüşdü Paşanın dördüncü defa 
olarak teşkil ettiği yeni kabinede Midhat Pa
şa ile SeTasker Hüseyin Avni Paşa, harici po
letikadaki zaafın halk üzerine çöken ıztırap 
ve halecanını ,gidermek için A:bdülazizin hal'in• 
den başka çare göremiyorlardı; bu iki vezir
den birincisi bu saltanat değişikliğini milletin 
büyük bir ekseriyetinin tercümanı olarak Tür
kiyede Meşrutiyet İdaresinin kurulması şek
linde görüyordu; -ikindsi ise, sadece, şahsan 

düşmanlık. beslediği hükümdarı devirmeyi dü
şünüyordu. 

Hüseyin Avni Paşa düşüncesini bir gün 
Redif Paşaya açmıştı; o da, arkadaşı mert bir 
asker olan Süleyman Paşaya söylemiş: "Se
rasker Paşa arzu ettiği takdirde tebdili salta
nat ~k kolaydır, bir iki taburla vücuda gelebı
lir" cevabını almıştı. Bu mülakatı iki kuman
danın ·Serasker Paşayı, Paşalimanındaki ya
lısında bir ziyaretleri; ertesi gün de, 28 Mayıs 

1876 (4 Cemazileyevvel 1293) Hüseyin Avni 
Paşanın imtihanlarda bulunmak ha-hanesiyle 
Mektebi Harbiyede Süleyman Paşayı ziyareti 
-takip etmişti. Mektep nazırının odasında mek
tep programlarının ıslahı maddesinden açılan 
-sohbet, günün poletika meselelerine getiril
miş, Süleyman Paşa umumi ıslahat projele
rinden bahsetmişti. Bunun üzerine Serasker: 
''Mahmud Nedim Paşanın yine Sadarete gele
ceği sözü kuvvetleşiyor. Memleket Rusyanın 
tahtı tahakküm ve istilasında kalacak; ahva
li devlette . ala.imi inkıraz ve vahamet gözlere 
çarpıyor, halbuki sen hala ıslahattan ve ati<:Ien 
•bahsediyorsun" dem.işti. Süleyman Paşa: "Bu 
lisanı yeis ve füıturu size yakıştıramam; gö
rürtmc-ıkte olan vaihametin ref'ü izalesine za
man ve hal mü-sait olduğu gibi Seraskerlik ma
kam ve nüfuzu da kafidir. İki üç taburla teb
dili saltanat kabil olup Taşkışladaki taburların 
binbaşılarile İstan'buldaki bir tabur binbaşısı 
bu maksat uğrunda fedayi nefse hazırdır. U
sulü istibdadın ilgası ve Meşrutiyetin tesisi. 
şartile bu işi deruhte ederim,ı cevabını vermiş; 
"Cuma günü (bir gün evvel) Şeyhülislam Hay
rullah Efendi ile görüştüm; bana garip bir rü
ya nakletti, hamiyetli bir zata benziyor, me
sele kendisine açılırsa iştirak edeceğini uma
nın, hal'in lüzumuna dair bir fetva almak 
mümkündür, hareket şeriate de uydurulmuş 
olur" diye ilave etmişti. 

Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşanın bu 
kuvvetli vadinden sonra, Redif, Abdülkerim 
Nadir, ve Kayserili Ahmed Paşaların da Ab
düla:zizin hal'ine taraftar olduklarım görIQ.üş, 
meseleyi Heyeti ·vükelada Sadıra.zam· Rüşdü 

ve Meclisi Vükelaya memur Midhat Paşalarla 
konuşmuştu. Midhat Paşa bu fikri tereddütsüz 
kabul etmişti. Sadırazani muhalefet etmem.iş, 
fakat mütereddit görünmü,ş, Seraskerden hal'
in ne suretle yapılabileceğini sormuştu. Hü-' 

=-seyin Avni Paşa: "Kemali sühuletle ve hiç bir 
şem3:teti müntec olmaksızın vücude getirilir, 
efkarı umumiye dahi bizimle beraber olur" 
demişti. Midhat Paşa da Sadrazamı tehdit et
miş: "Eğer şu maksatta ittifaktan .ayrılır isen 
Bayazıd meydanında milletin seni pare pare 
edeceğini düşünmelisin" dem.işti. 

Midhat Paşa Fetva Emini Kara Halil E
fendiyi lronağına davet ederek: "Padişah mfilk 
ve milleti tahrip ve Beytümali Müslimi israf 
etti. İslahı hal için hal'i tasavvur olunuyor, 



buna cevazı şer'i var mıdır" diye sormuştu. 

Fetva emini de: "Bu emri hayra çarşaf kadar 
fetva veririm" demişti. Bunun üzerine heyeti 
vükelada 5 Cemaziyelevvel 1293 pazar günü 
Abdülazizin tahttan indirilmesine karar ve
rilmiş; fakat şeyhülislam o_ gün için takvim
le "Hazer ez ihtida" (Bir işe başlamaktan sa
kın) işaretinin bulunduğunu söyliyerek: "-Mü
tevekkelen alellah bu iş salıya olsun!" deme
siyle, hal'in salı günü alaturka saat beşte ya
pılması kararlaştınlmıştı. 

Fetva emininin yazıp Şeyhülislamın imza
ladığı fetvanın sureti şudur ki; bu fetva, Ab
dülazizi, tebaasına aklını oynatmış bir hüküm
dar olarak ilan ediyordu: 

Emirülmü'mmin olan Zeyd muhtellüşşuuı· 
ve wnunı siyasiyeden bi behre olub emvali 
miriyeyi mülkü milletin takat ve ta-hammül 
edemiyeceği masarifi nefsaniyesine sı:d, ve 
umuru diniye ve dünyeviyeyi ihlal ve t.eşviş, ve 
mülk ve·· milleti·• tahrib idüb bakası mülk ve 
millet hakkında muzir olsa, hal'i lazım olur 
mu? beyan buyurııla. 

Elcevab: Allahü a'lem olur. 
Ketebehül fakir 
Hasan Hayrullah 
Afil anhü 

Kararflaştırılan proje şu idi: 
Süleyman Paşa Mektebi Harbiye dahiliye 

zabitlerinden miralay Ahmet, Kolağası Bedri 
ve Rıfat beylerin yardımile evvelce elde edil
miş Olan Gümüşsuyu Wşlasile Taşkışlada bu
lunan ta;burlarla saray. üzerine hareket ede
cek, bu yürüyüşe Mektebi Harbiye talebesi de 
~tirak edecekıti. Bahriye na:zırı Kayserili Ah
med Paşa da donanma sandallarile Dolma~lı
çe sarayını denizden kuşatacaktı. Dolmabah
çeye bakan Harbiye tepelerine de geceden 
toplar yerleştirilecekti. 

O sırada Sadaret Mektupçusu bulunan 
Memduh Paşa "Mir'atı şüunat" adındaki e
serinde bugünlere ait hatıralarını şu yollu nak
leder: 

"Pazar günü alelusul meclisi mahsus o
dasında vükela içtima etti. Sadırazam Midhat 
Paşanın konağına giıtmiş, Seraskerin de ora
da bulunmuş olduğu anlaşıldı. Ertesi sabah 
da Erkam Erpaa (Rüşdü, . Midhat, Hüseyin 
Avni Paşalarla Hayrullah Efendi) Şeyhülis
lamın Kuruıçeşmedeki yalısında birleştiler. 

Sadırazam be'dehu Babıaliye geldi. Elimdeki 

mühim evrakı Sadıvazama takdime gittim. 
Kendisini derin düşüncede gördfun: 

- Yarın Babıseraskeride bir meclisi u
mumi yapılsın, Hazinei Maliye müzayakai şe
dide ile muhattır, asker para istiyor, ihtiyacın 
ref'ine tedbir iktiza eder, Serasker Paşa def
terler verecekti, acaba tanzim edebildi mi? de
di. 

"Saat akşamın on birini geçiyordu. Na
gah Seraskerden bir yaver geldi. Sadrazamın 
kulağına sözler söyledi. Odanın gerisine çe
kildim, Sadırazam bana bakarak: 

- Defterler yapılmış, yarın Serasker 
kapısında Meclisi Umumi olacağını ıcabeden
lere şimdiden tezkirelerle iş'ar edilsin .. Emri
ni verdi. Müsteşar Said Efendiye bunu tebliğ 
ettim. 

"Gün Pazartesi idi. Rüzgar gayet şiddetli 
esmekte, yağmur fasılasız seller husule getir
mekte, yıldırımlar düşmekte, gök gürültüsü 
artmakta, pek büyük ağaçlar kasırgadan dev
rilmekte idi. Bu günün akşamında ezana yakın 
Padişah tarafından yaver gönderilerek Seras
ker Mabeyine çağırılır; arkasından derhal 
gelmesi için bir yaver daha gönderilir. Avni 
Paşa askeri. işlerle uğraştığını, "yann erken
ce Atebei Ulyaya rumal olacağını" bildirerek 
arzı mazerette bulunur. Fakat Hünkar ya
verlerini savunca o fırtınalı gecede kayığa bi
ner; Arnavutköy _akıntısına gelince.yedkeçiler 
bulunamaz. Üç çiftenin iki küreğini cereyan
lar kırar, bin bela ile karaya çıkar. Sadıraıza
mın Bebekteki yalısına yaya olarak gider. 
Padişahın kendisini gece istemesi, bir hissi 
maneviden neş'et etmek ihtimaline mebni her 
ne tedbir lazım ise alınmasının vacip olduğunu 
söyler. !kisi beş çifte kayığa binip Seraskerin 
sahilhanesine gelirler. Kayserili Ahmed Paşa 
çağırılır. Mektebi Har.biye Nazırı Miriliva Sü
leyman Paşa da toplantıda bulunur ve hal'in 
hemen o gece yapılmasına karar verilir. Süley
man · Paşa gece saat dörtte yalıdan kayıkla 

Salıpazanna, oradan Mektebi Harbiyeye gi
der, Midhat Paşaya da yalıdan haber gönderi
lir. Sadırazam ile Serasker gece saat sekizde 
İstanbula geçerler. Bahriye Nazırı Ahmed Pa
şa Mes'udiye zırhlısı ile Dolmabahçe önüne ge
lir. Hüseyin Avni Paşa da bir tersane çatana
sile Fındıklı camii iskelesine yanaşır. En sadık 
adamlarından Reşid Ağayı saray civarına gön
dererek askerin inip inmediğini yoklatır. As-
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kerin henüz gelmediğini öğrenince fevkalade 
telaş ve heyecana düşer. Reşid Ağayı tekrar 
yollar. Bu sefer askerin geldiğini öğrenir. Ha
zır bulunan arabasına atlıyarak Veliahd Mu
rad Efendinin dairesine gider. Saray kapıları 
yatsı namazından sonra kapanmak kaideden 
ise de kale içinden fethedilir. Mektebi Harbjye 
Nazırı Süleyman Paşa, Veliahdın Şehzadesi 

Salahaddin IDf endinin hayli zamandanberi 
muallimi bulunımasile içli dıışlı muhabere edil
mekte oldugundan hal' ve iclas maddesini gün
düz i.hbar eyler. Veliahdın dairesinde bazıları 
sabah namazını eda için Beşiktaş camiine gi
decekleri gibi Şehzadegana mahsus mahallin 
kapısını o gün erkence açarlar, evvela Avni 
Paşa içeriye girip arkasından da getirdiği· as
ker -girer. ~er bölük tüfeklerinin süiıgüsiinü 
takarak bir daireyi tutar. Avni Paşa Veliahdi 
araıbasına bindirip cebindeki rövelverini eline 
teslim eder: 

- Eğer efendim vücudü · mes'udunuza 
maazallah bir zarar erişmek ihtimali hasıl o
lursa iptida kulunuzu itlaf buyurun! 

Diyerek azim teminat verir. Oradan sü
ratle Dolma bahçe ,camiine gelinmekte olsun; 
Hünkar dairesini dışardan kuşatmış olan as
kerler ki Şamdan İstanbula bu mühim işi fille 
çıkarmak için henüz getirilmiş taburdur, Av
ni Paşa evvelce bu taburun önünden geçerken 
zabitlerini çağırıp saraydan bir kimse çıkarsa 
veya dışardan içeri girerse urunuz emrini ver
miş bulunur. Şimdi Veliahdin bulunduğu ara
baya bu asker silah ,çevirince Avni Paşa za
bitlere görünmeğe mecbur olur; silah patla
mak tehlikesi geçer, fakat Veliahd çok korkar. 
Dolmabah-çe camiinin iskelesinden beş. çifte 
kayığa biner. Seraskerin hemen kayığa girme
mesinden vehme düşerek karaya sıçrar. Sonra 
Seraskerle ·°Qeraber kayığa binerler •.• Paşa, re
ise zırhlı gemiye gidilmek talimatını verince 
Murad Efendi bütün bütün vesveselenir: 

- Ne için gemiye gideceğiz. Ne için gi
deceğiz? diye sorar. 

Serasker: 

- Bahriye Nazırı Ahmed Pasa kulları 
sefinededir, sarayı layikile · abluka ettirsün 
tenbihi niyetile söyledim! deyince: 

- Çeksinler ... Kayık durmasın .. Kürek
leri kuvvetli çeksinler, geçelim! .. Emrini ve-:
rir. Kayık doğruca Sirkeci iskelesine yanaşır. 

İSTANBt1L 

Raslanan bir arabaya binilerek Seraskerlik 
dairesine gelinir." 

Abdülaziz henüz Dolma bahçe sarayında 

bulunduğundan yeni hükümdara biat merasi
mi de Bayazıd'daki .Seraskerlik kapısında ya
pıldı. 

Midhat Paşa da "Ta.bsarai ibret" de şu sa
tırları yazıyor: 

"Bu iş için herkesin gözü ve kalbi intizar
da olmasile keyfiyet çarçabuk münteşir oia
rak vükelaya gönderilen haberlerin vüsulüne 
kalmaksızın bir taraftan kendileri ve Ricali 
Me'murini Devletin ekseri ,gelmeğe başlamış 

olduğu gibi ilanı resmiden ve Sultan Murad'ın 
vüsulünden ev-vel halk dahi koşup .gelmesile 
anı vahidde Baıbıseraskeri meydanı ve Baya
zıd avlusu insan ile dolduğundan herkes bir\ 
memnuniyeti fevkalade ile yekdiğerini tebri~ 
ederek daha <:Ülfıs ve biat vukuundan evvel-

. . . . . . - _ - · ı 

gerek erkan ve gerek umum nas arasında zu!1 
hur ve ibraz olunan asarı mesar ve şadümani 
o gün Devlet ve Milletin selamet ve saadet ha
line bir tarihi cedid olduğunu göstermişti." 

Abdülazi·z'in anası Perteviıiyal Kadın da 
"Serıgüzeştname" sinde şuiılan ya·zıyor: 

''Donanmanın şenlik topları atılınca . cari
yeler beni yangın var diyerek uytkudan uyan
dırdılar. La.kin böyle vakitsiz atılan topların 
tebeddülü saltanat henıgamesini müş'ir oldu
ğunu hissettim. Ve oğlumu yine yangın var i
miş · diyerek uyandırdım. Ama. o dahi ertaf a 
bakıp tahtı saltanattan sukutuna hükmetti; 
ve: 

- Beni Sultan Selime ·döndürdüler! de
di, ba'dehu: 

- Validem, :bu işi kim yaptı biliyorm~
sun? diye sual ettikte: 

- · Oğlum, Hüseyin Avni Paşa olsa ge-
rektir, dedim. . • 

- Yalnız o değildir, Sadıriz~ Mehıned 
Rüşdü Paşa ve .Kaptanpaşa dahi beraber ol
mak la2;ım gelir! cevabını verdi ve ağlamağa 
başladı. Ben de teskin. için: · . 

- Arslanım... Bir kere etrafill tahkiki 
keyfiyet edelim ... dediğimde; . 

- IA:rtık tahkikatın sırası değil,~ünkü bu 
hale uğrayacağımı üç defa rüyada •görmüş i
dim, ,gökten Cebrail Aleyhissela.m jnazil _olsa 
,benim için avdeti saltanat müinküıi olamaz; · 
buradan çıkıp ,gitmeliyim ... dedi. Sonra Baş 
Mabeyinci Hafız Mehmed Bey gelip arzı ahval 
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eyledi. Oğlumu ve beni İstanbul sarayına gö
türdüler ... 

Abdülaziz kendisine hal'ini bildiren Baş
mabeyincisine; derin bir yeis içinde:. 

- Bir parça zehir bulamaz mısın! demiş
ti. Hafız Mehmed Bey: 

- Allah etmesin! .. deyince: 
- Var ise getir! . Badema benim hayatım 

mueibi fitnedir!. diye ısrar etmişti. 
Abdülaziz ile Validesinin ve Şehzadele

rinin Topkapı sarayına naklinden sonra cariye 
ve bendeganının çıkarılması o gün akşama ka
dar sürmüştü. Bilhassa Harem Dairesinde fer
yadü figan ile, ayna ve avizeleri kırmak gibi 
kadın çllgı.nlıkları gösterilmişti. 

(Burada geçen bütün isimlere bakınız.) 
Abdülizizin ölümü - Abdülaziz bir Pa

zartesi gününü Salıya ,bağlıyan (6/7 Cemazi
yelevvel 1293) 29/30 Mayıs 1876 gecesi hal'e
dilmiş, ve Salı sabahı erkenden üç çifte bir ka
yık ile Topkapı sarayına nakledilerek Üçün
cü Selim dairesine misafir edilmişti. Tahtın
dan indirilen bu asabi ve mağrur Hükümda
rın ıztırabı pek müthiş olmak gerekir; kendi
sine, Topkapı sarayında kanlı ve el~m bir ha
tırası olan Üçüncü Selim dairesinin tahsisi de, 
bir kasid eseri değil ise, muhakkak ki çok za
lim bir tesadüf olmuştu. Abdülaziz, bu dairede 
derin :bir yeis içinde geçirdiği ilk gecenin saba
hı, yeni hükümdara, o zamanın gazetelerile de 
neşredilen şu mektubu göndermiştir: 

"Evvela Cenabı Allaha, saniyen Atebei 
Şevketlerine sığınıyorum. Cülusü Hüniayun
larıni tebrik ile beraber hizmeti millette say 
ve gayret etmiş isem de muvaffak olamadığı
ma teessüf ve Zatı MUlukanelerinin muvaffa
kıyetlerini temenni ederim. Milletin itilası şa
nına ve devletin temini istikbaline vasita ola
bilecek esbabı Zatı Melikdarilerine amade et
miş olduğumu feramuş buyurmazlar ümidin
deyim. Kendi elimle silahlandırdığım askerin 
beni bu 'hale koyduğunu ihtar ile be~aber mü
rüvvet ve insaniyet sıkılmışlara yardım ~tınek 
mıeziyyetini gösterdiğinden bulunduğum teng
nayi ıztıraptan halas ile bir mahalli mahsus ta
yinini rica ve Saltanatı Osmaniyeyi Sülalei Ab
dülmecid Ha~ Hazretlerine terkeylerim." 

Matbuata, iA:bdülazizin saraydaki yaranı 
tarafından verilmişe benziyen bu mektuba 
Beşinci Murad, aslı ıHazinei Evrakta bulunan 
şu cevabı vermişti: 

. ~ ... ~~lif 

"Tez.kirei aliyenizi kemali dikkat ·ve rik.: 
katle mütalaa eyledim. Hakkımda şayan bu
yuru-lan eltafi celilelerine teşekkürden başka 
diyeceğim yoktur. Mücerret mukadderatı 1la.; 
hiyeden olan şu h&.1 üzerine hakkı alilerin.de 
mürettip zimmeti fütüvv.et ve mürüvvet rie ise 
icrasını deriğ etmiy~ceğime kalbi alileri şaha.; 
det eder. Aram buyurulan inahalÜıi hali hara
bisine ıgelince, buna vukufu ı:ıahih ölnııy!i.ralt 
mücerred hazır bir mahal idüği ihaber veril
mesine mebni ihtiyar olunmuş ise de şimdi ana 
bir çare aranılmakta olduğu gibi sair suretle 
esbabı huzur ve aramişlerine dahi bezli mesai 
olacağım temine ibtidar ederim." 

Yeni Hükümdarın bu tezkiresi ortadan 
yırtıktır, Abdülaziz yeis saikasile yırtmış ola
·bilir; öyle ki, Beşinci Murada, ıztırap ve endi
şelerini daha açık bir lisan ile bildiren ikinci 
bir tezkire göndermiştir; fakat bunun aslı 
kaybolmuş ve sureti de matbuata verilme
miştir, ıfakat, Abdülazizin evrakı arasından 

çıkmış olan -cevabı Hazinei · Evrak'tadır: 
"Bu defa dahi irsal buyurulan tezkirei se

niyyelerini mütalaa ile haki,katen müteessir 
oldum. Dünkü iş' arım veçhile nezdi halisft.nem
de en ziyade mültezem ve mukaddem olan isti
rahati vücudiyeleri kaziyesidir. Sarayi atikte 
istihzar olunan mahallin ademi kalibiyeti mu
ahharen taayyün etmesile Ortaköydeki dair.e
nin hemen tanzimine teşebbüs edildi. Teessüf 
ederim ki :bugün yetiştirilemediğinden inşal
lah cemiilevazımı yarın ikmal olunarak oraya 
nakli alileri mukarrerdir. Böyle ahval üzerine 
münasip olmıyan mülahazat ile efkarı aliyeni?i 
it'abü tahdiş .buyurmamanızı rica ederim. Zi
ra maazallahü taala zatinizin ·değil hanedanı
mzdan birisi hakkında zerrece bir zarar vuku
unu tasavvur bile Allah hakkiçün kimsenin 
hatırına· gelmemiştir. Kendinizi evla.dil hane
danınızla Cenabı Hakkın ve Resulü Ekrem Sal
lallahü Taala Aleyhüsselam Efendimiz Haz
retlerinin savnü himayeti aliyyesinde cemii 
hatardan masun bilmenizi kemali ehemmiyet
le beyan ederim-Murad." . 

Bu cevaptan pek aydın bir surette anla
şıldığı gibi, Topkapı sarayında hayatın>! kas
tedileceğinden korkan ve korkusunu halefine 
aç1ıkça bildiren Abdülaziz, bir kaç gün sonra, 
validesi, evla,tları ve baremlerile beraber Or
taköydeki Fer'iye dairesine nakledildi. O za
manlar Beşinci Murad'ın a.medcisi ·bulunan 
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Mahmud Celaleddin Paşa, "Mir'atı Hakikat" 
adındaki hatıralannda, Abdüla:zizin tezkire
lerini Sultan Murada kendisinin okuduğunu, 
:hiaalesef istinsah edemediğini, ikinci tezkire
den hatınnda: 

1'Allah ve Restilulla.h aşkına beni buradan 
ıhala.s eyle. Zira camından emin değilim, ri.eye 
mfilik ise mcümlesi sana helal olsun" fıkrası
nın kaldığını kaydeder. 

Abdülazizin hiç beklenilmiyen ölümü, 
hal'inin altıncı günü, Topkapı sarayından ken
di arzusu üzerine nakledildiği Ortaköydeki 
Fer'iye dairesinde vuku bulmuştu. Bu ani ölüm 
üzerine çıkan intihar ve katil rivayetleri şöy
lece toplanabilir: 

~tihar rivayeti:.1-Abdülazizin sureti 
vefatı resmen ilan edildi ki: Pazar sabahı Va
lidesi Pertevniyal Sultandan bir tırnak makam 
istemiş, makası aldıktan sonra odasında bu
lunanları dışarı .çıkararak, hatta anasını dahi 
çıkararak kapıyı kilitlemiş; Hükümdar iken 
herkesin malumu olan yaradılışındaki azamet 
ve istibdat, hal'in acı tesirile hırçınlığını art
tırmı§, ve en yakın olanlarından bile kimse ya
nına sokulamaz olmuş olduğundan odada ken
disini yalnız bırakmışlar; o makas ile sağ ve 
sol kollarının damarlarını keserek kan kaybı
neticesi ile ölmüş. Odada tenha kalması uza
yınca harem takımı meraka düşüp kapıyı zor
lamışlar, içeri girdiklerinde merhumu kan ile 
mülemma olduğu halde minderin önündeki ha
sır üstünde ölü olarak bulmuşlar. 

2- Vak'a üzerine Beşinci Muradın emri
le hükumet tarafından davet edilen türk ve ec
nebi on dokuz doktorun imzasını taşıyan, aslı 
fransızca olup resmen neşredilen tercümesi 
aşağıda nakledilen rapor: 

"Ber muktazayi İradei Seniyyei Şehin
şahi Vükelayi lfaham Hazeratı tarafından ve
rilen· emir üzerine 11 Cemaziyelevyel sene 93 
ve 23 Mayıs 92 Pazar ,günü öğleden bir saat ev
vel Hüdavendiıgarı sabık Abdülaziz Hanın s-e 
bebi mevtini taqkik etmek için Çırağan Sarayi 
Hümayunu ittisalinde .bulunan karakolhaneye 
giderek orada bizi alt katta bulunan bfr odaya 
götürdüklerinde yerde serilmiş :bir şilte üze~ 
rinde üzeri cedit bir bez ile örtülmüş bir ceset 
gördük. Örtüyü kaldırdığımızda Hüdavendi
garı sabık !Abdülaziz Hanın cesedi olduğunu 

tanıdık.. Ledelmuayene .bilcümle azası soğuk 
kansız ve soluk bazı mahalleri demi mütahas-

sir ile mestur olup ceset ise henüz donmamıştı. 
Göz kapaklan açıkça, karinei lamiası hafifçe 
kesif ve ağzı dahi biraz a,çık idi ve kollan ile 
ayaklarını setreden bezler kan ile mülemma 
olup kolundaki .bezi kaldırdığımızda sol kolu
nun bükümünün biraz aşağlsmda beş aşir zira' 
tulünde üç aşir riza' um.kunda bir ceriha mü
şahede eyledik. İş.bu ceriharun -kenarlan pü
riizlü ve gayri muntazam olup istikameti ise 
yukardan aşağıya ve dahilden harice doğru 
idi. Mezkur nahiyenin evrideı:ıi kesilmiş ve şir
yanı ze:::ıdi taıkriben ·huruç eylediği noktada 
çapının üç rub'u açılmıştı. Sağ kolunun :büküm 
mahallinde dahi iki buçuk aşlri .zira' tulilnde 
kezalik ürüzlü ve biraz münharif bir ceriha 
müşahede eyledik. İşbu mahaldeki ceriha kü
,çük çaplı evride üzerinde olup şerayin salim 
idiler. On aşir zira' tfılünde ve filyade keskin 
ve bir kolunun ucuna yakın. yan tarafında u
fak bir düğmesi bulunan ,bir makas irae olun
du. Mezkur makas kanlı olup Hüdavendigan 
sabıkın balada zikrolunan cerihalan bununla 
icra etmiş olduğunu bizlere beyan ettiler. Ba' -
dehu bizleri Hüdavendigan merhumun ika
metgahı olan deniz tarafındaki büyük odaya 
götürdüler. Bu odada bir pencerenin ku~bünde 
bulunan köşe minderi il.zeri kan ile göl ke
silmiş ve hasırın üzerinde dahi pıhtılanmış va
fir miktar kan bulunduğu gibi hasırın ötesinde 
berisinde dahi kan lekeleri müşahede olunmuş
tur. 

"İşte salifüzzikr ahvalden cümlemiz müt
tehiden atiüzzikr kararı vererek: Evvela; Hü
da vendigarı sabık Abdülaziz Hanm vefa.tına 

kol .hükümlerindeki eviyelerin kat'iyle . hasıl 
olan seyelam dem sebep olmuştur. 

Saniyen: Bize irae olunan alet cür:uhu 
mezkfireyi husule getirebilir. 

Salisen: Cüruhun heyet ve istika.metinden 
ve bunları husule getirmiş olan aleti carihadan 
bir intihar yani telefi nefis vukua geldiği istid
lal olunuyor. ·Binaenaleyh Çırağan Sarayi Hü
mayunu karakolhanesinde yapmış olduğumuz 
işbu mazbatai acizanemiz imza ve takdim kı-
lındı. -

Doktor Marko, Doktor Nuri, Doktor Sot
to, Doktor İspanyol, Doktor Mark Marke!, 
Doktor Patropulo, Doktor Abdünnllr, Doktor 
Servet, Doktor Dekastro, Doktor Marvan, 
Doktor Jül Milincen, Doktor Kostantin Kara
todori, Doktor Dikson, Doktor Vitalis, Doktor 



Edvar Espadaro, Doktor Nurkan, Doktor Mi
liyan, Doktor Mustafa, Doktor Mehmed . 

3 - Abdülazizin öldüğü oda, fer'iye dai
resinin üst katında ve denize nazırdı Yıldız 

mahkemesinin tesbit ettiği katil vak'asına gö
re: Katillerin güpe gündüz dış ardan merdiven 
dayıyarak kafesi kaldırıp pencereyi ·aç:qıaları 
imkansızdı. Farzı muhal bu suretle içeriye gi
rilmiş dahi olsa, Abdülaziz pehlivan yapılı bir 
adamdı, nefsini müdafaa için katillerle uğr-a
şabilirdi, gafil avlandığı takdirde yüksek ses
le bağırarak yakınlarını imdada çağırabilirdi'; 
tabiblerin raporunda bir boğuşma neticesi o
larak vücudünde .bulunması lazım gelen tırmık 
ve berelerden ;bahsedilmemişti. 

4 -Cenazeyi gasleden Sultanalımed Ca
mii Şeyhi Ömer Efendi, Abdülazizin vücudün
de tırmık ve bere görmediğini, yalnız kalb mu
hitinirt mosmor olduğunu yemin ederek söy
lerdi. ··· . ~, ... ,~.~~~,., 

5 - Abdülazizin katillerinden biri olarak 
suçlanan Midhat Paşa; Yıldız mahkemesinde, 
şahid olarak Abdülizizin anası Pertevniyal 
Sultanın da dinlenmesini ısrar ile istemiş ve: 
"Eğer Valide Sultan oğlumu öldürdüler diye
cek olursa nefsıini müdafaa etnıiyeceğim ve 
kan lekesini üstüme alacağım" demiş, fakat 
hakimler sabık Valide Sultanı şahit olarak 
dinlemeğe lüzum ıgörmemişlerdi. 

6 - Abdülaziz hareminden çıkan bir riva
yette, oğlunun ölümünü haber alan Pertevni
yal Sultan bayılmış, etrafındakiler bir ta.bib 
getirmek için çırpınırlarken kendisine gelen 
Valide Sultan: "Bana hekim değil, cellad geti
rin ... Oğlumu öldüren maysı kendi elimle ver
dim" -demişti. İmla suretihtyazdırttığı "Seı,gü
zeştname" sinde de oğlunun intihar mı ettiği 
yahut katil mi edildiği hakkında bir şey söyle
memişti. Oğlunun katillerini meydana çıkar
çlığı için İkinci Abdülhamide teşekkür yollu 
yazdığı mektup :bu hükümdar tarafından tan
zim ettirilmiş olabilirdi. 

7 - Yıldız cinayet mahkemesi bu mühim 
davayı niçin ,gizli olarak görmüştü? Midhat 
Paşa gibi milletin hürmet ettiği büyük bir si
ma kan ile lekelenirken, eğer suç müretteıp de
ğil ise, halkın mahkeme safahatını takip et
mesi, İkinci Abdülhamidin bilhassa arzu ede
ceği bir şey değil miydi? 

8 - Aibdülhamid, Hürriyet ve Meşrutiyet 
taraftarı olan Midhat Paşayı mahvetmeğe ka-

rar vermişti. Abdtilazizin kan davası olan Yıl
dız muhakemesi sırf bu noktadan açılmıştı. 

Ayni mahkemenin Midhat Paşa ile · beraber 
mahkum ettiği Damad Mahmud Ceİaledcliıi ve 
Nuri Paşalar da Aibdülhaınidin nefret ettiği 
kimselerdi, bu vesile iİe ohlai'iiı da maiıvi iiri
ka.nı elde edilmişti. İkinci Meşrutiyetin ilk yıi .. 
lannda bir ara da Meşrtltiyet gençliği muha
kemenin iadesile Midhat Paşa ve kendisile be
raber mahkttm olanlann isimlerinin temize. çı
karılması için kanuni bir çare aramışlardı, fa
kat ne mevcut kanunlar buna müsait olmuş, ne 
de -vakanın hemen bütün simaları ve şahit
leri ölmüş bulunduğundan- muhakemenin 
iadesine maddeten imkan vardı ... 

9 - Abdülaziz çok mağrur adamdı; uğra
dığı _darbeye tahammül edemezdi. Hır,çınlığı 

her gün biraz daha tahammül edilmez bir şe
kil alıyordu. Bir gün öldüğü odanın: yanında 
deniz üstünde bir odaya oturmuştu, · pencere 
açık, aşağıdaki kapının önünde asker• ve za
bitler var idi, ,gülüşerek, sigara içiyorlardı. Ab
dülazizi onlara: "Sizi kendi elimle silahlandır
dım, utanmaz herifler, bana deli dediniz. Deli 
ben miyim yoksa şimdiki Padişahınız mıdır?" 
diye bağırmıştı. Memduh Paşanın da yazdığı 
gibi: "Korku bilmez hir Hükümdardı. Yeis ve 
fütur kendisini hayatı istihkar ederek nefsini 
telefe mecbur etmiştir." 

Katil rivayeti: 1 - Abdülazizin kan da
vası olan Yıldız cinayet mahkemesi saraydan 
çıkıp Mahmud Celaleddin Paşa· dairesine inti
sap eden bir saraylının ihbarı üz.erine açıl
mıştı. Usulil dairesinde adliye tahkikatına baş~ 
lanmış, bir cinayet mahkemesi kurulmuş, bil
fiil katil olarak suçlanan Y:o~dlı Pehlivan 
Mustafa Çavuş, Boyabadlı Hacı Mehmed, ve 
Cezayirli diğer Mustafa, Serasker Hüseyin 
Avni Paşanın eınri, Midhat Paşanın muvafa
kati ve Damad Nuri ve Mahmud Celaleddin 
Paşalardan aldıkları talimat üzerine, sabık 
hükümdarın yakınlarından Mabeyinci Fahri 
Beyle zabitlerden Ali ve Necib Beylerin dela
let ve yardımı ile Abdiilazizi öldürdüklerini iti
raf etmişlerdi; bu itiraflara ve harem ağala
rından Reyhamn muhakemedeki ifadesine gö
re; Yo2'gadlı Mustafa ile iki ar!kadaşım Abdü
Iazizin dairesine Mabeyinci Fahri Bey sokmuş 
ve kPndisi sabık Padişahı arkasından kucaklı
yarak kollarını tutmuş, Cezayirli Mustafa a
yakları üstüne oturmuş, Yozgadlı ile Boya-
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badlı da damarlarını kesmişlerdi; gafil avla
nan Abdülaziz yalnız bir defa "Aman Allah" 
diye bağırabilmişti. 

2 - Bu üç katil pehlivan, Hüseyin Avni 
Paşa tarafından Abdülazizin ikametine tahsis 
edilen Fer'iye dairesinin bekçiliğine tayin edil
mişlerdi. Daha evvel Beşinci Muradın Şehza
deliği zamanında oturduğu Kurbağalıdere 

köşkünün bekçileri olan bu pehlivanlar, Abdü
Iazfzin ikametgahına başka nasıl bir maksatla 
yerleştirilmiş olabilirlerdi? Bu hizmetleri kar
şılığı olarak kendilerine yüzer altın aylık bağ
lımmıştı. Alelade ,bir bekçiye Abdülazizi kat
letmek gibi ağır bir taahhütleri olmasa bu ka
dar para verilir miydi? Vak'adan sonra her 
üçün de dolgun maaşlarla derhal memleketle
rine ,gönderilmişlerdi, sebebi ne olabilirdi? 

3 -- Cariyelerin feryat ve figanı üzerine 
Serasker Hüseyin Avni Paşa -ki Abdülaziz~n 
hal'hrde ~n büyük rolü oynamış olan zattı
Paşalimamndaki yalısından beş çifte kayıkla 
ve beş on dakika zarfında Fer'iyeye yetişerek 
kadınların bağrışmasını menetmiş, cenazeyi 
de yerinden kaldırtıp civardaki zaptiye kara
koluna naklettirmiş, neferlere mahsus ot ya
taklardan bıri üstüne koydurup, üzerine pen
çerelerin birinden kopanları adi bir perde ört
türmüştü. Abdülazizin intihar ettiğini bildiren 
raporu tanzim eden yerli ve ecnebi tabipler 
karakol.haneye gelip de · sabık ,bir H:ü.kümdann 
cenazesini bu halde görünce teessürlerini giz
lememişler, içlerinde Doktor Marko Paşa da 
b.ulunmak üzere .bir kısmı muayeneye iştirak 
etmemişlerdi. Doktorlar ·naşı etraflıca mua
yene etmek istef).ikleri~~e k_ılıcına . d~y:;ı.n. m. ış 
olarak kapıda cfüran Huseyın Avnı Paşama
ni olmuş: "Bu cenaze Ahmed Ağa, Mehmed 
Ağa değildir, bir Padişaıhtır; her tarafını aç
tırıp size gösteremem." demiştir. Seraskerin 
aldığı ,bu vaziyet karşısında tabipler sathi bir 
muayene ile iktifaya mecbur olmuşlardı. Ab
dülazizin naşına karşı bu hakaretin, tabiplere 
karşı da bu tahakkümün manası ne olabilirdi? 

4 - Giritli Mustafa NaiH Paşazade Veli
yeddin Paşa o sabah Hüseyin Avn.i Paşanın 

yalısına .gitmiş, sohbet esnasında A v;ni Paşa 
dik dik ve sık sık Fer'iye dairesine bakıyor
muş ... Uzaktan kadın çığlıkları aksedince ha• 
zır duran beş çifte kayığa atlayıp karşıya geç
mis ... Bu tavrının manası nedir? Kayığı da , . 

hangi sebepten ötürü hazırlanmış, bekliyordu? 

5 - Osmanlı Bankası memurlanndan 
Nuh Efendi anlatır: Sultan Azizin ölümü sa
bahı bir arkadaşile beraber Ortaköy iskelesin
de vapur beklerken iskele kahvesinde kahve 
içiyorlarmış:.. Camiin arkasından .birdenbire 
bir kadın çığlığı kopmuş, yüzlerce kadın hep 
bir ağızdan figan ediyor, sesleri ayyuka çıkı
yormuş, Nuh Efendi ile arkadaşı şaşırıp cami 
rıhtımına doğru yürümüşler. Fer'iye dairesi
nin camları açılmış, kafesleri kalkmış, her 
pencerede beş on kadın bağırıp ağlaşarak tu
tam tutam saçlarım yolup bahçeye · atmakta 
ve elbiselerinin yakalarını yırtmakta oldukla
rını ·görmüşler. İçeride fecı bir hadisenin ol
duğunu anlamışlar ve üzülmüşler. Üç .. beş da
kika geçince beş çifte kayık ile Hüseyin Avni 
Paşa-Nuh Efendinin tabirile ."Azrail gibi"
dairenin rı.htımına yanaşmış, o içeri girince de 
sesler kesilmiş, pencereler kapanmış, P~şa 
evvelden hazırlıklı olmasaymış, ,beş dakikada 
Paşalimanından Ortaköye gelinmez imiş ... 

6 - Hüseyin Avni Paşanın A bdülazize o
lan kini ve kindarlığını bir katle kadar götüre
cek 1dmselerden olduğu malumdur. 

,· - Yıldız mahkemesi evrakı arasında çı
kan bir kağıtta, Damad Mahmud Celaleddin 
Paşanın el yazısile ve imzasile, Sultan Murad 
ile Vafüleslııin hazır bulunduğu bir mecliste, 
Hüseyin ıAvni Paşanın, kendisine "Abdülazi
zin bir çaresine bakılmasını" emrettiği, ma'
zeret beyan etmesi üzerine de tehdit ile ısrar
da buhmduğu kaydedilmiştir. 

8 - Devrin ricalinden bir çoğu, Abdüla
,ziz için bu feci alı;ıbeti beklerler imiş. Faciayı 
hasta yatağındaiöğrenen Yusuf Kamil Paşa; 
Hüseyin Avni Paşayı kastederek: "Mel'un 
herif Padişahın başını yedi, inşallah Ve beşşi
rül katile bilkatl hükmü ,hakkında tecelli eder" 
demiştir. 

9 - Abdülazizin hal'i fetvasında cinneti 
ileri sürülmüştü. Halbuki Topkapı sarayın

dan Sultan Murada gönderilen gazetelerin 
neşrettiği birinci mektup hiç de bir delinin 
kaleminden çıkacak şey değildi. Cinnet mad
desi, bilahare katledildiğinde de, intiharını 
ilan etmek i(}in bir sebep olarak ·gösterile
cekti, nitekim tanzim edilen şer'i ilamda: "Şu
uruna haJel . tarı olarak kendisini telef etmiş 
olduğu" yazılmıştı. (B. : Yildız muhakemesi), 

· Bibl. : İslam Ansiklopedisi; Tarih Encümeni 
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Mec., tımuıeminin _makaleleri; lbnülen1in, Son sadı
razamlar; A. Şeref, Tıi.rih _ müseJıabeleri. 

ABDOLAzlZ (Şeyh) - 1608 (H. 1017) 
yılında Fas Sultanı tarafından Birinci Ahme
de gönderilmiş bir fevkalade elçidir. Fakat 
İstanbula geldiği zaman, bu hükümdar ölmüş, 
yerine geçen ıBirind Mustafa da _deli olduğu 
için taıhttan indirilmiş, Osmanlı tahtında 

Genç Osman bulunuyordu. Namesini ve hedi
yelerini ıona takdim etti. Fas kuyumcularının 
elinden çıkmış murassa' silahlardan ve gayet 
kıymetli kumaşlardan, tarihi hatıraları bulu
nan. antikalardan mürekkep -olan bu hediyeler 
fevkal!de makbule geçti; .Şeyh Abdülaziz de, 
derin bilıgisi ve sohbetlerinin zar af eti ile İs
tanbul ulemasında çok tatlı hatıralar bıraktı. 

Bibi. : Ka.tip Çelebi, Fezlike, I. 

ABDtJLAztz EFENDİ - Onyedinci asır 
başlarında yaşamış ulemadan; müverrih Ho
ca Sadeddin Efendinin dördüncü oğlu, 157.5 
(983) te doğdu; müderrisliklerde, kadılıklar
da bulundu, 1604 (1013) te İstanbul kadısı, 
1606 (1015) te de Anadolu Kazaskeri oldu; o 
sırada büyük kardeşi Esad Efendi de Rumeli 
Kazaskeri bulunuyordu; bu tesadüfe: 

Bu lld sadra geldi nakkad iki birader 

Mısramı tarih düşürdüler. İki yıl sonra 
ikisi birden azledildi, Rumeli sadrına Damad 
Efendi, Anadoluya Kethüda Mustafa Efendi 
tayin edildi, buna da şu sanatlı tarih tanzim 
edildi. 

Azli azizin, nasbı dü nadan, tarihi işan, 
telvisi Divan 

: Fakat Abdülaziz Efendi ayni y:ıl Rama
zanında Rumeli Kazaskeri oldu; bu mevkie 
bir defa da, 1612 (1021) de tayin edildi; 1617 
(1026) '<la Hacca gitti, 1617 (1027) de öldü, 
Eyyubda babasının türbesine defnedildi. 

Vekar ve heybet sahibi, "Mekarimi ah
lakta ).ieıgane, mecmuu fezailde müf erredi ze
mine" .bir zat imiş. Merasimde Kazaskerlerin 
Rumeli ve Anadolu Beylerbeyilerine takad
düm etmeleri kaidesi Abdülaziz Efendinin Ru
meli Kazaskerliğinde konmuştu. 

ABDVLAZtz EFENDİ (Ka~elebiza
de) - Şeyhülislamların otuz üçüncüsü, şair 
ve müverrih; onyedinci asrın birinci yarısın
da, hususi hayatının debdebe ve ihtişamı ve 
garabetleri, karıştığı politika entrikaları ve 
ihtilallerdeki .faaliyetile İstanbulun büyük 
şöhretlerindend:ir. 

1593 (Hicri 1000) de Bursada doğdu, bu 
şehirde mütekait olarak oturan babası Hüsa
meddin Hüseyin Efendiden altı yaşında yetim 
kaldı, ilk tahsilini kendisinden otuz yaş kadar 
büyük olan kardeşi Mehmed Efendiden gör
dü, medrese tahsilini de pek parlak bitirdik
ten sonra Şeyhülislam Sunullah Efendiden 
mülazim oldu; müderrisliklerde, Yenişehir ve 
Mekke kadılıklarında bulundu; 1633 (Hicri 
1043) te İstanbul kadısı oldu; narh hususun
da gösterdiği şiddet bir yağ buhranı doğurun
ca devrin Padişı,hı Dördüncü Muradın gazabı
na uğra:dı; Kızıl adaların birinde boğulduktan 
sonra cesedinin denize atılması için bostancı 

başıya bir ferman verildi, Aziz Efendiyi 
bir kayığa bindirip Büyükadaya doğru açıldı; 
fakat vakayı haber alan Sadırazam Bayram 
Paşanın rica ve şefaati ile affedildi, arkala
rından süratle yetiştirilen ikinci bir ferman 
ile ölümden kurtularak Kıbrıs adasına sürül
dü. Bir yıl .sonra Dördüncü Murad tarafın
dan tamamen affedilerek İstanbula döndü ise 
de bu hükümdarın son yıllan ile halefi Sultan 
İbrahim'in ·devrinde bir münzevi hayatı sür-

- meğe mecbur oldu; kendisine bağlanan Di
metoka araplığına ve babadan kalma çiftlik 
vesair emlak ve akarının gelirine kanaat ede
rek Samatyadaki konağında mesleğine ait te
tebbülerle vakit geçirdi. "Siy~ri Karzoni" yi 
tercüme etti, bir "Siyer" ile "Hilyetül Enbi
ya", "Mir'at -üs- Safa" ve "Süleymanname" 

- yi yazdı, bir yandan da, Hoca Sadeddin Efen
dınin "Tacüttevarih" ine zeyil olarak yazma
ğa başladığı ";Ravzatül ebrar" adındaki tarihi 
ile meşgul oldu. 

1648 Ağustos (Hicri 1058 Receb) ihtila
linde büyük bir heyecan ile politika hayatına 



·ihl~]:.ri§Jit~J . İh~lıim ile Ahmed Paşaya 
'kaişi' ayaklanan Yeniçeri ocağı ağalarının 
yanında sarayı basan ulemamn arasına ka
tıldı. Yedi yaşındaki küçük Şehzade Mehme
di Babüssaade önüne kurulınus olan Osmanlı 
tahtına büyük bir cesaretle koltukları altın
dan tutuıp oturtan ve bu çocuğa "Dördünoü 
Sultan Mehmed" diye ilk biat eden o · oldu. 
Sonra Silahtar, Çv::hadar ve Bostancıba.şı ağa
ların ·. delaletile Statan İbrahimin bulunduğu 
yere gidUdikte; ğtstancıbaşı: 

._ Padişa,hım, ulema ve ayan reyleri üz
r,e içeri buyuruu, Allahüekber!. 

Deyince, Sultan İbrahim yüksek sesle: 
- Bre hainler!. Bu ne asıl iştir, ben her 

:bİrjnize ihsanlar etmedim mi? Şimdi havanı
za tabi olmadığım için beni kaldırmak teda
rikin E:ıttiniz, ben Padişah değil miyim, bu ne 
demektir!? diye bağırdı. Burada da tahttan 
indirilen Padişaha cevap vermek cesaretini 
Karaçelebizade Aziz Efendi gösterdi: ·· 

- Hayır P(!.dişah değilsin!. Umuru şer'i
ye ve diniyyeye ademi takayyüt ile cihanı 
harbe verdin, v~ evkatınızı lehvü gaflet ile 
geçirip rüşveti faş VP zalimleri aleme musal
lat ve beytülmali itlaf ve israf ettiniz! dedi. 

İhtilalcilerin başında bulunan Bektaş 
Ağa, Muslihittin Ağa VP. Şeyhülislam Abdür
rahim Efendi ancak A2:iz F..fendiden · sonra
dır ki hal'in meşrfilyetini Sultan İbrahim1e 
münakaşa edebildiler. Sukutunu bir türlU ka
bul edemiyen hükümdar, biiyük bir yeis için
de son defa olarak: "Ben niçin tahtımdan 

kalka:ı:ı.m ?" diye ı;;onınca, yfoe Aziz Efendi, 
Osmanlı sarayı bendegamnın asırlarca unu
tamıyacağı ve aff edemiyeceği kaba bir lisan 
ile: "Bu tahta kuud · eden ecdadı izamı◄ 

nın tarikine süluk etmediğin için la.iki taıht 

değilsin: gaflete . müstağr,ık olup itlafı hazi
ne edersin. 1htilali nizama sebep olup katli 
rical ve müsaderei emval etmekle halka' mu
zirsin; ve kabili ,ta'ln::ı,. ve ıEtlah olınamakla 

ltilti taht değilsin" dedi. Bu l!lahneyi nakle
den Vakanüvis Naima Efendi: "Daha nice 
söz söylemiş ki bu mahalle yazılmayıp•. teed
di.iben terkolunmuştur" diyor. 

Ocak Ağalarına {çerden yardım edip oğ
lunun sukut ve f el ak eti ile küçücük torunu
-nun saltanatını hazırlıyan Kösem Sultan Aziz 
Efendinin bu medeni cesaretinden son dere
cede ürktü; bilahare Büyük Valide Sultanı 

ile Karaçelebizade , arasında şahsi bir husu
met de başladı. 

Aziz Efendi Dördüncü Mehmedin cülu
sunu müteakip Rumeli Kazaskeri oldu. Sadı
ra.zam .Sofu Mehmed Paşanın haklı haksız şid
detli icraatına destek oldu. Saray masrafla
rının azaltılmasına çalıştı, hatta saraydaki 
buz sarfiyatına varıncaya hesap ettirdi. 
Bu hareketlerine kızan Büyük Valide ile ıgö
rüştüğil zamanlarda hatır kıran tok dilini de
ğiştirmedi, hatta Kösem Sultana sırası gel
dikçe, saltanat hırsı ile oğlunun katline ka
dar yüriimüş olduğunu yüzüne vurmaktan çe
kinmedi. Bir arz gününde yedi yaşındaki Pa
dişah Rumeli Kazaskerine: "İşittim akçe ve 
rüşvet alımrmış, niçin rüşvet alırsız ?" diye 
sormuştu; Aziz Efendi koltuğundan tutup 

, tahta oturttuğu hükümdara. alelade bir ço-
cuğa karşı gösterilen,şefkat ve muhabbetle: 
"Baka canım sana bunu kim öğretti?" dedi 
ve bu samimi laübaliliği ile Büyük Valideyi 
ka.sdetti. Sadırazama Kösem :Sultanın eski 
saraya nakledilmesini teklif ettL Fakat Kü
çük Valide Turhan Sultanın pek .genç bulun
masından ötürü Sofu Me.hmed Paşa, Rumeli 
Kazaskerinin teklifini yerinde bulmakla be
rabP.r tatbikine cesaret edemedi. 

Aziz Efendinin en büyük arzusu Şeyhü
Hslam olmaktı; fakat Kösemin hayatında bu
na kavuşamıyacağını da biliyordu; bilahare 
hatırat yollu kaleme aldığı "Ravzatül ebrar" 
zeylinrl~ bugünlerden bahsederken: Büyük 
Valide ile 2,rasının açık olduğundan onun ha
yat111da murada nail olmaktan ümidini kes
miş bulunduğunu söyler. 

Sofu. Mehmed Paşanın azlile Mührü Hü
mayunun Yeniçeri Ağası Kara Murad Ağaya 
verildiği gün, Büyük Valide yeni Sadırazama 
hitaben: "Beni öldürmek sevdasına düşilldü, 

~, Bihamdillahü T.aala ben dört devletgör mü
şüm (kocası Birinci Aıhmed ile Oğullan Dör
düncü Murad ve İbrahim, ve torunu Dördün
cü Mehmedin Saltanatları), bunca zamandır 
devlet sürmüşüm, ben ölmekle ne alem tamir 

. olur ve ne yıkılır. Bunda kah beni katle kas
dederler, kah pa~işahımı bazı nesne ferman 
ettik'se kiın öğretti sa.na canım derler. Padi
şahlarla böyle muamelei istihza olur mu. Ya 
tafün olunsa ne lazım gelir" dedi. Bu tehdid 
Aziz Efendiyi dehşet içinde bıraktı. Kindar ve 
haris Kösemin pençesinden kurtulmak için 
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Ocak ağalarile Sadıra.zam Kara Murad Pa
şaya sığındı. Bir müddet sonra Şeyhülislam 

Abdürrahim Efendi azloluhdu, müftilik sil
sileye riayet etmek lazım gelirse Karaçelebi
zadenin hakkıydı, fakat Kösemin arzusu ile 
· bu yüksek makama Behai Efendi geçirildi. 
"Bahai çelebi İstanbul kadılığında sekizinci 
halefimiz iken fetva kalemini ona teslim et
tirmekle kadim kanunµ bozdu ve belki· şeria
tın namusuna tecavüz etti" diyen Karaçele
bizadeyi de hoşnud etmek için Sadırazam I{a
ra Murad Paşa, o zamana kadar görülmemiş 
bir şey olarak bir "Şeyhülislamlık payesi" 
icad etti, bunu da Rumeli kadıaskerine tevcih 
etti ki: 

Azb:-i Aleme ola mübarek payei fetva. 
1649 (H. 1059) 

tarih mısraı, şair Cevri · Çelebi tarafından 

söylenmiştir. Fakat bu müftülük payesi Aziz 
Efendiye uğursuz geldi. O yıl Ramazanın on 
beşinde, sarayda yapılan an'a.nevi kabul res
minde Şeyhülislam payesini taşıyan Rumeli 
kadıaskeri padişahın huzuruna sadırazam
dan sonra. girmek istedi; kubbe vezirlerin
den Sarı Kenan Paşa Aziz Efendiyi omuz 
vurup iterek: "Efendi, eğer kadıasker isen 
aşağıya Anadolu Efendisinin yanına var,!. 
Yok eğer müftü isen burada işin nedir? Biz 
vezaret rütbesini ele getirince nice kere kelle
mizi ortaya koyup tehlikeler •g~çirmişiz, bu 
senin ettiğin nedir" dedi. Kenan Paşadan son
ra bütün kubbe vezirleri Rumeli kadıaskerini 
omuzlayiıb iterek öne geçtiler. Rivayet edilir 
ki ah bablanndan biri Kenan paşaya "Sulta.
mm, Divanda tahammül buyurup Aziz Efen
diyi mahcub etmeseniz makul değil midir, 
zamanı sabıkda Esad Efendi emri padişahl ile 
takaddüm etmışti" demiş. Aziz Efen dinin bir 
alim ve san'atkar olarak kıymetini takdirden 
aciz cahil bir adam olan paşa da: "Esad 
Efendi emrü padişahı ile taka_ddüm etmiş, 

Esad Efendi gibi bir müftü bulsunlar,. aya
ğını öpeyim, amma bu ne makule ef'al ile 
vA.sıl olduğu malum değil midir" cevabını ver
miş. 

Ayni vak'a bayram kabulünde de teker
:riir etti. Bu istiskallerden sonra· Kara~elebi
zade mevkiini muhafaza edemedi, azlolundu. 
Davudpaşa mahkemesi civanndaki konağlna 
çekildi. Fakat Ağustos ihtilalindenberi dost
lan bulunan mütegallibe Ocak Ağalannı ken-

di:sini Meşihata getirmeleri için tazyikten de 
geri kalmadı. Aziz Efendi için Şeyhülislam
lık artık sade bir şeref ve haysiyet davası ol
muştu; arzusuna da hiç ummaqığı bir anda 
nail oldu. Şeyhülislam Behai Efendi tütün iç
menin günah olmadığına fetva vermiş, tütün 
akyhdarlığı ile meşhur bütegallibeden Bek
taş Ağayı kızdırmıştı; İngiliz balyosuna kar
şı haklı olsa da makamının icab ettirdiği ve
kara yakışmıyan çok sert bir muamelesi Be
hai Efendinin azli için kafi bir sebeb gibi gö-

. rülünce, "Aziz bizim katilimiz, düşmanı dev
letimizdir" diy.~n büyük Valide Sultana rağ
men, bilhassa Bektaş Ağanın nüfuzu ile Ka
raçelebizade Şeyhülislam oldu. (2 Mayıs 

1651 = l1 Cemaziyelevvel 1061). Aşağıdaki 
mısra Cevri Çelebinin tarihidir: 

· Eyledi Hak izile müfti Azlz-i A.lemi 

Bu mısralar da Karaçelebizadenin ha
sımları ağzından tarih düşürülmüştür. 

* Dedim balyo:ı; ile oldu Azizim müfti 
* Balyoz müftisidir · Abdülaziz. 

Dördüncü Mehmed tarafından gönderi
len. müftilik hattı şu idi: ''Cenabınıza fetva 
hizmetin tefviz eyledik. İmdi din ve devleti
mize ve ümmeti Muhammede layık olan iş
leri ş0r'i şerif ile görmeniz lazımdır". Abdü
laziz Efendi hayatının bu mühim vak'asını 

şöyle nakleder: "Tarafı saltanat ile Ağalar 
arasında geçen ahvalden haberim yoktu. Öğ
leden sonra kethüda ve teberdarlar gelip pa
dişah tarafından davet edildiğim haberini ge
tirdi. Zaman icabı ümidimi kesmiş olduğum 
için ariyet esvap ve at tedarik edüp gittim. 
Darüssaade içinde şehzadeler talimine mah
sus olan mescidde huzura,_ çıkı:p padişahın eli
ni öptüm. Hatır sorduktan sonra Müftilik 
hattı humayununu ihsan buyurdular,ı. O gün 
huzuı·da büyük validenin de iltifat ve ihsanı
na nail oldu: bu iki can düşmanı, o sıralarda 
belirmeğe başlıyan ve Kösem Valide ile Ocak 
Ağalarını devirmek için padişahın .öz a.nası 

küç.ük valide Turhan Sultan tarafından des
teJdenen yeni bir muhalefet cephesine karşı 
barışmak zaruretini hissettiler. Aziz Efendi 
Kösemin iltifatını da şöyle anlatır: "Büyük 
valide de huzuru humayunda olan tudei rez
den bir avuç altın alıp bu fakire verince Sul
tanın ihsanı halife kesesinden mi edersiniz? 
diye ettiğim latife sultanın hoşuna gitti ve 
güldü". 
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Tarihi bir aUeye mensup olan Abdülaziz 
Efendi eski adet ve an'analara düşkün bir 
adamdı; işe bunların ihyasından başladı. 

Şeyhülislam olanlar eskiden divanda el öper• 
lerdi; bu adet 1621 de Yahya Efendinin şey
hülislamlığına kadar devam etmişti; büyük 
şairin halefleri yalnız bahçede el öpmekle ik
tifa eder olmuşlardı. Karaçelebizade bu an'a
nanm ihyası için izin aldıktan sonra hemen 
o gün kayıkla Ahırkapıya geldi, saray kapı
sında Çavuş başı tarafından karşılandı; kub
be altına gelince de Sadırazam ile Kubbe Ve
zirleri ve Kadıaskerler ve sair divan erkanı 
ayağa Kalktılar. Bir saat kadar Kapıağası 
odasında istirahat etti ve arz odasında huzu
ra -çıkarak çocuk padişahın ikinci defa ola
rak elini öptü. Dönüşünde de arz odası ile 
Babüssaade arasında Hazinedarbaşının elin
den beyaz sofa kaplı samur kürk giydi, elli 
altmış çavuş ve yirmi kadar kapıcıbaşı önti 
sıra yürüyerek birinci avluya kadar uğurlan
dı. Efendinin bu hareketi eskı merasime düş
kün saray halkının çok hoşuna gitti. Kadıas
kerler Şeyhülislam oluııca arpalıklarıi:ıı hazi-

. neye bırakırlardı, fakat son zamanlarda bu 
da unutulmuştu. Müftiliği sadece bir şeref ve 
haysiyet meselesi yapmış olan Karaçelebiza
de bu asaleti de ,gösterdi, Şeyhülislam olur 
olmaz arpalıklarından vazgeçti. 

Abdülaziz Efendinin müftiliği ancak beş 
ay kadar sürdü; Kösem Sultan ile mütegal
libe Ocak Ağalarının devrilmek üzere oldu
ğunu göremedi, ikbalini onların nüfuzuna 
bağlamak suretile hayatının en büyük siyasi 
hatasını işledi. Ocak Ağaları ile onlarm ikti
dar mevkiine getirdiği devlet erkanı tarafın
dan zulüm ve rüşvet ile ezilen İstanbul esna
fı, tazyik tahammül edilmez bir hal alınca 
1651 Eylfilünde (Ramazan) ayaklanıp Vezi
re dert yanmak istediler, sesleriııi işittirecek 
devlet kapılarının yüzlerine kapandığını gö
rünce de bu ayaklanma bir ihtilal rengini al
dı. (B. : Esnaf ihtilali). 

Ramazanın dördüncü günü esnaf mü
messillerinin Sadırazam Melek Ahmed Paşa 
kapısından hakaretle koğulması üzerine İs
ta::ıbul çarşıları kapandı, büyük ·bir kalaba
lık Müfti Aziz Efendinin Dam.ıdpaşa iskele
sindeki sarayına gitti: "Bu belayı başımızdan 
defetmeniz gerektir, bu zulmün defini bizzat 
Padişahı Islam hazretlerinden rica ederiz. 

Vezire vardık. Bize kafir ,gidiler diye küfür 
etti. Vükelasından ümit kalmadı, kalk ahva
limizi padişaha bildir" dediler. Karaçelebiza
de: "Bu hususlara kadir değilim, yine hemen 
Paşaya varın" diye b~şından savmak istedi. 
Fakat Saraçhane kethüdası Ramazan Dede 
ile bir kaç söz bifü- adamlar zağırışıp: "Ken
dinizden kürkle:.· istendikte ayağa kalkıp Sul-. 
tan İbrahimi ve Veziri katlettiniz, ya şimdi 
bizim ahvalimiz için ne acayip karışmazsınız, 
elbette emir şeriatındır, ya kalk önümüze 
düş, ya hemen ne olmalı ise olsun" diye Efen
dini~ üzerine yürüyüp tehdit ettiler. Abdü
laziz Efendi de bu zor karşısında: '"Biz git-

. meyiz demedik, muradımız makulü mülahaza 
idi, at eyerlensin, ne ola, gidelim!" diye at 
eyerleninceye kadar abdest bahanesile diğer 
odaya geçti; fakat esnaf: "Bre Efendiyi ka
çırdık tutun hay!" diye ardında:ı;ı koştuı E
fendinin eteğine yapıştılar. Zorla ata bindir
diler ve etrafıni alarak saraya ·götürdüler. 
Bu kalabalığın önü sıra yürüyen bir adam 
da tellal, gibi: "Ümmeti Muhammed!.. bize 
olan zulüm nedir! aramıza kılıç girdi, kapa
yın dükkanlarınızı!.." diye bağırıyordu . 

Müftinin atını saran kalabalık on binden 
fazla idi. O hal ile Ayasofyaya varıldı. Ab
dülaziz Efendi oradan saraya haber yollayıp 
huzura çıkmak için izin istedi. İzin çıktıktan 
sonr::ı. da esnaf mümessilleri ve avak takı
mında,n bir kalabalık ile Babüssaade ,öniincle 
ayak divanına gitti. Esnafın şikayetini dinle
yen çocuk padişah:· "Size böyle zulüm oldu
euna benim rızam yoktur!" diyerek :Kanuni 
Sultan Süleyman devrinden sonra konulan 
vergilerin kaldırıldığına daır ellerine ferman 
verdi. Fermanı koyunlarına koyan esnaf mü
messilleri başlarına toprak savurup: "Padi
şahım, zulm ile alem harab oldu.. Sana bil
dirmezler .. Vezirin ketmeder. Halen on altı 

nefer kimse vardır ki sana padişahlık ettir
,mez.. Beytülmale ve miri.yeye ait malı yiyip 
yutarlar .. Bunların başı da Karaçavuş ve 
Bektaş Ağa ve Kethüda Bey ve Samsuncu
başı Sarıkatib ve Delibirader ve falan ve fa
landır .. Ali Osman devleti düşmüş ocağa ya
nıyor!.." diye bağırışarak Yeniçeri Ocağı 
mütegallibe Ağalarının isimlerini saydılar; ve 
nihayet "bunlar katlolunmayıp cezalan veril
messe padişahlık edemezsin.. Memleketinden 
fitne ve fesad defolmaz .. " diye Vezirin azli~i, 
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o~ak Ağalarının de katlini isteyerek ayak di
rediler. Melek Ahmed Paşa derhal azledildi, 
Siyavuş Paşa Sadırazam oldu. Ocak Ağaları
nın cezalandırılması da ertesi güne bırakıla
rak, ayaklanan İstanbul esnafı ertesi sabah 
toplanmak üzere o gece evlerine dağıldılar. 

Sarayda Ocak Ağalarını tutan tek sima Kö
sem Sultandı. Kalabalık dağıldıktan sonra 
yeni Sadırazariı ile Abdülaziz Efendiyi huzu
runa davet etti: "Varın Ağaların gönlünii 
alın" diye Yeniodalar meydanına gönderdi. 
Onlar da Yeniçeri kışlasına giderek: "Bugün
kü kaza bin gayretle savuldu, yarın tedbir 
sizindir" dediler. Ağalar da İstanbula silahlı 
neferlerle çorbacılar çıkarıp yollan muhkem 
beklettiler. Fakat ertesi sabah tekrar ayak
Janan şehir halkı, köşe başlarındaki Yeniçeri 
karakollarını silah ve sopa ile kaçırıp dağıt
mağa muvaffak oldu. Fakat Yeniçeri kolları 
da halk toplantısına mani oldu. Bir ka~ yer
de esnaf ile Yeniçeri arasında çarpışmalar 

oldu, kan döküldü. O gün (5 Ramazan) ve 
ertesi gün öğleye kadar İstanbul heyecan 
içinde çalkandı. Siyavuş Paşa ile Müfti ara
ya girerek ortalığı yatıştırmağa muvaffak ol
dular, çarşılar açıldı. Fakat beri tarafta mü
tegallibe Ağalar da birbirine ziyafet baha
nesile toplanarak şehirliye karşı alınacak 

tedbirleri düşündüler. Bu sırada, sarayda A
ğalann aleyhinde çalışan kimselerin padişa
hın anası Turhan Sultan ile Ak Haremağa
ları olduğunu bildiren ihtiyar Kösemin bir 
tezkiresi geldi. 

Ramazanın on altıncı günü Ağakapısın
da bir toplantı yapıldı, Müfti Abdülaziz Efen
di, Kadıaskerler, nakibüleşraf ve ulemadan 
ileri gelen bir kaç kişi de davet edildi, Köse
min juma:l istediği Ak Haremağalannın bir 
defteri yapı_larak saraya bir kağıt yazıldı, 

bunların teslimi istenildi. Dördüncü Mehme
din tahttan indirilmesine, anasının eski sara
ya sürülümesiı_ıe, kardeşi şehzade Süleyma
nın padişah ilanına da gizlice karar vermiş
lerdi. Bu husus için Kösemin adamları tara~ 
fından Demir kapı ile sarayın diğer oğrun 
kapıları açılacak, hemen o gece saraya bir 
baskın yapılacaktı. Fakat bu planlar bir gün 
evvel Kösemin cariyelerinden Meleki isminde 
bir kız tarafından Turhan V a:lideye ihbar 
edilmiştL Turhan da oğluna haber verdi; 
Dördüncü Mehmed de Ak hadımlarda~ baş 

lala Süleyman Ağa ile Reyhan Ağayı büyük 
validenin izalesine memur etti; Mütegallibe 
Ocak Ağalarından evvel davranan Turhan 
valide takımı ihtiyar Kösemi dairesinde bo
ğarak idam etti. Tarafdarları da birer birer 
tutıılarak öldürüldü. Bunlardan kaçmağa 
muvaffak olan Samsuncubaşı Ömer Ağa A
ğakapısına iltica ederek mütegallibelere "iş 
işden ,geçti, ağlebü alem kaziye duyulup bü
yük validenin işi bitti" haberini getirdi. Sadı
ra.zam Siyavuş Paşa da derhal saraya davet 
olunmustu. Dördüncü Mehmed ona da: "La
la ahval malumun olmuştur. Sadakat ile hiz
metinde kalın ol. Devletime ihanet üzere olan
ların cezasi verilsin!" dedi. Ocak Ağalarının 
padişaha suikastinden ve Kösemin idamın
dan haberdar edilmiş olan Sadırazam da: 
"Ferman padişahımın! hayır duası ve him
meti berekatile bedhahlar cezasını bulur!" 
diyerek hükümdara sadakatını bildirdi. Er-. 
tesi •gün erkenden bütün ulema ve İstanbul 
ayan ve eşrafı saraya davet olundu. Divanı 
humayfuı önüne taht kuruldu ve Sancağışe
rif çıkarıldı ve şehre de münadiler salınarak 
şehirli sancak altına davet olundu. Beri · ta
rafa ıgelince, Ocak Ağaları da Ağaka:pısında 
toplantı halinde idi. Onlar da ulemayı Ağaka
pısına davet etmişlerdi; bu arada Aziz Efen
diye de bir kaç defa adam gitmişti. Müfti ge
ceyi tereddüt içinde geçirmiş, sabahleyin de 
saraydan padişahın davetçisi gelmişti; Ab
dülaziz Efendi büsbütün şaşırdı. En sadık 
adamlarından Tiryaki Solak Ahmed: 

- Padişah tarafına davet olunmuşken 
diğer tarafa varmak na ma'kul belki muzir
dir, giderseniz saraya varın dedi. Kara(]ele
bizade: 

- Efendi Ağaların hatırı vardır, şimdi 
bunların yedi galebeleri mukarrerdir, cümle 
ocağı hasım mı edelim deyince, Solak Ah
med: 

- Behey Efendi hatır yeri değildir, her 
halde padişah tarafında bulunmakta selamet 
vardır, Ağaların peymanei ikbali dolup had
lerini tecavüz etmişler, bunların başlarına 

hayır gelmez, alameti zevalleri çoktan belir
miştir, padişah tarafına varmaktan gayri bir 
şey düşünmeyin" diye ısrar etti. Fakat Ka
raçelebizade büyük siyasi hatasını işliyerek: 
"Heriflerin hatırı feda olunmaz, bütün ulema 
o tarafa gitmişitr" diyerek Ağa.kapısına var-
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dı. Vak'ani.i.visin tabiri ile müfti gelir gelmez 
"Ağaların bıyığını balta kesmez" oldu. Bu
nunla beraber Ağakapısında kendilerini em
niyette .görmeyerek Orta Camiye gitmeğe ka
rar verdiler. Süleymaniyeden Yeniodalara 
varınca. bütün yollar müsellaah Yeniçerilerle 
dolmuştu. Başta Abdülaziz Efendi ve arka
sında Yeni-çeri Ağası ve diğer Ocak Ağaları 
olduğu halde mutantan bir Yeniçeri alayı 

ile Orta Camiye gidildi. Fakat Yeniçerilerin 
arasında da Ağalarından hoşnut olmıyanlar 
pek çoktu; Silahlanmaları, zabitlerinin emri
ne itaat etmiş olmaktan ibaret bir gösteriş 
idi; hatta Yeniçeri Ağası Ağakapısından atı
na binerken: "Biiyük validenin kanım iste
riz!." demiş, asker arasından da: "Sen Vali
de Sultanın varisi mi oldun" diye bir ses yiik
selmişti; Yeniçerilerde buna karşı ne ufak bir 
hareket görülmüş ne de bu sesin sahibi ele 
verilmişti. Ocak ağaları ve Müfti dehşet için
de kalmış, fakat Aziz Efendi için de saraya 
dönmek im.kam kalma._ınıştı. 

Saraydaki divanda da, Ağaların yanında. 
bulunan Abdülaziz Efendi lie Anadolu ve Ru
meli Kadıaskerleri azledilerek Ebfısaid Efen
di Müfti tayin edildi. Silahına sarılan bütün 
İstanbul halkı, sokaklardan s-el halinde Sara
yıhumaytma., Sancağışerif altı~da toplanma
ğa koşuyordu. Bir saat içinde sarayın iç ve 
dış avlu1arı, Demirkapı ve Hoca.paşadan So
ğukçeşmeye ve Ayasofyaya kadar bütün so
kaklar, Ayasofya ve Sultanahmed eamileri
nin avlulan ve meydanlar dolmuştu. Si;palıi

ler, Cebeciler ve diğer ocakların neferleri de 
zabitleri ile beraber pürsilah · olarak padişah 
tarafına gelmişlerdi. Eskiodalardaki Ağalar 

tarafına gidip kışlalarında vaziyete seyirci 
kalmışlardı; tellalların sadasını işidince si
lahları kapıp sar~.y tarafına koşmuşlardı. Bu 
haber Yeniodalardaki Ortacamide toplanmış 
olan Ocak /Ağalarına ağır bir darbe oldu. Ye
niodalardaki yoldaşlar da kışla kapılarından 
kafile kafile kaçarak Sarayıhumayfuı tarafı
n ,geçmeğe başladılar. Yalnız kalan Ağalar 

da kendilerini bekliyen ölümü bütün dehşeti 
ile görerek dağılmağa karar verdiler; her 
biri Müfti Ebusaid Efendiye ve az evvel ba
şını istedikleri Lala Süleyman Ağaya melr~ 
tuplar yazıp mansablarından vazgeçtiklerini, 
suçlarının affı ricasile ihsan edilecek birer 
miinasip mansab ile emredilen yere gidecek-

lerini bildirdiler ve şefaat dilediler. Padişah 
tarafı da fitnenin kan dökülmeden bastırılqı
ğına sevindi. Karahasanoğlu Hüseyin Ağa 

Yeniçeri Ağ-ası tayin edildi; diğer Ocak Ağa
lıkları da sadakatlerine ·güvenilen Ocak Za
bitlerine verildi; devleti zulüm ve rüşvet ile 
inleten Mütegallibe Ağalar da birer beylerbe
yilik ile İstanbuldan çıkarıldı, arkalarından 
da idam fcrmanlarile cellatlar -gönderildi. 
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi de bu boz
gun anında Aksaraydaki Yeniodalardan Da
vudpa§a iskelesindeki sarayına çekilip ka
panmıştı. Ertesi gün (3 Eylul 1651- 17 Ra
mazan 1061 sarayından alınarak Samatya is
kelesinden bir kayığa, konuldu, Arpalığı olan 
Sakıza sürüldii; ve ölümüne kadar bir daha 
lstanbula dönemedi. Süııgün yıJları Karaçele
bizade Abdülaziz Efendi için büyük şehrin 
hasretini çekerek geçirilmiş acı bir ömür ol
du. Bilhassa, vaktile tahta oturttuğu bir hü
kümdarın hayatına kasdetmiş kimselerle suç 
ortağı telakki edilmesini; kendisini ölümüne 
kadar üzen bir leke telakki etmişti. Sürgün 
-hayatında yazmağa başladığı Ravzatül ebrar 
zeyli, bu bakımdan uzun bir müdafaaname 
teşkil eder; öyle ki, bu eserinde intihar etme
yi bile düşündüğünü yazar; "Müstağrakı ni
meti ihsam bipayan olduğumuz Sultanı ·Cem
nişan Hazretlerine haşa süm.me haşa hıyanet 
töhmetinden ila el'an halas olmadığımız dağı 
derun ve mülahaza olundukça mazharı gazabi 
Hazreti Rabbi izzet olmak havfı olmasa ken~ 
dimi hela.ke kasdederdim" · der. Teessürlerini 
hazan maİlzume halinde de ifade, ve felaketi
ne, siyasi i-htiraıslarının sebep olduğunu iti
raf etmiştir .. 

Etti bed MI beni tull emel, sul amel 
Merhamet senden eya ha:.ıretl Jlakku lzzü cell 
Lütfüne kaldı hemen, gayrden ümmidlm yok 
Eğer ermez ise, giiç, dAmeni ihsanına el 
BUürüm işledütüm işleri, ~linnlim blhad, 
Malızl fhsA.ıuna kaldı i§im e,: Hakla ehad . 

Venediklilerin Çanakkale Boğazım ablu
ka etmesi üzerine, 1652 de menfası Bursaya 
talı vil edildi ve Bursada ecdadının çiftliğinde 
oturmasına izin. verildi. Bu sıralarda düşman
larından Hocazade Mes'ud Efendinin meşi
hatinde, üzerindeki Sakız arpalığı Mudanya 
ile değiştirilerek istiskal edildi; müftünün 
kasdi, Karaçelebizade bunu kabul · etmezse, 
itaatsizlikle jurnal edip daha uzak bir yere 
sürdürtm.ekti; fakat ıAıbdüllziz Efendi bu 



..,...,. .75.,..... .ABDüLA.ztz EFillNDİ 

ağır muameleyi de sinesine çekti, bilakis 
"Mudanya; Arpalığı Sakızdan bir kaç merte
be tercih ' olunur lfıtfunuzdan memnun ol
duk" diye cevap ~erdi ve hasmının şerrinden 
kurtuldu. 

Abdüla.ziz Efendi ömrünün son altı yılını 
Bursada geçirdi; şehre, hala Müftüsuyu · diye 
anılan bir su getirtti; kırk kadar çeşme, Ca
miikebirde iki sefa ve Sedbaşmda bir cami 
yaptırttı. Konağı da Sedbaşındaydı. 

Karaçelebizade, 12 Birinci.kanun 1657 
(6 Rebiülevvel 1068) de -bir Cuma gecesi Bur
sada öldü ve Deveciler kabristanına gömül
dü. Fıkıh ilminde asnnın en derin alimlerin
dendi; zengin ve tantanalı bir üslup sahibi 
müveıTih olarak bıraktığı eşsiz kıymette 

eseri de Ravzatül ebrar zeyli olmuştu .. Döi·
düncü Mehmedin cülusundan kendi ölümüne 
kadar geçen devrin ha.tıi'a.lannı ihtiva eden 
bu eser, bu devir içindeki pek mühim vak'ala
nn yakından şahidi olmuş bir devlet adamı
nın hatıralarıdır; Karaçelebizade eserinde 
düşmanlarına karşı amansız bir diİ ile hücum 
etmekten, -bunlar hakkında en ağır haka-ret
lerde bulunmaktan çekinmemiştir. 

Kara.çelebizade, İstanbuldaki · ikbal yıl
larında, hususi hayatının garabetleri ve Da
vudpaşa iskelesi mahkemesi civarındaki sa'." 
rayının haşmeti ile de büyük şehrin dillere 
destan olmuş bir şöhreti idi; Na.imanın nak
lettiği sahneler çok zengindir: 

"Aziz Efendinin hizmetinde terbiye ol
muş bazı söz anlar okur yazar kimselerden 
menkuldür ki Mevlanayi müşarünileyh aba.'ü 
ecdadından mevnıs vafir mala sahip olup 
kendisi dahi düyundan arı ağniyadan olma
ğın mesken ve libas ve taamda ve terbiyei 
etbA. ü hademe ve darat ve ihtişamda vezira.
na belki mülfıkane idi. Taamı nefis halviyatı 
sükkeri, meclisi pak, vakti taamda müteay. 
yin etbaı ve misafir bulun3ll idab ile hazır 
olup badettaam yanında oturmazlardı. Züva
rü misafirin için -başka müzeyyen oda mah
sus idi. Talep ettiği adam yanına davet olu
nup resmice sohbet ederdi. Ekset evkatta yal
nızca ka.şanei mahsusasmda mütalaai kütüp 
ve tahrire meşgul olurlardı Sair huddamdan 
maada tazeru mehpa.re beş altı tane nazenin 
hizmetkarı eksilt olmazdı; pik da.men ve sa
lih idiler, lakin müşahedei cemali huban ile 
mütelezziz olup ol makule sureti ve siyreti 

mahbub çelebileri evlô.d yerine terbiye edüp 
o.k"Udup yazdırıp çırağ etmeğe mail idiler. 
Hatta mahdumlara eyyamı şitade Hind ala
cası ve mirzay boğası kapama ve şal kuşak, 
ve eyyamı sayfta ince Kırım kesimi beyaz sa
de ve som sırma kolan kuşak kuşadup; eyya
ım muiedilede süd maisi ince bez çantiyan
lar giydirüp çağşır kiydirmezler imiş. Ve sa
delerinin yırtmaç şikafı şatır eteği misal iki 
karış mikdan olup bir iki yerden rabt içlin al
bn kopça dikerler imiş ki misafir huzurunda. 
açılmamak için yırtmaçlar iliklenürdü. Sair 
vakitte küşade olup esnayi hizmette süratle 
aınedüşud ettikçe şakkı tulani yırtmaçlardan 
simin topukların şa'şaası meclise pertev sa
lardı; Efendi Hazretleri bu veçhile topuk 
seyri ve Kırım kesimi esvabın şikafındaıı ayi
nei sin~ tema.şasın idüp bukadarce ile kanaat 
edermiş. La.kin ada ve hassadı bu sebeple 
kenduye harfgirlik idüp fısk ile töhmet eder
lermiş. Zümrei hüdda.m velinimetlerinin ge
rek hayr ve gerek şer ahavallerin ketmet
mezler; hizmetkarları naklederler ki nazar ile 
telezzüzden gayri b.ir ferde takarrüb ettiği, 
belki bir buse aldığı yoktur deyu yemin eder
lermiş. Hatta mahremi esrarı olan kibardan 
biri: "Sultanım bu taze uşakları istihdam et
tüğünüz çendan münasib görülmez" dedik
te: "Hüsnü suret kabiliyeti siyrete alamettir, 
bir alay kabihülvech ehremen istihdamından 
bunlar münasibdir ve bir alay fesaka şerrin-

. den hıfz ve terbiye ile adem ettiğimiz cihetle 
me'cur oluruz'' demişler; ''Amma Sultanım 
tarzı libaslarında muhteri tekellüflerde itina
mz sebebile adanız ta'n ve dostlarınız sui zan 
ederi.er" dedikte: "Telezzüzü nazardan gayri 
kasdimiz yoktur, cevasisi uyfı.b olanlar ts,fah
huse ederek pakbazlığımıza muttali olup sui 
zandan kurtulur, hased cibilleti bela.sile zem
mü gıybet edenler seyyiatımızı alur; hüsnü 
cemali hO.bsn mir'atı sun'u yezdan . olmağın 
muhakkakinden olan urefayi kibar na.zan ib
retle müşahedesi babında meslubülihtiyar
lardır; mütelezziz olduğumuz manayı bir al.ay 
ahmakların ta'nından havf ile terketmeziz, 
ef'ali ibadın seyyiatü hasenetına muhasib 
Hak 'l'\aaladır, nederlerse desünler" diye ce
vap vermişler (Naima, VI, 348 - 354). Ka
m.çelebizade Abdülaziz Efendi orta boylu, 
şişman, ince sesli bir zat imiş; çabuk çabuk 
konuşurmuş, yazılannda olduğu gibi sohbet-
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!erinde de ifadesi gayet düzgün ve tumturaklı 
imis. 

1

Bibl. : Naima Tarihi, IV - VI; Katip Çelebi, Fez
like; Ravzatülcbrar; A. Refi!{, Alimler sanatkarlar; 
İlmiye salnamesi; F. Reşad, Eslaf. 

ABDÜLAzİZ EFENDİ (Şeyh) - (B. : 
Aziz Rifai). 

ABDi'JLBAKİ ARİF EFENDİ - (B. : 

ıAdf Efendi, Abdülbaki). 
ABDÜLBAKİ BEY (Saatçipaşazade) -

Onsekizinci asırda yetişmiş namlı hattatlar
dan, Üstad Hoca Mehmed Rasimin yetiştir
melerindendir; bilhassa sülüs ve nesih yazı
larda hüner sahibi idi. Akrabasından Hanıza 
Paşanın maiyetinde Moraya giderken yolda 
ölmüştür (1759 = 1137 H.). 

Saatçi ııaşazadeye me'vaye kum dedi Hamid 

Mısraı ölüm-üne tarihtir. 
Bibl. : Müstakimzade, Tuhlci hatta.tin. 

ABDüLBAKİ DEDE (Üsküdarlı) 
Onyedinci asır Mevlevi Dedelerinden; musiki 
üzerindeki derin bilgisi ve çiçek merakı ile 
meşhurdur. Tohumdan elde ettiği bir zerrin 
"Emir Sansı" adile tescil edilmişti; 1655 
(1066 H.) de öldü. 

Bibl. : U. Tez. 
ABDüLBAKİ EFENDİ - Onaltıncı as

rın büyük şairi (B. : Baki). 
ABDÜLBAKİ EFENDİ - Onsekizinci 

asır hattatlanndandır; Şehreminlidir; yazı'."' 

yı, Büyük Üstad Hoca Mehmed Rasim Efen
diden öğrenmişti; icazetine şu zarif tarih söy
lenmiştir: 

Bes hattı ömrü bulsun terakki 
Kılsuµ mübarek Barii t.ebarek 
Kendi düası iznine tarih 
"Hak Jıüsnü hattım ide mübarek;, 

1158 (1745) 

Ömrünü de babasından kalma Simkeş
hane Mescidi İmamlığında geçirdi 1793 (1193 
H.) de öldü. 

Bibl. : Müstakimzade, Tuhfei hattatin. 

ABD-OLBAKİ EFENDİ - Onyedinci as
am namlı Şeyhlerinden; Si vasi Abdülmecid 
Efendinin oğlu, 1639 (1049 H.) da ölen baba
sının yerine .Sivasi dergahına Şeyh oldu ve 
1710 (1122 IH.) da doksan dokuz yaşında öl
dü. Kabri Eyyubda Nişancılardadır. 

Bibl. : Hadikatuı Cevami, I. 

ABDOLBAIU EFENDİ (La'lizade) 
Onsekizinci asrın Melami Şeyhlerinden. ve 
hattat; İstanbulda doğdu, medrese tahsilini 
gördükten sonra ilmiyede İstanb~l -kadılığına 

kadar yükseldi; fakat pek kısa bir zaman 
sonra istifa ederek Eyyup Sultan civarında 
ya.ptırttığı dergahına kapandı. Ta'lik yazıyı 
Abdülbaki Arif Efendiden öğrenmişti. Şehid 
Ali Paşaya intisap etmiş, Paşanın Mora mu
harebelerile Varadin muharebesinde bulun
muş, Sadrazamın bu sonuncu muharebede şe
hid olması üzerine sürgüne gönderilmiş, pek 
çok eza ve cefa çekmiş, başından geçenleri de 
"Serıgüzeşt" adını verdiği bir mecmuada taf
silatile nakletmiştir. "Menakibi Melamiyyei 
Bayramiye" adile kıymetli bir eserin de mü
ellifi bulunan· La'lizade Abdülbaki Efendi 
1746 (1159 H.) da öldü. Cenaze namazını kı
.lanlar arasında bulunan Müstakimzade Sü
leyman Sadeddin Efendinin zihnine namaz 
esnasında: 

Gülşeni Cennete gülbün ola La'Iizade 

Mısraı gelmiş, · selam verdikten sonra 
hesapladığında ölümüne tarih düştüğünü gör
müştü. D~ahının yanında bulunan türbesi
nin pençeresi üzerinde Efendinin kendi celi 
yazısile olan iki tarih beyi ti ise. 17 40 (1153 
H.) yılına işaret eder, ki Müstakimzade, bun
ların, bu namlı -Şeyhin İstanbulu terkederek 
dergahma kapandığı sıralarda söylenmiş ve 
bilahare yanlışlıkla kabrinin penceresi üzeri
ne konulmuş olduğunu kaydediyor; beyitler
den biri şudur: 

Dirler erbabı muhabbet naklimin tarihini 
La'lizade Seyyid Abdülbaki girdi Cennete 

Buradaki Cennetten kasd, dergahları 

imiş. 
Bibl. : Müsta,kimzade, Tuhfei hatta.tin. 

ABDOLBAKİ EFENDİ (Mevlevi) 
Onsekizinci asır sonlarının ve Yenikapı Mev
levihanesinin büyük şöhret sahibi Şeyhlerin
den; 1776 (H. 1190) da kardeşi Ali Efendi
nin yerine postnişin oldu; dergahtaki nüfuzu 
ile tanınmış Aşçıbaşı Mehmed Dedeyi . kov
ması devrinde İstanbulun dedikodulu vak'a
larından biri oldu. Mevlevihane, bu Şeyhin za
manında hemen yeniden yapılırcasına tamir 
edildi, 1816 (1232 H.) da parlak bir Mevlidi 
Şerif cemiyetile yapılan a-çılış törenine, İkin
ci Mahmud, tebdili kıyafetle ve Şeyhin şahsi 
bir dostu sıfatiJe istirak etti. Abdülbaki Efen~ , , 

di 1820 (1236 H.) de hayli yaşlı glarak öldü. 
yerine şabıemred bir genç olan oğlu Hüsnü 
Dede Şeyh oldu. 

Biibl. : HadikatUl Cevaııni, I. 



ABDULBAKİ EFENDİ (Sirkeci ima
mı) - Onyedinci asır ulemasından ve devri
nin namlı çiçekçilerinden; bilhassa Rumi la
lede pek çok tohum sahibi olmakla meşhur
du, nadide bir kırmızı lalesi "Sirkecialı" adile 
tescil edilmişti; 1663 (1074 H.) de öldü. 

Bibi. : Ubeydullah, Tezkirei şükufeciyan. 

ABDULBAKl EFENDİ CAMİİ.,_ üs
küdarda Sultantepesinde Servilik caddesi ü
zerindedir; aslı bir onyedinci asır yapısıydı; 
yanında eski bir de mahalle ·mektebi vardır; 
avlusuna, caddeden beş 
altı basamak taş merdi
venle inilir, önünde bir 
kuyusu vardır; kagir 
yapı dört duvar üzerine 
kiremit örtülü bir çatı
dan ibarettir;· İç döşeme 
ve tezyinatmdan oymalı 
ahşap minberi, gayet 
kabadır, küçücük mabe
de bir ağırlık vermekte
dir. Asılı levhalar ara
sında da yüksek san'at 
.kıymeti taşıyan eserler 
yoktur; bir top kandili, 
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vardır; yer, yekpare bir halı ve bu h~lıdan 

kesilmiş parçalarla döşenmiştir. Taş minare
~ıin boğumlu küla.hı da güzel değildir; içinde
ki minberi yapan zevkin eseridir. Mabedin 
cephesine, fırdolayı camekanlı ve üzeri kire
mit örtülü ahşap bir bölme ilave edilmiştir; 

camiin kendi ka-
pısının üzerinde bi
ri ilk yapısına, di

. ğeri tamirine ait 
iki manzum hita-

bir de kandilli avizesi Abdlilha,kI C::uail (Plan-kroki: F erzan Baydar) 
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besi vardır: 
Niyyet-i ihlAs ile bir ehl-i hayır 
Eyledi emr-ü Resule iktlda 
Sa'y edüb bu nıAbedfn bUnyadma 
Yaptı yümn ile kabul etsün Hllda 
Hayr-ı Baki oldu bu cami deyüb 

Hak vere bA.nislne ecr-l A.zbn 
Farz-ı beş vaktin olundukca eda 
Fikredüp tarllı.iıı.l Cevri dedi 
"Beyti tAat mabedi ehli İıeda" 

Hicri 1054 (1644) 
Şu yerde var idi evvel zamandan bir iba.detırAh 
Harab olmuştu sonra korkulurdu lndlrasmdan 
Otuz yıldır derfinunda edayı farz olııornazdı 
Cemaat girmez olmuştu ana lıavftl herasmdan 
Bu kerre lütfedtib bir sahibi hayrı hiınem pir& 
Yapıldı nevbenev oldu metin eski binasından 
Gtizel inşa edildi resmi ~ok dllnişln oldu. 
Bu AIA bir eserdir hüsnü himmet mukteza.sın.dan 
Yine tamir olundu rnüjde bu mA.bed esasından 

Hicri 1292 (1817) 

Bu mabedi yaptıran Abdülbaki Efendi
nin kim ve kabrinin nerede olduğu bilinmi
yor. 

Bibi. : Hadikatuı CevA.mi, II; REK, Gezi notu. 

ABDOLBAKt NAştR DEDE - Yeni
kapı Mevlevihanesi şeyhlerinden, şair ve mu
sikişinas; 1765 (Hicri 117~) de doğmuştur. 

Tekkede sağlam bir musiki ve edebiyat tah
sil ve terbiyesi gördü, arabca ve farsca öğ
rendi; uzun yıllar tekkenin bir odasında mü
talaa ve eser telifi ile meşgul oldu; neyzen ba
şı oldu. Büyük bestekar Hamamizade İsmail 
Dede efendiye bir ara :ney dersleri verdiği söy
lenir. 1804 te Şeyh taylıı edildi ve ölümüne 
kadar on beş yıldan fazla bu meşhur Mevle
vihanenin başında bulundu (1820). Kabir ta
şının kitabesindeki tarih mısraı şudur: 

Alem-i lfl.hota can attı bu dem Baki Dede 
(Hicri 1236) 

Diğer tarihler: 
Onseklz yıl şeyh olub Baki Dede azıneyledl 
VA.hld Bd-Bekr efendiden ya.na Allah dlytlb 
Etdi bzet clfl.ne-i sü.bhayl& tarihin h1slıb 
Şeyh Baki buldu fı\niden reha Allah deyttb 

(Keçecizade !zzet Molla) 

Süike terki fena. etrnekliğl talim içün 
Şeyh Abdülbaki ukba. raJuııa oldu revan 

(Mevlevi Safay1) 

Yazma divanı Süleymaniye umumi kü
tüphanesindedir'. Bir musikişinas olarak, Di
laviz, Ru.h.efza, Gi.ihı.ıh, Dildar ve Hisarkürdi 
makamlarını terkip ve .ihtira etmiştir. Acem
buselik ve Isfahan makamla.ruıdaki Uti uzun 
lyini kl!sik musikimizin şaheserleri arasm-

da sayılır; Mevlevihanede her mukabele gü
nünde okunurdu. Bunlardan Isfahan ayini 
çok yazıktır ki unutulmuş bulunmaktadır. 

1794 te Üçüncü Selime takdim ettiği 
'Tekikü Tahkikll -adındaki eseri, Şark musi
ki nazariyeleri üzerine kaleme alınmış loy
metli etUdlerdendir; 1797 de hükümdarın em
rile eserine ilaveler yapmıştır. 

Yine 1794 te yazılıp ·suıtan Selime veril
miş olan "Tahririye" adındaki ikinci mühim 
eseri, kendisi tarafından icad edilmiş bir no
tanın izahnamesidir. İçinde bu nota ile yazıl
mış dört örnek vardır. Her iki· eserin birer 
yazma nüshaları Süleymanlye kütüphanesin
dedir. 

Blil:>1. : S. N. Ergin, Türk Mu&ikisi Antolojişi. 

ABDOLBAKt PAŞA - -Onyedinci ·asır 
vezirlerinden; 1625 (1034 H.) de Tokad Bey
lerbeyisi bulunurken ölmüş, naşı lstanbula 
getirilerek Merkezefendi karşısında yaptırttı~ 
ğı Darülkurranın yanına defnedilmiştir. Pa
şanın hayratından olan bu Darülkura1 ölü
münden on yedi yıl kadar evvel 1608 (1011 
H.) de inşa· edilmiştir. 

Bibi. : Hadika~ill CevAmi, I. 

ABDOL!EZ.EL PAŞA - Büyük şehrin en 
büy__!ik ve .işlek caddelerinden birine adı veril
miş kahraman bir 'l'ürk askeridir; 1831 de 
Konyanın Hadim kazası köylerinden birinde 

· doğdu, on altı yaşında er olarak orduya gir
di, on iki yıl kaçlar Arabistanda bulundu, hiz
met ve gayretinin kaxşılığı subay oldu, 1853 
Kırım muharebesine gitti. Karadağ ve Girid 
isyanlarını bastırmak için gönderilen asker 
kuvvetlerinde vazi:f'.e aldı ve daima yararlık
lar ,göstererek büyüklerinin sevgi ve gilveni
ni kazandı. 1876 da .Sırbistanda çıkan isyanı 
bastırmak için gön
derilen ordunun Alek
·sinaç mevkiinde yap
tığı muharebede bir 
kahraman şöhreti ka
zandı, tezine başla

yan Türk - Rus harbi 
içinde tarihimizin al
tın yapraklarından · 
birim dolduran Plev
ne , muhasarasında 
Gazi Osman Paşanın 
merd silah arkadaşla
rından biri oldu; öyle 

Abdq.IezeJ Pqa 
(R.es!m: R. ÇiZl:"T) 



ki . harb dönıUşünde lstanbula geldiğinde, 
Plevne madalyasını· gogsune devrin hü
kümdarı İkinci Abdülhamid kendi clile tak
tı. Bir köylü çocuğu olarak doğmuş ve 
erlikten kumandanlığa yükselmiş olan bu 
yiğid adam, 1897 Yunan Muharebesinde 
ve bu yılın 17 Nisanında, Pinartepeyi almak 
için askerlerinin başında yalın-kılıç hücuma 
g~tiği bir anda atının üstünde vurularak şe
hid oldu; mübarek naşı ıAiasonya kasabasın
da gömüldü. 

Okuma yazmayı orduda öğrenmiş, !{ur' -
a.ıı halizı• olmuş, disiplin aşıkı, bu aşkını er
lere karşı sonsuz bir baba şefkati ile zengin
leştirmiş uzun boylu, vücud yapısı heybetli, 
vakarlı yüzünü beyaz ve uzunca bir sakal süs
leyen bir kumandandı. İstanbul Belediyesi, 
büyük şehrin en önemli caddelerinden birine 
onun adını vermekle Türk tarihine ve ordusu
p,.a karşı bir şükran borcu ödemiş sayılır. 

Bi-bl. : İnönü Ansiklopedisi. · 

ABD"OLEZEL PAŞA CADDESİ - Adı, 
altmış beş yaşında cenk meydanında şehid o
lan 1896 Yunan harbi kahramanı Abdülezel 
Paşayı anmak için Cumhuriyet devrinde kon
muştur. İ:Stanbulun en uzun ve işlek caddele
rinden biridir; Unkapanında Gazi Meydanın
dan Fener iskelesine kadar uzanır; Eyyub, 
Defterdar, Balat, Fener ve Cibaliyi Emin.önü
ne bağlayan büyük yolun en büyük parçası
dır. Eyyub - Keresteciler otobüsleri; ve bu 
cadde boyunca kurulmuş depolar, fabrfüalar, 
imala.than8ler, değirmenler vesair ticaretha
nelerle büyük şehrin pazar ve çarşıları ara
sında gidip gelen yük arabaları ve 
kamyonlar buradan geçer. 

Haraccıkaramehmed, Küçük
mustafafapaşa ve Abdisubaşı ma
hallelerinden geçen Abdülezelpaşa 
caddesi, Oduniskelesi sokağı ve 
Ayakapı caddesile birer dörtyol 
ağzı yaparak kesişir; Abdisubaşı 

mahallesinde Sadırazam Alipaşa 
caddesi, Miralay Nazımbey soka
ğile; Küçükmustafapaşa mahalle
~inde Ayakapı Meyhane sokağile, 
Ha.raccıkaramehm'ed mahallesinde 
de Cibali iskelesi sokağile birer 
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sinde diğeri Abdisubaşı mahallesinde iki ara
hk sokak bulunmaktadır. (Bu üç mahalleye 
bakınız). 

ı Abdilllezeh.paşa Caddrinde Kontemir Be:,in e,·i 
(Re:.lm: Ne~ih) 

Eskiden Unkapanı mey dam ile ( Gazi 
Meydanı) Belediye şehfr rehberindeki harita
da adı bulunmıyan aralık sokak (İnhisarlar 
tütün fabrikasının bulunduğu Hisaraltı soka-

. gına çıkan aralık) Oduniskelesi kavşağına 
kadar. olan kısmı~a Cibali caddesi, Oduniske
Ie-sinden Ayakapıya kadar olan kısmı Ayaka
pı caddesi, bu sonuncu kavşaktan da Fener 
iskelesine kadar olan son parçasına Petro~ 
ka,pıısı caddesi denilirdi. 

Abdülezelpaşa caddesi deniz kıyısına mu
vazi olarak uzanır, Gazi· Meydanından Fener 
iskelesine kadar da üç büyük kavis yapar. 

-i~avşağı vardır; bunlardan maada 
~eniz kıyısı ile bu cadde arasında 

· 'biri Haraccıkaramehmed mahalle-
Abdülezelpaşa Caıldesinde betona tahvil ile mahvedilen aşı 

boyalı ahşaıb eski İstanbul evi (Resim: Ne7.J.lı) 
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Gazi Meydanı başı yirmi beş adım genişliğin
dedir; her iki tarafında da ileride tanzim edi
leceği anlaşılan bir kaç arsa vardır, bunlar
dan sağda deniz kenarında bulunanı bir kö
mür deposu yapılmıştır. Fakat bir yüz adım 
kadar sonra cadde daralıverir ve artık, · Fe
ner iskelesine kadar, iki araba rahat geçebi
lecek genişlikte, paket taşı döşeli, iki kena
rında kaba taştan yaya kaldırımı bulunan. bir 
yol olarak devam eder. Gazi Meydanından 
Cibali iskelesine kadar iki yanı kereste ma
ğazaları ve depoları, bıçkı atölyeleri, garaj
lar, deri ve yağ depolarıdır, bu arada bir tane 
de demir fıçı ve kürek fabrikası vardır. Yük
sekte olup caddeye müvazi uzanan Hisaraltı 
Sokağı üstündeki İnhisarlann si-gara fabri
kası önünden Abdülezelpaşa caddesine inen 
iki merdiven vardır. 

Cibali iskelesi sokağı ile Oduniskelesi 
sokağı kavşakları arasında, terzi, berber, 
bakkal, aşçı dükkanları ve küçük kahvehane
lerle bir çarşı bulunmaktadır. Sonra tekrar 
sağ kolda kereste mağazaları, bıçkı atölye'e
rj ve depolar sıralanır. Sol kolda üçer dörder 
katlı kagir ve ahşap evler vardır; Küçükmus
taf apaşa mahallesinin alt kısmını teşkil eden 
bu semtin sekenesi umumiyetle Rumdur; 
cadde üzerinde solda Cibali Rum ibadethane
si (Ayanikola kilisesi), sağda kereste depo
su haline konmuş ahşap Rum ilk karma oku
lu bulunmaktadır. 

Caddenin Ayakapı caddesiyle olan dört
yol kavşağı, meydanımsı bir genişlik vücuda· 
getirir. Burada, sağ kolda köşe başında ah
şap, aşı b0yalı, en az bir asırlık büyük bir ev 
vardır. İstanbulda eşi hemen hemen hiç kal
mamış antika. yapılardandır. Az ileride yine 
sağ kolda Bizans yapısı bir konak vardır; 
arkasına ilave edilen kısımda geçen büyük 
h_arbdenberi bir değirmen kurulmuş olan bu 
binada, bir zamanlar Fener Rum Beyl~rinden 
Kantemir'in oturduğu rivayet e,dilir. Karşı

sında, sol kolda da, İstanbulun en eski ve gü
zel hamamlarından Cibali Yenikapısı hamamı 
vardır, harap bir halde olup kereste deposu 
olarak kullanılmaktadır. (B. : Kantemir: Ci
baliyenikapısı Hamamı; Aılışab). 

Abdisubaşı mahallesinde Miralay Ka
zımbey sokağı kavşağından ötede üzerinde 
suyu kesilmiş çeşmesi, sibiryağ fabrikası, 

Bizans devrinden kalma iki antika ev, depo-

lar, ve bir gemi bozmacı atölyesi bulunmak
tadır. Fener iskelesi başında da, sağda, bir 
dükkan üzerinde Ilınan vapurlarının kaptan 
kamaralarına benziyen bir bekar odası var
dır ki büyük şehrin en küçük ve çirkinliği Iiis
betinde garip meskenlerinden biridir. (1945) 
Eu cadde üzerinde son büyük değişiklik, A
yak/3.pı caddesi ile olan dört ağzındaki ahşab 
ve aşı boyalı asırdide evin yıkılarak yerine 
adi bir beton binanın inşa edilmiş olmasıdır. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

A,BDOLFETTAH - 0naltıncı asır ba
şında lstanbulun namlı nakkaşlarmdan; as
len İranlıdır, Istanbula, Yavuz Selim tarafın• 
dan İran seferi dönüşünde getirilmiŞti. 

Bi-bl. : O. N. Ergin, Maarif Taıihi, ;L 

ABDVLFETTAH (Gürcü) - Üçüncü 
Selimin katillerinden; Birinci Abdülhamidin 
Sadırazamlarından Bolulu İzzet Mehmed Pa
şanın kölelerinden idi, fevkalade güzelliğin
den ötürü Padişah hizmetine laik görülerek 
efendisi tarafından saraya takdim edildi; En
derunu hümayun'da Başçuhadarlığa kadar 
yükseldi; Dördüncü Mustafa devrinde bu va
zifede bulunur.ken, Alemdar Mustafa Paşanın 
Üçüncü Selimi hükiimdarlık tahtına oturt
mak üzere sarayı bastığı gün, Dördüncü Mus
tafa bendelerinden Hazine Kethüdası Ebe Se• 
lim, Birinci Mirahor Deli EyYı.ıb 8ğlu Kör 
Mehmed, Cevher ve Haseki Ali !Ağalarla be
raber Hareme girerek Üçüncü· Selimi kılıç ve 
hançer üşürerek öldürmüşler, Osmanlı tahtı
tının diğer varisi Şehzade Mahfnudu da yok 
etmek istemişler, fakat tam o sırada Alem
dar Paşanın Babüssaade'yi kıraırarak içeri 
girmesi üzerine ·can kaygısına düşerek sara
yın oğrun kapılarının birinden kaçıp gizlen
mişlerdi. Giircü Abdülfettah bu kanlı vak'a
nın üçüncü günü (30 Temmuz 1808 = 6 Ce
maziyelahar 1223 Cumartesi) Kabatas sahi
lindeki set üzerinde Sila.hdar Arnavut Salih 
Ağanın sahilhanesine bitişik bir evde yaka
landı ve Babıhümayun önünde idam olundu. 

Bibl. : Atd, Enderun tarihi, III; Cevdet Tari
hi, VIII. 

ABDOLFETTAH EFENDİ - Geçen a. 
sır sonlarının namlı hattatlanndandır; miis. 
tesna güzelleriyle meşhur Sakız rumk~ 
nndan olup küçük yaşta köle olarak 1stan-· 
bula getirilmiş, Serasker Mehmed Husrev Pa
şaya satılmış, nufus kütüğüne doğum tarihi 
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181~ (H. 1230), doğum yeri İstanbul, babası
nın adı da Abdullah olarak kaydedilmiştir. 

Yüz melahati ile paşanın alakasını celb ede
rek tahsil ve terbiyesine itina . edilmiş, Seras
kerlik dairesindeki zabitlerden seçilmiş mu
allirnlerden Arabca, Faraca, matematik tah
sil etmiş, aynca yazıya da çalışarak sülüs, 
celi, nesih, divani, talik ve rik'a dan ica
zet almıştır; 1831 de on yedi yaşında iken 
paşanın hUS:usi katibi . 
olmuş, o sıralarda 

~kil edilen sıbyan 

alayı çocuklariyle ta.
biır katiplerine yazı 

muallimi tayin edil
miş, 1831 de velini
meti Husrev Paşa 

sadrazam olunca Ab
dülfettah Efendi · de , · 

maaşsız olarak sada- · Abdülleft.a.ıı Efendi 

ret kalemine girmiş- (Resim: a. Çizer) 
tir. 1845 de maaşa 
geçmiş, bu suretle başlayan memuriyet haya
tında doğruluğu ve çalışkanlığı ile . temayüz 
ederek Sivas, Amasya, Aydın Evkaf müdür
lüklerinde Kastamonu vali vekilliğinde, Sela
nik vilayet meclisi reisliğinde buiunmuş; 1857 
de de Maliye Nezaretine bağlı İmparatorluk 
darbhanesine "Ser sikkeken" tayin edilmiş

tir. O devre göre refah temin eden 75 altın 

maaşla bu vazifede yıllarca kalmış ve 1896 da 
Vaniköyündeki yalısında vefat etmiştir: 

Abdülleft:alı Efendinin ya.zdanndan 
(M.K.lnal, Son h&ttatlar; Babaatiddiıi koleksiyonu) 

Daha evvel, 1855 de basılan kağıt . para
ların yazılarını da yazarak kalıplarını hak 
etmişti; vakıianü.vislerin "Küçük kıyamet", 

Keçecizade Fuad Paşanın da "Osmanlı tari.:. 
hinln dibacesi mahvoldu" dediği büyük Bur
sa zelzelesinden sonra da bu belde de harab 
olmuş tarihi abidelerin yazılarının ihyasına 

memur edilmiş, bu arada kendisinin icad et- . 
tiği "Büyük kalem" ile tnu Cami'deki celi ve 
ta 'likleri yazmııtır. 

Kendisinden daha tatlı ve kudretli hük
me sahib hattatları daima kıskandığı söyle
nir; Abdülmecid zamanında Haremi şerif'de
ki binaların kita'belerini yazma müsabaka
sında padişah tarafından çok genç bir hattat, 
Abd1illah Zühdi Efendi beğenilip seçilince: 
"ben varken bu işe bir çocuk memur edilir 
demişti. (B. : Abdullah Zühdi Efencij). 

Bibi. i M. K; İnal, Son hattatlar . . 

ABDVLFEYYAZ SOKAGI - Üsküdar
da BülbUl deresinde, Bülbülderesi caddesiyle 
Gümüşarayıcı sokağı arasındadır. (.S. : Bfil
büldereai) ; . üzerinde, caddeden gelindiğine 
göre sağ kolda Karaahmecİ çıkmazı .. vardır; 
Kabataş döşeli, bozuk, ,,gayri muntazam bir 
sokaktır; Bülbülderesile Karaahmed Çıkmazı 
arasındaki kısmının en dar yerinden iki ara
biı rahat . rahat geçebilir; sağ ·taraf, cadde
den Karaahmed · çıkmazına varınca bostan
dır; yolun sol tarafına sıralanmış olan evler 
birer ikişer katlı ahşap yapılardır, içlerinde 
9 numaralı ev bir. hayli eski<!edir; örnekleri 
gün geçtikçe azalmakta olan binalardandır. 
Karaahm.ed çıkmazı kavşaği ile Gümüşara
yıcı sokağı arasındaki kısmı ise bir araba zor 
,geçebilecek kadar dar, ve az meyilli bir yo
kuştur .(1944). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

ABDÜWAFFAR EFENDİ (IDndtt) 
1885 - .1890 ytllannda (Hicri 1303 - 1305) 
na.nılı bir tesbih satıcısıdır; Ramazanlarda 
Bayazıd camii avluslinda sergi kurardı. ser
gisi avlunun Üniversiteye bakan kapısının 
sağında., revakın önünde idi. (B, . : Bayazıd 
ca:mü Ramazan sergisi). Has müşterileri de 
saray ve konaklardaki Harem Ağaları · idi, bu 
Ağaların rağbet ettikleri ma.verd, baga, an
ber, çeşitli kehrüba. ve narçin tesbihleri top
lar ve Ramaza~da onlara çok yüksek · fiyat.;. 
larla satardı; öyie ki bir Ramazanda bir yu
lık geçimini temin ederdi, bu sayede Pendik
te güzel bir de köşk· satın almıştı. Sergisi, 
ikindi namazından sonra camiden çıkan Ha
dımağalann bir toplantı yeri idi, hem alış ve
riş ederler, hem de kendi aralarında sohbet 
ederlerdi. 

BLbl. : Şevki Eren; not. 

ABDtlLGAN1.AGA ÇEŞMESİ- Üskü
darda Nuhkuyusunda Alacammare mescidi 
civarında, Bağlarbaşı caddesile Miroğlu so
kağının kavşağında Limonlukonak adile meş-
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hur Alipaşa konağının •altında idi. Geçen as• 
rın Türk konakları araışında loymetli eserler• 
den biri olan bu bina. Ali Paşadan Maheyinci 
Sami Beye geçmiş, onun veresesi elinden Dr. 
Tiı:rtilyah'a satılmış, · bu son sahil:rlnin de ölü
mile zevcesi yıkıcılara satmış ve şu son yıl
lar içinde temeline varınca yıkılmıştır; çeş

menin taşlari da bu arada sökülmüştür. Bu 
satırların yazıldığı sırada çeşmenin kemer 
izini taşıyan haznesile; gerisinde Limonlu 
konağın hamamı harabesi duruyordu (Mayıs 
1944). 

fübl .. : REK, Gezi notu . . 

ABDOLGANİ DERVİŞ -:- Qnaltıncı asır 
başında namlı minyatürcülerd~n; aslan İran
lıdır, tstanbula, Yavuz· Selim tarafından İran. 
seferi · dönüşürtde getirilmişti. 

Bibi. : O. N. Ergin, Maarif Tarihi. 

ABDtiLGANİ EFENDİ - Onaltıncı · a• 
sır ulemasından ve şair; aslı Bolunun Gerede 
kazasındandır. İlk tah~iliıti memleketinde 
gördükten sonra İstanbula gelmiş, Şeyhülis
lam Çivizade . Mehı:ned Efendiye mülaiem~t 
etmiş; Bursada Ferhadiye, Emirsultan, Çen
dik ve Hançeriye medreselerinde müderrislik 
etmiş, 1568 (H. 9'76) de İstanbulda Mustafa•, 
paşa medresesine tayin edilmiş, az sonra İs
miha.nsultan medresesi müderrisliği payesi
ne, 1570 .(H. 978) de . Salın müderrisliğine, 
1573 (iH. 981) de Ayasofya ve nihayet Süley
maniye müderrisliğine tayin olunmuştur. 1,515 
(H. 983) de Şam, 1576 (H. 984) da Mısır Ka
dısı olmuş, buradaki hizmetini doldurup az- , 
!edilince Hacca gitmiş, 1579 (H. 987) ve 1583 
(İl. 991) de iki defa İstanbul Kadısı olmuş, 
ikinci lstan:bul Kadılığında. Anadolu Kazas
kerliğlııe terfi etmiş, 1585 (H. · 994) te ikinci 
defa olarak Mısır . kadısi tayin edilmiş, bir yıl 
sonr.iı ma'zulen tstanbula dönerken hastalan
mış ve Bursaya yakın bir yerde ölmüş, Bur:
aada Zeyniye zaviyesine gömülmüştür. Ab
dii1gani Efendi her· okudıuğu . esere ·kendi. dü'
sünceleriıti kaydetmek itiyadında olan ulema
dandı; bu arada "Tecrid" şerhine yazdığı ha
şiyelerle ''Beyzavi" tefsirine yazdığı ta'likle
rin ı;ok kıymetli olduğu söylenir. Şam Kadı
lığında bulunurken oraların tarihine dair bir 
eser kaleme alip Padişaha takdim ettiği riv~
yet edilir. 

. . . . -

Aşağıdaki .gazel, şür ile de uğraşan ,Ab· 

dülgani Efen dinin bu · yoldaki kıymetine · lmv-
vetli bir örnektir: r 

Bir mehlikaya düştü dlll zAn müstemend 
Salmış gazali mihre. muanber saçı kemend 
Bir gamze ile itdi gönW mürgini şlkA.r 
Şlhin bakışlİ bir gözü mesta.ne ıehlevend 
Hi.kl siyaha yüz süre geldim, Ah var 
Ltttfeyle çekme da.menin ey servi serbWerı:d 
Dlişdli asa.ya şişei hlcr içre deri! ile 
IA'liııden ayrı pAreleyüp kendisini Kand · 
HAk ol yolunda dem gele şdyed ki ey Gani 
Bir gez kadem basub ide sen zari behremend 

Bibl. ; Faik Reş;ı.d, EslM. 

ABDtiLGANt SENİY - Muharrir, mµ
allim ve idare · adamı, 187 4 te İst~bulda dog
du, Karaosman oğullarından Kadı Bekir Sıd• 
kı E'f en dinin ·. torunudur; ilk tahsilini Valide 
mektebinde . yaptı; o sırada Aka'~- bulunan 
büyük kardeşinin yanına giderek rüşdiyetah
silini de orada bitirdi; Aka orman vergi ka
leminde katiplik ettiktensonra lstanbula dö
nerek Mektebi Mülkiyeye girdi, bu yüksek 
mektebden diploma alarak Sela.nik .Vilayeti 
Maiyet Memurluğuna tayin edildi; Sel!nikte 
bir taraftan da Feyziye Mektebinde Mµallını~ 
lik, hatta bir ara da Selanik Hukuk Mektebin
de Müdürlük yaptı. İstanbula, Hariciye . Ne
zareti Şifre Müdürü olarak döndü, bir n:ıüd
det de bu Nezaretin müsteşarlığinda bulun
du. 

İstanbul Matbuat Alemine 1889 da., A
ka'dan yazıp gönderdiği makalelerle ayak , 
atmış olan Abdülgani Seniy, otuz iki yıl sü
ren memuriyet hayatında bu ilgisini kesmedi, 
"Hazinei Füntın", "Mecmuai Ebuzziya", 
"malumat" ve ";Musavver İstanbul" a ve da
ha bir çok mecmua ve giinlUk gazeteye il
mi, felsefi ve içtimai etüdler verdi, idari ak
saklıkları teşrih· ve tenkid eden kıymetli ~a
kaleler yazdı; Arabcayı ana dili kadar bilen 
bıi ·mütefekkir muharririn bir çok arabca 
makaleleri de arab memleketlerinde çıkan 

gazetelerde okU:ndu. 
Bu satırların yazıldığı sırada yetmiş bir 

yaşlarında bulunan Abdülgani Seniy, . kendi 
köşesinde ilmi tetebbüleri, telif ve tercümele
rile meşgul idi (1944). 

Münir SWeyman Çapanoğlu 

ABD'OLHAK-IIAMtD CADDESİ - Be
. yöğlu · kazasının Taksim Nahiyesinde İırtan
bulun yeni caddelerinden . biridir.- Cu,m.hu,. 
riyet (Taksim) meydanı ile Cumhuriyet Cad-
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desi arasında bir mermi yolu şeklinde uza
nır, Meydan ve Cumhuriyet caddesile bera
ber kuşattığı adacık, eskiden Taksim kışlası
nın: Talimhane meydanı idi ki, arsalar halin
de ifraz e<iilip satıldıktan sonra bugün Be
yoğlu ta.rafının en büyük apartmanlarının 

yükseldiği bir bölge olmuştur. Bu adacığı Şe
hidmuhtar, La.martin ve Recebpaşa caddele
rile Topçu, Aydede ve Tarlabaşı -caddeleri 
satranç tahtası şeklinde bölmüşlerdir. (B. : 
Şehitmuhtarbey ve Kocatepe mahalleleri). 

Abdülhak-lHamid Caddesine Cumhuriyet 
Meydanından girildiğine -göre, meydan ile 
T-arlabaşı Caddesi arasındaki parçası asfalt
br; iki yanı boyunca halk ağzında kübik ya.pi 
denilen büyük apartmanlar sıralanmıştır," 
yaya kaldırımları gayet ,geniş, asıl cadde de 
dört araba rahat geçebilecek kadar geniştir. 
Tarlabaşı caddesi kavşağından öte paket ta
şı döşelidir. Aydede Caddesi kavşağında sem
tin işlek yollarından biri" olan Taksim cad
desi, Abdülhak-Hamid Caddesinin sol yanını 
mümas olarak sıyırır ve burada teşekkül 

eden altı yol ağzı alanım.sı bir açıklık vücu
da ,getirir, fakat, Taksim Caddesi -hemen ol
dukça meyiİli bir yokuş halinde inmeğe baş
lar, Abdülhak-Hamid Caddesi ise, sed üze
rinde kalır; öyle ki bu altı yol kavşağından 
ötede Abdülhak-Hamid Caddesinin sol kena
rı boyunca bina yoktur, yayakaldınmının 

gerisinde dik b-ir uçurum teşkil eden sed bo
yunca bir demir parmaklık uzanır, Sağ ke
narında.ki apartmanların ' da karşı mahalle ve 
sırtlara halpm bir nezareti vardır; ve büyük 
şairin adını taşıyan ,bu cadde· bu manzarasını 
muhafaza ederek sağa doğru bir kavis çizip 
Cumhuriyet Caddesiııe kavuşur. 

Lüsiyen Abdülhak-Hamid Tarhan anla
tır: 

Abdüuhak-iHamidin adı evveli İstanbulun ile
ride imar edilecek kenar teneke mahalleleri 
arasından geçen bir yola konulur ve levhası 
da asılır. Adını taşıyacak caddenin yeni asıl
mış levha.siyle beraber bir resmini gören Şai
ria.zam: "i.Aıdımın tstanbul denilen kaşanede 
nasibi, - burada üstadın kullandığı kelimeyi 
değiştinµek lazımdır - -bir kömürlükte otur
mak imiş!." diye acı acı güler. Bu ·ağır · teri.kit 
üzerine, Abdülhak.(Hamid adını taşıyacak o
lan bir caddenin istikbaldeki şerefli · duru
mundan "Ziyade ihtiyar şairi hoşnut etmek 

tfr 
-· · lazım geldiğini gören İstanbul Belediyesi de, 
levhayı Taksimdeki bu caddeye asar. 

Btbl. : REK, Gezi iiotiı. 

ABDOLIIAK-IIAMtD TARHAN--" (B.: 
Tarhan, Abdülhak-Hamid). · 

ABDtlLHA.K - MtH:RVNNlSA TAR
HAN~ (B.: Tarhan, Abdülhak-Milı.rünııisa), 

..,aBDVLHAK MOLLA (Hekimba§ı) -
Abdülhak-Hamid Tarhan'ın dedesi; gçen as-
-rm birinci yansında İstanbuluİı seçkin şöh
retlerinden, İkinci Mahmud devri ricalinden 
ilim ve irfan sahibi ve şair bir sima, in~e 
tababetinin son hekimbaşılarından; Türkiye
ye bir çok fikir ve ilim adamı yetiştirm.lş bir 
aileye mensup olan Divanı HUmay(ln Ha
ceganından Mehmed Emin - Şiikfıhi · Efendi' -
nin oğlu olarak 1786 da İstanbulda - doğdu, 
ilk tahsilini hususi olarak gördükten sonra 
ailesinin an'anesine uyarak medreseye girdi, 
ve yine ayni an'anenin tesiri ile ana babası 

Hekimbaşı Hayrullah Efendi ve büyük kar
deşi Mustafa Behçet Efendi gibi medrese yo
liyle tıp tahsili yaptı. llk vazifesi _ Topk.apı 
Sarayı Enderun gilmanları ve harem bekim
liğidir; 1827 de Asakiri Hassa Başhekimi ol
du; 1833 de Hekimbaşı ve ayni zamanda 
"Mektebi Tıbbıyei Adliyei Şahane" Nazın ta
yin edildi. 1836 da gözden düşerek azledildi 
ise de üç yıl sonra 

· ikinci defa olarak He
kimbaşı oldu, bu se
farbu vazifede 1845 e 
kadar kal,dı. 184 7 de 
Meclisi: Maarif Rei-sliM 
ğine ve ayni yıl için
de üçüncü defa ola~ 
r.aık Hekimbaşılığa ta
yin edildi. Il.miye 
mesleğin.de 1841 de 
aldığı Rumeli Kazas- . 
kerliği payesine kaı

AbdiU:luık Molla 
(Resim: H. Çlzıer) 

dar yükselmiş, 1852 de kendi-sine "Reisül-ule
ma" unvanı verilmişti. Bir yıl sonra da 1853 
de 67 yaşında olarak Bebek'ıteki yalısında öl
müştür: kabri İ·kinci Maıhmud türbesi mezar-
lığındadır. _ 

_ · İkinci Mahmudun Rami kışlasında otur
duğu zamana ait günlük bir hatıra defterine 
sonradan ''Tarihi Liva" adını vermiştirki bu 
defterin aslı İstanbul Üniversitesi küttlpha,.
nesind;dir. (B.: Rami Kışlası; Tarihi Liv8.). 
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Büyük kardeşi Mustafa Behçet Efen
di'nin ölümiyle yarı kalmış olan "!lezar Es
rar" adındaki eserini 850 inci maddeden iti
baren tama:ınlamağa savaşmış, fakat kendi 
ömrü de bitirmeğe vefa etmem.işti; bu eser 
ancak Abdülhak Molla'niıi oğlu hekim ve 
müverrih Hayrullah Efendi tarafından biti
rilmis ve 1866 da basılmıstir. . , . . 

Abdülhak Moıia'nın hekimbaşısı bulun~ 
duğu tkinci Mahmudun ölümiyle biten hasta.
lığı Üzerindeki tıbbi müşahed~ notları da 

1 
"Ruzname" adını taşır; basılmamıştır, bas-
kısı da sadece bir tarih vesikası olarak lü
zumludµr denilebilir. 

Şöhretini edebi ve siyasi mahfillerde yap- • 
mış olan Molla, hekimbaşılık şanına layık tıb
bi bir eser bırakamamıştı ; fakat salgın hasta
lıklara karşı karantiha teşkilatının kurulması 
ve mecburi çiçek aşısı gibi İmparatorluğım 
sağlık işleri üzerinde çalışmıştı. Mektebi Tıt-
biyede teşrih derslerinin ölüler üzerinde gös
teriimesi için lazım gelen izin fermanını da, 
mutaassıp kütlenin ağır hücumlarına ehem
miyet vermiyerek, _hükümdardan o. almıştı. 

Bibl. : İnönU Ansiklopedisi. 
ABDÜLHAK MOLLA SOKAĞI _;,_ Adı

nı İkinci Mahmudun Hekimbaş:ı:sından almış
tır. Boğaıiçinde Arnavudköyünün sokakların
dandır, bu köyün de en uzun yoludur; bir başı, . 
Arnavudköy - ,Kuruçeşme caddesinden geri
deki sırta tırmanan Takkaci sokağı üzerin
dedir; öbür başı da iç Arnavtidköyünde terkos. 
çeşmesindedir; Dubaracı sokağı, Beyaz;gül so
kağı, Satışmeydanı sokağr ve Arnavudköy 
Dere sokağı ile birer dört.yol ağızı yaparak. 
kesişirler. (B.: Arnavudköy). 

Takkeci sokağı kavşağı başından giril
diğine gö_re, bu sokak ile Dubaracı ve Beyaz- . 
gül sokakları. arasındaki kısmı iki araba ra
hat rahat geçebilecek kadar geniş, iki kenarı 
yaya kaldırımlı, kaba taş döşeli ve bozukça 
bir yoldur. Evleri iki üç tanesi müstesna, Ü.

çer dörder katlı ahşap yapılardır, sekenesi de 
hali vakti yerinde Rum aileleridir. Fakat Be
yazgül sokağı kavşağından öte manzara he• 
men değişiverir, Abdülhakmolla sokağı ku
lübe azmanı ahşap evler, mezbelelik olmuş 
arsalar arasından geı;:.er ·ve gittikçe genişli
yerek meydanımsı bir hal alır, burada sağda 
A.rnaviıdköy Taksiarhis Rum kilisesi, solda 
bahçe içinde ahşap Rum ilkokulu vardır; o-

kul bahçesinin önünde ve Abdülhakmolla so
kağı üstünde de kilisenin hayratından büyük 
bir meydan· çeşmesi vardır; çeşme, sağ elin
de kılıç, sol elinde bir küre taşıyan ve göğsü
ne büyük bir salib resmedilmiş olan kanadlı 
bir melek tasvirinin altında 1856 tarihini ta
şımaktadır. Bugün suyu kesilmiş ve teknesi 
kırılmış bir haldedir; suyu rivayetlere göre 
gerideki bayırlarda bulunan. bir kaynaktan 
gelirmiş. Abdülhakmolla sokağı buradan ö
te birden daralır ve iki çatala ayrılır, biri· se• 
kiz on basamak ile Boyalıköşk sokağına ka
vuşur; öbürü doksan derecelik bir zaviye ile 

. kırılarak iç Arnavudköyüne doğru ve Boya
lıköşk sokağına rnüvazi olarak uzanır; ve ev
leri 1 den başlıyarak yeni bir seri numara ta
şır, bu bakımdan Arnavudköyünde bu isimde 
iki sokak var demek daha doğrudur. Abdül
hakmolla sokağınm bu kısmı, tereddütsüz pi
toresk bir yoldur. Kaba ta:ş döşeli ve bozuk
tur; sol yanı Arna:vudköy deresi vadisine ve 
karşı sırtlara bakar. Yol ağızındaki üçer dör
der katlı üç dört ev müstesna, bütün yapıları 
mütevazi gelirli ailelerin oturduğu ahşap ev• 
lerdir. Bir çoklan da eski kagir yapı temeller 
üzerine inşa edilmiştir, ki yolun bayır tarafı
na düşen_ sağ kolu boyunca bir takını kagir 
y'apı harabeleri, kemer parçaları, tonos · ke
merli dehlizler ve taş merdivenler de göriilür. 

Sekenesi, bilhassa gerilere doğru ekse
riyetle Rumdur. Bu sokakta, terkos çeşme
sine doğru giderken sol kolda -görünen birer 
katlı kuiübe azmam evçeğizler, aslında, aşa
ğıdaki .Arnavudköy deresi sokağı üzerinde 
bulun·an üçer dörder katli evlerin üst ka_tla
·rıdır .. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ABDÜLHAK MOLLA YALISI - Be
bekte va,pur iskelesi karşısında, Boğaziçinin 

tarihi yalılarından idi, buıgün yerinde. apart
man yavrusu.beton yapılar-vardır. 

Bu yalı Aıbdülhak Mollaya kardeşi He
kimbaşı Behçet Efendiden kalmıştı; İkinci 
Mahmud zamanında Yeniçeri ocağınıiı kaldı
rılmasından evvel tanzim . edilmiş Bostancı-. 
başı defterlerindeki kayda göre, Boğazın, Be
bek kasrı ile Kayalar arasındaki bu parçasına 
o zamanlar kibar ulemanın yalıları siralannıış
tı. Hekimbşı yalısı da Şeyhülislam Esad Efen-

. di zade Şerif Efendi yalısile Dürrizade At.A. 
:tı,folla torunu Nuri Molla yalısı arasında idi. 
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Mareşal Mo)tke · Şark hA.tıralarının 1836 
yılma ait notları arasında Bebek'i tasvir .,_ 
derken.bu yalıdan da bahseaer : ' 

"Bebekte güzel çınar ağaçları altında 

Hünkarın bir köşkü, zarif bir cami ve büyük 
zevatın, ezcümle muhibbim Hekimbaşısının 

yalısı vardır. Muhibbim geııçi bütün etibba-. 
nın başı ise de tababeti katiyyen tahsil et
nıemiştir. Müşarünileyhin gayet mebzul gül
lerle dolu harikulade latif bir bahçesi vardır. 

Bahçe, dağın uzunluğundaki etekte sedler 
üzerindedir. Oradan servi ağaçlıklı · bir me
zarlıktan geçilip benim başlıca gezinti yerim 
olan eski bir kaleye kadar çıkılır." 

Moltkenin de kaydettiği gibi tabipliği 

macun, şurup ve merhem nevinden bazı şey
ler hazırlamaktan ileri geçmiyen Abdülhak 
Mollanın bu yalıdaki eezahanesinin üstünde: 

· Ne aransa bulunur derde devadan gayri 

levhası asılı imiş. Abdülhak Molla 1853 te bu 
yalıda ölmüştür. 

Hekimbaşı yalısında bir ara Mütercim 
Rüştü Paşa oturmuştu; ki, Abdülnzizin hal'
inde Sadıra.zam olan bu zat ile Hüseyin Avni 
ve Midhat Paşalarla Şeyhülislam Hayrullah 
Efendi arasında gizli toplantılara .sahne ol
muştu. Bilahare müverrih Cevd~t Paşaya ge
çen bu tarihi yalının bir odasına· ı895 de bu 
alim devlet adamının ölüm döşeği serilmişti. 
Cevdet Paşanın ölümünden sonra Hekimbaşı 
yalısını, kıymetli san'atkarımız Fahire Fer
san'ın babası Mabeyinci Faik Bey aldı. Yalı, 
eski simasını tamamen değiştirerek tecdiden 
tamir. edildi. Sermed Muhtar Alus, "Mabeyin
ci Faik Beyin Bebekteki yalısı" başlığı altın
daki bir makalesinde, kendine has şirinliği in
kar edilemiyen ·1a.übali bir eda ile bu yalıdaki 
saz ve mehtab alemlerinden bahsediyor; ve 
yazısının bir yerinde sözü, Hekimbaşı yalısı
nın yerindeki bugünkü beton yapılara getiri
yor: 

"Bebek koyunun sabah sisleri içinde öl
gün sulara akisleri uzanan, ortalık . kararır
ken selamlığın aydinlıklar dolu pençerelerin
den kadeh şakırtıları, çatal tabak tıkırtıları, 
anason kokulan, keman, kanun, tanbur tak
simleri, mededler, el'amanlar taşan, halayık 
odalarından körüklü Çerkes çalgılarının gıy
gıylatı.; kahve ocaklarından bağlama zımbır
tıları, inek ahırlarından bile kaval sesleri du
yulan o keyf ehli yalı nerede? .. Şimdiki soğuk 

neva suratlı, frijider kılıklı · zevksiz yalı ne
dir? .. 

Biıbl. : M. Ziya, İstanbul ve ,Boğaziçi, II; S. M. 
Alus, Not; Bostancı başı defteri. 

ABDÜLHAK-NASUHİ BEY - Hekim
başı A!bdülhak Mollanın torunu, Müverrih 
Hayrullah Efendinin oğlu ve Abdülhak Ha~ 
mid'in bi..iyük kardeşi, Osmanlı İmparatorlu
ğunun· son devri ricalinden. _1836 (1252)° da 
!stanbulds. doğdu, ilk tahsilini İstanbulda, 
yüksek tahsilini Pariste gördü. Mensup oldu
ğu ailenin an'anesine uyarak ilmiyeye inti
sap etti ise de 1854 (1271) de henüz on dokuz 
yaşlarında iken binbaşıiık rütbesi ihsan olu
narak o zamanın tabirile- ''silki celili askeıi" 
ye geçti; 1856 (1273) de .Kaymakam rütbesi
le Erkanı Harbiye sınıfına girdi; iki yıl son:
ra Mülkiye hizm·etine alınarak Babıali tercü
me kalemine, 1867 (1284) de Divanı Muhake
matı Maliye, 1869 (1286) da Meclisi Kebiri 
Maarif azalığına; 1871 (1288) de Rumeli De
miryolları Komiserliğine tayin . edildi_; 1877 
(1294) de Askeıi Nakliyat Konıisyonu Reis
liği ile Edirneye gitti, dönüşünde Muhacirini 
Sıhhiye Komisyonu Reisi oldu; 1878 (1295) 
de Şehremaneti Aza
lığına, 1878 (1296) da 
Şehremaneti · Meclis 
Rei-sliğine getirildi. 
1880 (1298) den 1891 
(1309) e kadar !çel, 
Lazistan, yine İçel, 
Beyrut, tekrar · İçel, 
Canik: Mutasarnflık

ları ve Mamuretülaziz 
Valiliği ile taşrada 

dolaştı, 'l'lürkiyenin Ahdiilhak-Na.nlıi Bc~y 

Tahran Sefiri oldu, (U~im: H. Çizer) 
1892 - 1894 (1310 -
1312) yıllarında Adana ve Beyrut valisi, 1896 
(1314) da Bulgaristan Komiseri oldu, iki yıl 
sonra azledilerek ikinci defa olarak Tahran 
Setfiri, Meşrutiyet inkıla.bmdan sonra da ayan 
azası tayin edildi. 13 Şubat 1912 (19 Saf er 
1330). de vefat ederek Sultan Mahmud türbe
sine defnedildi. 

Bibl. : N evsali Osmant 

ABDOLHALlK EFENDİ· - Onyedinci 
aşır sonlarında yaşamış ulemadan ve çiçekçi
lerdendir; tohumdan iki nadide zerrin ye
tiştirmiştir, bunlardan "İınamülezhar" adile 
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tescil edilen çiçeğin tohumunu devrinin en 
namlı çiçekıçilerinden Karanfilci Mustafa E
fendiden alınıştı. Ab.dülhalik Efendi 1698 (H. 
1110) den sonra ölmüştür. 

Bibl. : Uibeydullah, Tezkirei süküfecıyan. 

ABDVLHALİM EFENDİ (Ahizade) -
Onyedinci asrın en namlı ulemasından ve 
Nakşibendi şeyhlerinden; Ahizade Mehmed 
Efendinin oğlu, Dördüncü Murad tarafından 
idam ettirilen Şeyhfislam Hüseyin Efendin in 
kardeşi; 1555 (9631 de doğdu; ilk feyzini, ba
batıının Edirne Kadılığı sırasında, ki henüz on 
beş yaşlarında idi. Edirne medreselerinde Ka
raçelebizade Hüsam Efendi ile Arabzade Ab
dürrauf Efendi ve Hacegizade Salih Molla
dan aldı, İstanbula geldiğinde de Ebussuud 
Efendinin talebesi oldu ve 1573 (981) de on
dan mülazim oldu; İbrahimpaşa; Kasımpaş-a, 
Yeni Ali.paşa medreselerinde müderrislik ede
rek 1585 (993) de Semaniye müderrisi oldu; 
sonra Şehzade ve Üsküdar Valide müderrisi, 
1591 (1000) yılında Bursa Kadısı, 1592 (1001) 
de Edirne Kadısı, 1595 (1004) de İstanbul 

Kadısı, bir s·ene sonra Anadolu Kazaskeri, 
1601 (1010) de Rumeli Kazaskeri tayin edil
di; bir yıl . sonra da tekaüt edilerek 1604 
(1013) de şiripençeden öldü; kardeşi Hüseyin 
Efendinin İstanbulda babaocakları karşısın
da yaptırttığı Çukur Medrese kabristanına 

defnedildi. 
H!şimi'nin: 

Cinan ola Ahiza.de Efendinin cAyi 

Ve Saliki',nin : 
Kıldı azmi adem Ahizade 

Mısraları ölümüne tarihtir. Kendisinden·· 
"Uleinayi Rumun serbülendi" diye ·bahsedeıı: 
Katip Çelebi'nin kaydına göre sohbeti zengin 
bir zat idi; Kazaskerlikleri zamanında iffet 
ve istikameti methedilir, Kadıların kıdem ve 
haklarını, hallerini arzetmiye ihtiyaç göster
meden korumuştur. Her okuduğu kitaba ken
di mütalaasını yazmak itiyadında idi ki, b.u 
notlar, ilmi kudretinin delilleri olarak göste
rilir; ayrıca Molla Cami'µin "Şevahidül nü
bUwe" tercümesi ile "Hidaye" ye gi,izel · bir 
şerhi vardır; ara sıra, Hilmi mahlası ile: 

Cami mey nayimi itti şikest 
l\Ieclisimiz bastı ayak nayibi 

beytinin bu sahadaki kıymetinin derecesine 
örnek olabileceği şiirler de yazmıştır. 

Stil üs ve nesihte Şük.rli Halif eza de Pir 

Mehmed Dedenin yetiştirmesi olarak, d.evri
nın seçkin hattatlarından sayılır. 

' Abdülhalim Efendi devrinin namlı çiçek 
nıeraklılarıudandı. Tescil edilmiş lalelerden 
mor fitilli sisli "~adenıginaz" ı tohumundan 
elde etmiş; mor fitilli koyu haşhaşı "Dilrüba", 
mor fitilli mora· yakın koyu leylakı "Rif'ati
gülşen", mor fitilli sisli beyaz "Suzenisim", 
sarı fitilli elma.si "Feyzihalim", sarı fitilli a
çık gülpembe "Mayeinaz", mor fitilli güvez
le beyaz karışık "Memduh" ve mor fitilli gii
vez "Mayeiikbal" de ilk defa kendisinde çiçe
ğe gelmişlerdi. Kapısı halkından Hüseyin is
minde bir zat da tohumdan mor fitilli kırmızı 
bir lale olan "Naveki dildfız" u yetiştirmişti. 

Bbbl. : Hadikatül Ceva.mi; Müstakimz.a.de, Tuh
fei Hikatin; Ka.ttp ÇeJebi, Fezlike I. 

ABDVLHALİM EFENDİ (Hamamiza
de) -Trabzonlu Hamamizade Hasan Ağanın 
büyük oğlu, şair ve alim İhsan Hamamıoğht
•nun baba dayİsıdır. 1808.c. (H. 1223) de Trab
zonda doğdu, memleketinde bir miktar. oku
duktan sonra gençliğinde tahsil ve ticaret i
çin İstanbula geldi; daha evvel · !stanbulda 
yerleşmiş bulunan deniz ticaretile meş,gul da
yısı Kozlucalızade Haci İsmail Efendiye, Süs 
leymaniyed.e Samanyiyen camii civarındaki e
vinde damad oldu. 

Kozlucalızade İsmail Efendi öldükten 
sonra Hamamizade kalan işleri ve gemileri 
arttırarak İstanbulun 1:ıüyük armatörlerin
den biri, Hayriye tüccarları arasında parlak 
bir şöhret oldu. . Hayatıınn sonlarına doğru 
büyük bir kaza neticesinde servetinin mühim 
bir kısmını kaybetti. Karacaahmedde Trab
zonluların topluca mezarlığında,ki kabrinin 
kitabesi şöyledir: •~Hayriye tüccarindaın Trab
zonlu Hamamizade merhum .ı\.bdülhalim .E-

. fendinin ruhuna Rızaenlillah Fatiha. Sene 
1298 (1881) ". 

BLbl. : Hamamtzade İhsan. Not. 

ABDt:ıLHALİM HASİB EFENDİ~ On~ 
sekizinci asır. hattat, hafız ve hocalarından
dır. Hüsnühattı devrinin tanınınış hattş,tla• 
rından biri olan Haşi.mizade Şeyyid Abdullah 
Efendi ile Hoca Mehmed Rasim Efendidıın öğ
rendi; devrinin tanınmış müderrislerinden 
Abdülkerim Efendi ile yine Hoca Mehmed Ra
simden Arabca ve Farsca talı.sil etti, n(ider
ris oldu; babasının yerine Sarayi Hümayun 
gilmanlarına hoca tayin edildi; bir felç darbe-



si üzerine ·sa.ray hocalığını büyük oğlu Meh
med Said Efendiye terk. etti ise de, bir yıl son
ra Said Efendinin taundan ölümile, bir kadir
şinaslık eseri olarak hocalık maaşı tekrar ken
disine bağlandı, müderrislik payesi de Musilei 
Süleymaniyeye çıkarıldı. 

İki yıl kadar süren_ hastalığında dili an
cak İsmi Celal'i söyliyebilecek kadar açılmış
tı ki 1758 (H. 1172) de öldü. Kabri Eyyub'
dadır. 

Hocası üstad Mehmed Rasimin ölümüne 
şu güzel tarihi söylemişti: 

"Üstadı sanll zeman göçdü" dedlnı tarihi tam 
Bibl. .: Müstakiınza.de, Tuhfei hatta.tin. 

ABD0LHAL1M MEDRESESİ - Karşı
sındaki Hoşkadem.camiine nisbetle halk·ağ
zında Hoşkadem medresesi de denilir. Bir on 
sekizinci · asır yapısıdır. Şehzadebaşı karako
lu yanından Aksa.raya inen 
Selimpaşa yokuşunun üze
rindedir. Kapısınnı üzerin~ 
deki arapça manzum tarih 
kitabesinin tarih -beyti: 
Tilke darün cArüha. llmül cemil 

olup ebced hesabile_ Hicri 
1119 (1707) yılına karşılık-· 

tır. 
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ğa ancak camilerde vaaz dinlemek ""üzere :çı
kan ve hemen her gün kadınlı erkekli bazı ak
rabaları tarafından ziyaret edilip yoklanan 
abide ve zahide Bahriye teyzenin esrarı, bir 
gün, sabıkalı bir esrarkeşin metresile beraber 
onun odasında yakalanması üzerine öğrenil
mişti. 

Medrese teşkilatında Şeyhülislam Hayri 
Beyin devrinde yapılan ıslahattan evvel, sof
taların çoğu askerlik kur'ası kaçağı okur yaz
maz yobazlardı. Katrancılı Hafız Pomak Mus
tafa admda bir zat anlatır; on beş on altı yaş
larında bir genç iken Abdülhalim. medresesin
de talebe im.iş, yazıya heves etmiş, bir hokka 
kalem takımı ile sülüs bir "Rabbiyesir" levha
sı almış, bir gün odasının kapısı önUnde ser.: 
diği bir kilime oturup hem güneşliyor, hem 
de yazı meşk ediyormuş, kendisini gören mü-
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Bugün harap bit halde
dir. Odalarının ahşap döşe
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ise büsbütün ı;ökülüp kaldı

nlmıştır. Birkaç oda.sile 
dershanesinde ve müderris 
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aile sığınmış bulunmakta- ,' ,, / 
/ ' ı"' . / 

·' 
/ 

' ✓ 
\ f dır; Bina esaslı bir tamir 

görebilecek durumdadır; bu 
takdirde, ev buhranı çeken 

~- ---_=- ı ,,, -' ı '\ ,,,,; , ./';,', _ : ı ',, ı" ı • 
büyük şehirde en az otuza- >--...:_ 1

, ,-----<. ,; }---::._ :, >-· -< , ı } ---<: 1 1 >----< 1 ı 

ile sag~lam ve temiz bir çatı , ---~--)t.: -- = ~~(.:-.=-_-:i,,.:-:-.:_-~~/=-=-=- >il<:-:_\~----=-
/: ı , :, 

altında yerleştirilmiş olur. •••ı-, ı ı , , 
' . ·ı ' 1 : " i 1 Dokuz on yıl kadar evvel, l ) ı- _:, ı : __ :::t r ' ! : 

'¾. 
\-... 
' ' J 
1 

Şehzade, Fatih ve Akf$aray . ·-~ ----77 : 1 

k tak . ho ,' ', ,,, ·-.. :: . :ı-<ırl.\.,-=1ıı-k==,.-1c:"'" ... --.-... semtlerinin aya, ımı - _ =- ,,*, . .:::_ Af-. .:-.:-:~ ;,,ı'k . .::.---=-~ -..:-=: ,,€--=-- --;~:~:-: -
Vardaları arasll_ ıda büyu"'k .~ı..-~-r :: "r----y 11 ı-- --- -( :ı '>-----, ı i r---,.- :: -ı- ----r ;: 

--..1 ti J----""' 11 .J---·J, ı ı J.-----'-.. l! )-----1 ı' )----1. ı l 
birşöJıretiolanŞişmanBah- :-'~a-=-==;;, '" ,_,,, • ' . ·. , ı r¼ ·-, ı 

. \ --·(' riye de bir ara Abdülhalim , .ı · 
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seccadesi pencere önünde se
rili, ibir ayak sesi işitti mi 
namaza · dururdu; soka-
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derris efendi yanına hid
detinden köpük_ saçarak 
gelmiş, çocuğun elinden 
hokkayı, kalemi, kağıdı 
kaptığı ·gibi dama fırlat
mış: "Buraya böyle şey
ler girmez!.." diye ba
ğırmış. Galiba Pomak 
Mustafa da bu vak'a ü-

AbdiUlıalim M]edresesi (K~id reslın: Ferzan Baydar) 
. • · ---, -- : - • -

zerine oradan Veznecilerde Kuyucu Murad 
Paşa medresesine kaçmış .. . 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
ABDVLIIALDI MEMDUH - İkinci Ab

dülhamid istibdadının en şiddetli devrinde İs
ta.nbuluıı ateşli hürriyetperver . gençlerinden, 
şair bir hukuk talebesidir; Ahmed Rasim, çok 
canlı bir portresini şöyle çizer: "Zayıf, sivri 
bir kafa, sivri bir yüze çizilmiş siyah ve gayri 
mütenazır iki kaş, isterse şehlalaşır bir çift 
göz, sivri uzunca bir burundan müı•ekkep o
lan bu sima üzerine kalıpsız, püsküllü ekseri
ya tablasi etrafında seyyahı biaii.m bir fes · 
geçirerek endamı nahifine düğmelerinden bi
ri veya ikisi eksik herhangi renkte olursa ol
sun bir ceket, yine onun gibi iliklenmesi tam 
olmıyan bir yelek, hazan paçalarından biri, 
bazan ikisi potiniıtin koncuna .binmiş bir paİı
talon giydirerek koltuğuna behenıehal Rous
seau'nun Con.fession'u .iie Contrat Social,.ini · 
veya Voltaire'den ciltli ciltsiz bir iki kitap, bir 
çok evrakı forsu.denin huruç ve dUhulüne da
yanamıyarak iler tu
tar yeri kalmadığı 

ıçın yerine başka 

renk astardan dikil
miş torbamsı cebine 
de risale, gazete, ya~ 
zıh yazısız kağıt, 

pek aceleye gelecek 
olursanız mendil, 
para çantası yahut 
elinize ne geçer-se 
dolduı·unuz, bu vü- Abdülhalim Memduh 
cudü biraz da yan- (Resim : H. Çizer) 

piri yür.ü.türken ba- · 
lnşlarına. gelip geçenlerle istihza eder bir tarzı 
in'itaıf veriniz, kendisini görmediniz ise bile 
yevmi kıyamette teşhisi hususunda güçlük 
çekmezsiniz.'' 

Gençliğinde Abdülhalim Memduhun en 
yakın arkadaşlanndan olmuş · bulunan Ali 

Kemal, Peyam'ın haftalık edebi ilavelerinde 
"Ömrüm~• adı altında neşrettiği bir kısım ha
tı.ralannda onu şöylece tasvir ve tahlil eder: 
"Bir garibei hilkat idi, sırf gösteriş için elin
den geleni yapardı; daima herkesi harikulade 
hareketlerle mebhut kılmak isterdi, ve garip 
o ki, kılardı. Halbuki hakikatte öyle harikula
de istidada malik değildi. Evvela Muallim Na
ci'ye fevkalhad bir adavet tutturdu, · hatta 
bir kere -Arab harflerile yazılan muallim ke
limesindeki ayın harfinin üstüne bir nokta 
koyarak- "Muglim Efendi" diye mecnunane 
-b:r mektup bile yazdı;. sonra Abdülhak-Ha~ 
mid'e çılgıncasına bir ~uhabbet izharına kal

. kıştı. Cihanın- aleyhinde bulunur, · alemi zem
meder, önüne gelenin mübalağa ile taklidini 
yapardı. Fakat hoşsohbetdi, her meclisi şen
lendirirdi. Hıfzı lisan nedir, bilmezdi; bilme
di ğ'in ?. göre de o devir için .mü-cessem te:hlike 

idi. Alenen: 
Bn ha.Ikın miilkünü seyret lınrababa.d lazımsa. 
Bıı m!illrUn ha.Ullini söylet sana. fer-yad lı\.Zımsıı.. .. 

gibi beyitler okurdu; Padişahtan en ufak za
bıta ınemu_runa varınca istihfaf ederdi. Bir 
gün Tepebaşı bahçesinde arkadaşlarla oturu
yorduk, bando Sultan Hamid'in marşını ça.1-
mağa başladı; . Memduh da kurşun . kalemi ile 
masanın mermerine şu beyiti yazdı: 

l\lllletln va.esefA. son demin ihbar lder 
Marşının sem'a gelen .... gibi ~urdar seei! .. 

Gülmeğe başladık, lakin korkaklar ara
mızdan sıvıştılaır, gittiler, Abdülhalim Mem
duh hakikatte ciddi bir çalışma bilmezdi, ha~ 
vaiyattan, nümayişten öyle_ mesaiye vakit de 
bulamazdı". 

Abdülhalim Memduhıın Ali Kemal ve di~ 
ğer arkadaşlarile hürriyetten, inkılaptan, ih-. 
tila.lden bahsetmek için toplandıkları yer, Be
yoğ!unc& Nikolinin gazinosuydu. ~ir ara, fs
tanıbul halkını Abdülhainid'e karşı ayaklan~ 

·· dıracak gizli· bir cemiyet kurmağa kalktılar; 
hatta Padişaıhı Midhat Fa.şanın katili olarak 
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ittiham eden bir duvar beyannamesi müsved
desi hazırladılar. Fakat içlerinden. İzmirli Ta
hir Kenanın jurnalı ile tevkif edildiler, beyan
name müsveddesi Abdülhalim Memduhun ü
zerinde çıktı. Uzun istintaklardan sonra her 
biri bir tarafa sürgün edildi. bu arada jur
nalcı Tahir l{enan Fizana,, Ali Kemal Halebe, 
Abdülhalim Memduh da Konyaya gönderildi 
ve ayni giiride bir Rus vapuruna bindirilerek 
yola çıkarıldılar.· Mersin yolile Konya ya giden 
Abdülhalim 'Memduh'un menfası oradan İz
mire, İzmirden Bitlise, Bitlisten tekrar İzmi
re taıhvil edildi ve nihayet İzmirden Avrupaya 
kaçtı. Fahri Bey adında hamiyetli zengin bir 
arkadaşının yardımı ile İngilterenin cenup 
sahillerinde yerleşti ve orada öldü. Şair ola
rak parlak bir istikbal vadediyordu. Namık 
Kemalin ölümü üzerine yazdığı bir mersiye, o 
devrin hürriyetperver gençleri tarafından ez-, 
berlenmiş, gözyaşlarile okunurdu: 

Kuy6di zulmil çı\k itmekiçln zenclrbend oldwı 
Fakat 'her zalimin boynunda mtldhft bir kemend 

oldun 
Ha.kikat. sahibinden varsa şayan pesend ·. oldwı 
Vatan hoşnud senden .hazır ol bezmi mükAfata. 
Kopardım mevtbti doydukta bir feryAdı hürriyet 
Heman etrafa bakdım irmedl . imdadı hürriyet 
Yetim oldu bu mülk ey eşrefi evladı hilITiyet 
Vatan hoşnud senden hazır ol bezmi mükafata. 

Milli küfüphaneıİıizin büyük kütüklerin
den olan "Son Asır Türk Şairleri" nde Ab~Ul
haliın Memduh hakkında zengin notlar top
lanmıştır : 

Şairin doğum tarihi, kendisi tarafından 

yazılmış bir kıt'ada Hicri 1283 (1866) olarak 
tesbit edilmiştir: 

Seksen üç siili :rehiinde gelip 
Aleme,· dehri görür görmez beıı 
Geçti mihnetle rebii ömrüm 
Sürmedim zevkini gam çekmekt:en 

Abdülhalim Memduhun babası 1890 da 
Hakkari mutasamfı iken ölen Ali Ragıb Bey 
adında bir ,ttır; Abdülhalim M~mduh'un en 
yakın dostlarından Süleyman Nazif, anası 
hakkında: "Gayet zarif, zevki ede pisi mükem
mel, ve oğlu gibi müstehzi ve mukallid bir ka
dın idi." diyor; oğlunun sürgün hayatında, ya
nından bir.an ayrılmamıştı~ Süleyman Nazif'
in anlattığı şu fıkra latif olduğu. kadar ha-
zindir: . 

Bitlis yolunda dağların birinde •. boğucu 
bir kar fırtınasına tutulmuşlar, bindiği este-

rin üstünde büzüle büzüle donmamağa çalışan 
bu şefkatli kadına 'sürgün arkada.1larından 
Tevfik Nevzad acı bir kahkaha atarak:. "Va
lide!. Oğlunuzun mürüvvetini görüyorsunuz! 
Padişaha dua ediniz!." demişti. 

Bitlis günlerinden bahsederken diğer bir 
sürıgün arkadaşı, Tokadizade Şekib de şu sa
tırları yazar : 

"Memduh, zaten pek bedbin ve pek fena 
bir halde bulunduğu için hepimizden ziyade 
mtiteessirdi. Fakat yine gülmek, güldürmek
ten geçemezdi. İran, Efgan tarikiyle Mısıra 
kaçmağa karar vermi.ş, ne suretle harekete
deceğimizi müzakereye başlamış idik. Nev
zad, Doktor, ben bir g.ün yine bu iş için ko
nuşurken yanımıza Memduh geldi. İran tari
kiyle kaçmak·istediğimizi anlayınca kendisine 
mahsus tavır ile, "Allah aşkına o yolu bırakı
nız. Sultan Hamid, · Şah Hazretlerine on beş 
lira ikraz eder, bizi alır" diyerek mağmum 

çehrelerimizi güldürmüştü. Aziz komşumuz 
ve hemdinimlz olan İraniler de o zaman müs
tebid bir hükümdarın elinde, kanlı, müstek-, 
reh bir mutlakiyetintesirinde inliyordu." 

Ölümü üzerine Şair Eşref şu tarih kıt'a-
smı yazmıştı: 

Dinleyin şimdi biraz da menkabe Memduh Içüu 
Vakıa ye'sü füturuiı hame bidermanıdır 
.sormayın dahilde merhumun ikametgtihın.ı 
Habsü nefyin daimi suretle bir mihmanıdır 
Sürgün olmak üzre biçare vatanıla muttasıl 
IUr takım jurnal nivisin mazharı bühta.nıdır 
Son zeınanlarda firar etti vatandan harice , 
Çünkü menflyen seyahat eskiden ldmanıdır 
KAinıİ.ta az gelir öyle nedlınü nükt:edan 
Her zarafet bezminin bir murgi hoş elhanıdır 
Bahşederdl girdiği meclislere şevku sürur 
Sohbeti şirininin lıAla gönül hayranıdır 
Gölgede kor meclis arlllıkta eski Haşmeti 
Hasmını heeveylemekte asnwn Hassarudır 
Rihlet etti, galiba sultanı istikbal lçün 
Çünkü ömrü padişahinin de son avamdır 
Etti Folkeston taHkile azimet cennete 
Şiibheslz gurbette Hakkın mazhan gufriuudır 
Bir bilenden eyledim ~k metrukatını 
Bir lonk hame, fakirin servetli slmamdır 
İşbu tarihi kıraet eyllyen ihvandan 
Maksadım ;merhuıİı içün bir fatiha ihsanıdır 
Ben daha, çok söylemek ist:erdlm ey Eşref fakat 
Susmağıı. mecbur eden kafiyenin fıkdanıdır 
''Kabri" hariçte kalınca sllyledim tarihini 
"Şahidi hürriyetin Memduh Bey kurbanıdır" 

1322 

Abdülhalim Memduh'un na'şı, Nazlı Ha
nım adında Mısırlı hayırsever bir kadın tara-
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fından Tunusa getirtilmiş, hayatında, bir a
ra Tunusta k.endilerinde misafir bulunduğu 
sırada pek beğendiği bir tepeye gömdürül
müştür. Nazlı Hanım, bir müddet sonra şairin 
anasını da Tunus'a getirtmiş ve bu şefkatli 
anaya da, oğlunun yanına gömülmek saadeti 
nasip olmuştur. Mahmud Kemal İnal'ın "Son 
Asır 'Dürk Şairleri" nden nakledilen aşağıdaki 
şiir, Abdülhalim Memduh'tan en güzel ör
neklerdir : 

Aceb yarim hangisinden gelecek 
İki yol var şu o,,anın yüzünde 
Beni sıwer :sağ yanımdan gelfrse 
Solda-,. gelse sevgi yoktur özünde 
Böyle dedim niyet tuttum, bekledim 
Sürü geldi, kuşlar geçti, gün battı 
O yolların hiçbirinden gelme~i · 
Bahtım beni sevgide de aldattı 

Btbl. : .Ahmed Rasim,·· Edib, muharrir, şair; Ali 
K,emal, Ömrüm; M. Ki İnal, Son asır türk şairleıi, V. 

ABDOLHALİM MEMDUH. SOKAGI -
Kadıköy Merkez nahiyesinin . Söğütlüçeşme 
ile Gazhane arasındaki · l{aptanpaşa semti • 
sokaklarındandır, Kurbağalıdere caddesile 
Ahmedrasim sokağı arasındadır (B. : Kaptan
paşa). Cadde dep.ilecek kadar geniş kaba taş 
döşeli, bozuk~a bir sokaktır. Evleri birer iki
şer katlı küçük ahşap yapılardır. Kurbağalı
dere kavşağının başında bir kasap ile bir kah
vehane vardır, Ga7)hane tramvayının son du
rak yeri de buradadır (1945). 

Bibi. : REK, Gezi n'Otu. 

ABDOLHALİM REİS {Osktidarlı) 
Şemsipaşa Voliyerinin sahibi Üsküdarlı · meş
hur İrfan Reisin k,üçük kardeşi, . zamanımızın 
namlı balıkçıiarından, Boğaziçi balıkçılığı ü
zerinde çok der-in ve sağlam bilgisiyle tanın
mıştır (B.: İrfan Reis ve Şemsipaşa Voliyeri). 

Bibl. : Vıişıf Hooa, Not. 

ABDt)IMAMİD I. - Osmanlı hanedanı
nın yirmi dokuzuncu Padışahı, İstanbul tah• 
·tında oturan Türk hükümdarlarının yirmi. bi
rincisi; Üçi.i.ncü Ahmed ile Rebia Sultanın-oğ
lu, 20 Mart 1725 (5 Receb 1137) de doğdu, 21 
İkincikanun 1774 (8 Zilka'de 1187) de büyük 
kardeşi Üçüncü Mustafadan sonra kırk do
kuz yaşında tahta, geçti; Ruslarla ' yapılan 
,muharebede Özi kalesinin düşman eline geçti
ğini bildiren bir kağıdı -okurken. duyduğu acı 
ile nüzul isabet ederek 28 Mart 1789 (11 Re
ceb 1203) de 64 yaşında öldü; Bahçekapıda 
D6rdüncü Vakıf.han karşısındaki türbesine 

gömüldü. O sırada 

Şehzade Mahmud 'un 
(tkinci Mahmud) Çu
hadarı bulunan Şehri 
İsmail Efendi bu Hü
kümdarın öfüınıünü 
kaleme aldığı tarihçe• 
de :tafsilatiyle şöylece 
anlatır: 

ASS!kiri !slamiye
nin perişanlığının kö
tU haberleri Serdan
ekrem tarafından ya- Birinci Sultan AbdWhamld 
zıldıkça, içinin ıstıra- {Resim: . H. Çizer) 

· bı ve etrafın dediko- . 
dusuyla hastalanmış, ata binip irimeğe iktida
rı ka.lınamıştı. 

Cihan bir ha.nedir arayişi çok 
İçine girenin Asa.yi§i yok · 
Düşer derviş ise teşvlşi DA.ne 
Veger sult.aıı ise : flkı'l clhA.ne 

İşbu iki yüz üç senesi Recebi Şer-if inin 
başlan olup Sürreihümayfı:n ihracının vakti 
gelmiş olduğunu kendisine . arzettiklerinde 
hastalığından ötürü acele . ederek biz bu sene 
teberrüken bir g.ün evvel ihfac edelim; dedi. 
Ayın onuncu günü Sürrenin çıkmasi · karar
laştırıldığından o.gün divan yerine .yani Kub
bealtı denilen yere geldiler. Ancak, hastalığı 
fazlalaştığından hemen .Sürrei Şerifeyi Sürre 
Eminine_ teslim edü,p birlikte bulµnan Şehza• 

.u;Ü.Ls - · · · ....... . 

~ Abüllıamidln tur.ası 

. . 

de Mustafa ve Mahmudun dönmelerine ruh-
sat verdiler; biz dahi Sultan Mahmud Efendi
mizi alıp Hırkai Saadet yanmdalci SUnnetoda
sına · götµrdük. İkisi de · çocukluk oyuiılariyle 
meşgul iken Abdülhamid Han evvela sarık o
dasına . teşriflerinde Sultan Mahmudu bir ke
nara çekerek veda suretiyle ağladı ve "Oğhım 
Mahmud · seni Cenabı Mevla.ya emanet eyle
rim, Hazreti Hak destgirin olup iki cihanda 
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ylizün kara olmaya" diye iki gözlerinden, ya
naklarına yaşlar dökülerek dışarıy.:a doğru 

~rüdükte harekete mecali · olmadığından 
Kahvecibaşı Bihzadzade Mustafa Ağa ile Ber
berbaşı Mustafa Ağa koltuklarına girerek a
ğır ağır Şimşirliğe · nazır köşke gelüp henüz 
oturmuşlardı ki Serdarıekrem Koca Yusuf 
Paşa tarafından Kaymakam Salih Paşaya ge
Jilp orun da Padişa,ha göndermiş olduğu mek-

Ba.fçekapısmda · Birinci Abdlllbamld . tttrbes1 
(Plan-kroki : Ferzan Baydar) 

tubu Karakulak Ağa köşke getirdi; Başçuha
dar Benli Abdullah Ağa telhisi Kai'akulak'ta.ıı 
alıp Padişahın eline sundukta nazar buyurup 
Özi kalesinin ahvaline dair olan yere gelince 
yürek paralayıcı bir ah edüp fevkalade bir e
lem ile inledi, Derhal bir şiddetli nüzul isabet 
ettiğinden Hekimbaşı Gevr-ekzade Hasan E
fendi gelüp nabzını eline alıp: !'Efendim Al
laha emanet bir şey yoktur, fakat bir pa.rç~ 
nezleniz hareket eylemiş" d.iye nüzulü nezle 
ile te'vil ederek teselli yermek istediğinde Pa
dişah melül melu.l Hasan Efen dinin · yüzüne 
bakarak: 

- Hasan Efendi ahir hizmetindir, gü
zelce bak, Efendini elinden aldırdın! dedikte 
Hasan Ef enai keı:ıdini tutamıyarak huzurdan 
ağlıyarak çıkb, Başçuhadara ümitsiz olduğu
nu söyledi, ve filvaki-sabaha karşı teslimiruh 
eylediler." 

Şehri İsmail Efendi İkinci Abdülhamid'
in yerine Hilkümdar olan Üçüncü Seliınin cil
l<ısu münasebetiyle de şu satırları yazıyor:· 

"Kızlar Ağası İdris Ağa seher vakti Ha
remi Hümayuna gidüp Şehzade Sultan Seli
min dairesine girdi, yer öpüp: - Ey Şahıali
baht ! Cenabı Hak ecdadınızın mirası olan Tah
tı HUmayuıiu sana ihsan kıldı, buyurun ipti
da amcaruzuı naşını ziyaret kılın, sonra Hır-

kai Şerif odasına teşrif buyurursunuz, dedik
ten sonra kadim adet üzere Sultan Selimi a
lıp Şimşirliğe bakan kö_şke geldiklerinde oda
nın kapısını açarak: - Buyurun Efendim! di
ye içeriye girdiler, naşın üzerindeki örtüyü a
çınca Sultan Selime bir korku ve dehşet geldi, 
geri dönmek · istedi, İdris Ağa nutka gelüp: -
Ey Padişah! Bu ölü amcanız sizden evvel bir 
hükümdar idi, akıbet bu gaddar feleğin elin
den ecel şerbetini içti, efeµdim, ibret göziyle 

· bak, bu dünya baki değildir, baki ancak Hü
dadır, gece ve gündüz Allahtan korku üzr~ 
ol, halka merhamet eyle, adaletinin gölige
sinde bütün · alem hoşhal olsun, Allah tan me
ded iste, Rabbiın selamet versiln, buyurun 
Efendim kulların sizi beklerler, Hırkai Şerife 
·gidelim! dedi ve Sultan Selimin koltuğuna 
girdi". . 

On beş yıl süren saltanatı, sonu ağır bir 
mağlObiyete varmış bir harbin doğurduğu sı-

·-

Birinci Abdüllıamidin Rultsnlıa mektubu 
(Topkapu San.yı Müzesi ,ıı,rşlvi) 
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kıntılar ve isyan gaileleri içinde geçti (Küçük 
Kaynarca muahedesinin imzasiyle biten 177 4 
Rus seferi); bu saltanatın son yıllarını da ye
ni bir harbin (Rusya ve Avusturya ile 1786 
seferi) güçlükleri ve mağlubiyetleri doldurdu. 

Gençliğinin büyük bir kısıriını sarayda 
kapalı olarak geçirmişti; bir Hükümdara la-. 
zım olan tecrübelerden, görgüden ve tahsilden 
mahrum kalmıştı; iradesi zayıf, saf adamdı, 
etrafındakiler tarafından kolay kandınlırdı, 
bu yüzden büyük devlet adamı Halil Hamid 
Paşanın idamı gibi kanlı entrikalara alet ol
muştu, Cezayirli Hasan Paşa, Karavezir la
kabı ile anılan Mehmed Paşa, Dütrüşehvar 
Hanım ve kocası Nazif Efendi bu yaşlı Hü-' 
kümdarın üzerinde nüfu;,.: sahibi şöhretlerin 
başında gelir. Tebeasına karşı sainiızni bir sev~ 
gi ve şefkat besliyen Birinci Abdülhamidin 
halk .da evliyalığına inanmıştı. 

Birinci Abdülhamid'in muhtelif kadm
lardan on ikisi kız, onu erkek yirmi iki evli
dı olmuştu; on yedisi kü.çük yaşlarda babs.
larındaın evvel ölmüşlerdi, geri kala~lar Esma 
Sultan, Şehzade Mustafa, Şehzade Mahmud, 
Emine Sultan, Hibetullah Sultandır (B.: Es
ma Sultan, Mustafa IV, Mahmud JI). 

Bu,gün Topkapı Sarayı arşivinde bulunan 
bir mektubundan, bu hükümdarın Ruhşah a
dında bir kadına aşık olduğunu öğreniyoruz; 
kendisinden incinerek kaçaın bu kadına Pa
dişah şu içli ve samimi satırlarla yalvarıyor: 

· "RuhşaJmn, Hamidiiı sana kurban oJ.a; 
Cena,bı Hallakı Alem cemi mahlukatın 

halikıcı..r bir kuşur ile azab eylem~ 
Efendim, sana bende olmuş ,l:>ir kulunu,nı, 

ister darb eyle isteı- öldiir, sana ,teslimim. Bu 
gece gel niyl"ıımdır. Billahi sebebi illetim ve 

· belki mevtıiın olursun. Ayağın altına yüzüm 
gözüm sürerek reca ederim. Kendimi zabtede
·miyorum billahilmn" 

Birinci Abdülhamid.in Birinci kadınefen
disinin adı da Ruhşah idi; bu me!ktubun bu ka
dınef en diye gönderilımiş olması da kuvvetle 
muhtem-eldir. ' 

Birf anası Rabia Sultanın adına Beyler
beyinde, diğeri zevcelerinden Hlimaşah Sul
tan ile oğlu Şeqzade Mehmedin adına Emir
ganda iki cami, kendi adına da Bahçekaıpıda 
imaret, mektep, sebil, kütüphane ve türbe 
yaptırmıştır. (Bu eserde bütün bu şahıs isim
leriyle Beylerbeyi camii ve Emirgln camü 

maddelerine, İslam Ansiklopedisinde Abdül
hamid I maddesine bakınız). · 

Bibi. : Cevdet Tarihi, IV; !sla.m Ansiklopedisi; 
Arşiv Klavuzu I. 

ABDOI..H4MİD I ÇEŞMESİ ~ 'ru.rk ro
kokosu üslubunda, Bahçekapıda Hamidiye 
İmareti kapısının sol yanında idi; büyük mer
mer bir çeşme idi, alınlığında Yesarizade Meh
med Esad Efen dinin elinden çıkmış ,sülüs hat 
ile "Aynen yeşrebü biha ibadullahi" ayeti ke
rimesi yazılmış büyük ve nerıs bir kitabesi 
vardı; imaret ile bera•ber yıkılıp kaldırılmıştır. 

Bibi. : Ekrem Reşad - Osman Ferid, Nevsa.Ii 
Osmani. 

ABDOLHAMİD I. İMıABETİ - Bahçe
kapıdaydı, haJk ağzında Hamidiye imareti 
diye anılırdı, Evıkaf tarafından Meşrutiyetin 

· ilk yıllarında yıktırılarak yerine Dördüncü 
Vakıfhan yaptırıldı. 

Birinci. Abdülhamid · İstanbulda a.<lını 4!,«· 
şlyacak bir hayır .eseri olarak evvela. ·bir ca:ı:ni 
yaptırmak istemişti, fakat, Yenicami gibi 
şehrin en lkalabalik bir semtinde bulunan bü
yük bir mabedin yanında kurulacak. bir ima. 
retin d'aha büyük bir hayır ,olacağını düşüne-. 
rek · ilik kararından vazgeçi•p bu imareti yap
tırmıştı (M. 1776 - 1777 - H. 1290 - 1291), 
Türk rokokosu üslfıl;ıundaki yapıların ilk ör
neklerindendi. Yüksek hir sanat ikıymeti yok
tu, en güzel yeri sütunlarla süslenmiş büyük 
kapısıyla kapının tunç kanatlanydı. Birinci 
Abdülhamid açılış töreninde bizzat bulunmuş, 
İstanbul fukarasından birtlerce kişiye gözü
nün önünde aş dağıttırmıştı. 

Btbl. : Ekrem Reşad - Osman Ferit, Nevsa.Ii 
Osma.nt. 

ABDOLHAMIT I. K0T0PHANES1 -
Birinci Abdülhamidin vakfettiği kitaplarla 
Bahçekapıdaki ·· medresesinde kurulmuştu; 
büyük şehirde çok dağınık bir · halde . biılunau 

Vakıf kütüphanelerdeki naclide yazma eser
leri mümkün olduğu kadar bir yerde ve en 
uygun ve -emniyetli bir yapı içinde topla
mak maksadiyle kütüphanelerin birleştirildiği 
sırada Birinci Abdülhamid kütüphanesinin 
kitapları da Çarşambadaki Muradmolla kü
tüphanesine götürüldü. 

Btbl. : Ekrem Reşad - Osman Ferit, Nevsali 
OsmA.nt. 

ABDOLIIA.MtD.L MEDRESESİ - Bah
çekapıda, Dördün<ıü Vakı.fhan karşısındadır. 



Bugün içinde İstanbul Zahi~e Borsası bulun
maktadır. (B.: Zahire Borsası). 

ABD'ÜLHAl\lİD I. MEKTEBİ - Halk 
ağzındaki adiyle Hamidiye mektebiydi, Hami
diye imaretinin yanında, !stanbulun eski ve 
namlı bir mahalle mektebiydi; imaret ile bera
ber yııktırıldı. 

ABDVLılAMİD I. SEBİLİ VE ÇEŞME
LERİ ~ Halk ağzındaki adiyle Hamicliye se
bili, eskiden :Sahçekapısında Hamidiye imaret 
ve mektebinin köşesindeydi; bu binalar, yer
lerine Dördüncü Vaıkıfhan yapılmak üzere yı
kılırken sebil de taşlan işaretlenerek. sökül
müş ve bugünkü yerine, Gülhane parkının So~ 
ğukçeşme kapısının .karşısındaki köşeye nak
ledilerek kurul~uştur; genişçe bir saçak al
tında '·toplanmış iıki · çeşme ortasında . büyük 
bir sebilden mürekkep bir yapıdır. 

Sebil beş pençerelidir, 'pençereleri. 2,lO 
metre boyunda, 1,20 metre :genişliğinde o
lup aralarım ince çift sütunlar ayırır, parmak
lıklarının altında yedişer göz vardır ki eski
den bu sebilden 35 tas ile su dağıtılırdı; sebi
lin içinde de bir çeşme vardır, kitabesinde 
"Düa-üssulta,n, sebilül gufran Enderunu hü
mayun Hazineli İsmail Efendi" yazılıdır. 

Türk rokoko üslubunun en güzel eserle
rindendir; Tahir Ağanın miınarbaşılığı za
manında çok muhtemel ki bu zatın resmine 
göre yapılmıştır; sebilin alınlığında, her biri 
pençerenin üzerine gelmek. üzere Hayri'n.in 
beş kıtalık bir tarih .manzumesi vardır ki ya
zı, devrin büyük hattatlarından Yesarizade 
Mehmed Esad Efendinindir. 

Soğukçeşmede Birinci Abdülhamid Sebili 
(B~im~ Ne'dh) 

.ABDÜLHAMID I. SEBiLI 
! 

.Gays-i midrar-ı kerem cedvel-i enlıar-1 himem 
Menbal cO.y-i ata menhel-i ihsan-ü seha 
Husrev-i dad-meniş hazret-i Sultan Hamid 
Etti tıa.ran-i adaletle cihanı irva 
Zer~ü simi su gibi sarfederek kılmıştır 
Dest-i. ihsa.ıu bu serçeşmeyi safı icra 
Ola her katresi bir bahr-i amik-ı gufran 
Saki-l kevser ile haşr ide ukba.da Huda 
Jale-1 adli ile buldu taravet alem 
Açılup gülmededir gonçe-i tab'-ı zuafa 
Dolanıp dergehin ol şahsi adil.let-calıin 
Yliz sürer pA.yına cOlar gibi eshab-ı ·saa 
Alem~i şevketi serv-i çemen-i nusrat olup 
Aka tigıııdan anın su gibi htin-ı a'da _ 
Görüp itmammı asar-i cihandAr~ 
·Bendesl Hayri-i hoşgt\y-i sadakat-peyma 
Vasfın imlada zeba.n-ı JqıJemi ahreş iken 
NAgeban yaver olup mu'ciz-l nha.m-i Hüda. 
Yazdı tarihini anın getürdl lali 
Kevserin ayni değil mi bu sebil-l zibô. 

(Hicri 1191) 

Sebilin vakfiyesinde Haziran, Temmuz ve 
Ağustos aylarında halka kar ile soğutu1µmş 
su dağıtılması yazılıdır. Sebil eski yerinde i

ken meşhur Şeke~ci Hacı~ 
bekir'in oğlu . Muhiddin E
fendi (Ali Muhiddinin ba
bası) da kandillerde halka 
buradan şerbet dağıtırdı; 

·, Birlıİ.ei Ahdülhamid Sbili 
(Plaiı.,krold: Ferzan Baydar) 

şehrin en uzak semtlerinden Hacıbekirin şer
:beıtini içmek için gelmiş İstanbul fıkarası bu 
sebilin önünde mahşeri· andıran bir kalabalık 
halindeıtoplanır<lı; ihtiyar, deliıkanlı, çocuk bü
tün çırakları ve iş.çileri, başlarında abani sa
rıklar, tertemiz mintanlarının kollan sıvalı, 
boşalan taslan durup dinilenmeden doldurur
lar, bir taraftan . da "Sebil!.. Şerbet sebil!.." 

· diye bağrışırlardı. 
Çeşmelerin :üzerinde de Lutfi'nin sekiz 

beyitlik musammat bir tarih manzumesi. var
dır; ilk d?rt beyti sağdaki çeşmenin alınlığın
da, son dört beyti· de soldaki çeşmenin alınlı
ğuıdadır: 

-' 



zııı-ı Hucıa.-yi müst.ean Şelılıışeh-i kevnU mekAn 
&bında. Anın husrevan ihsanını eyler ümid 
Feyz-1 zillAJ.-1 meşrebi sirab eder her matlabl 
Devrinde çerhın kevkebi her biri hurşid-i sa.ld 
Mlr'A.t-i tab'ı enveri hurşid olur reşk-A.veri 
Ef'Al-1 ha.yrln masderi ol ta.b''-i pttr-ııQr il reşld 
RQh-i Hüseyni ı,i.d edip feyzinden istlmdAd edip 
Bu çeşmeyi bünyM edip atı,A.nı loldı müstefld 
Ol husrev-1 kudsi-sıfi.t lcrA. edttp azb-1 fımt 
Leb-teıtnesl A.b-1' hayat ıtermlnden olmq nAbedld 
Atei,n eder tA. cttstcti soyu cihanda ııO.-be-sO. 
Ferman.mı . mA.nend-1 cO. lcrA. ede · Rabb-1 mecld 
Lfıtfi ka.zup mermere nam oldu eııİm içre benAm 
Yazdı iki tarlh-i tam her biri mümtaz il wlıld 
Rfıh-1 Hüseyni !fad ile ml-1 sa.fA.yı ver dlle 

(Wcri 1191) 

Zemzem · akıttı cO.dlle Şah-i cihan AbdWharnld 

(Hicri 1191) 

Blıbl. : I. Kumbara~ılar, İstanbul sebı,ıeri; I. H. 
Tanı§ık, İstanbul Çeşmeleri; Ekrem Reşad - Osman 
Ferid, NevsA.11.0sma.tıi; REK, Gezi notu. 

ABDÜLHAMİD ·n - Osmaniı Haneda
nının · Otuz altıncı hükümdarı, İstanbul tah
tına oturan Türk hükümdarlarının yirnı,i se
kizincisi, . Aıbdülmecid ile Gülnihal kadının oğ
lu, 21 Eylul 1842 (16 
Şaban 1258) de doğ
du, 31 Ağustos 1876 
(11 Şaban 1293) de 
büyük kardeşi Beşin'
ci Muradın yerine o
tuz. dört yaşında_ tah
ta ,geçti; 27 Nisan 
1909 (7 Rebiülahir 
1327) Salı günü İkin
ci Meşrutiyete ihanet· 
ve otuz bir Marıt irti
ca ihtilalini tahrik ile ikinci Sultan A;bdtWıamid 
suçlanarak tahttan (Resim : H, Çizer) 

indirildi; dokuz yıl, 

evvela . Selanikte Ala.tini ıköşkünde, sonra · 1s
tanbulda Beylerbeyi sarayın-da. mahbus yaşa
dı, 10 Şubat 1918 (28 Rebiülahir 1336) da, 
Beylerbeyi sarayında yetmiş altı yaşında ola
rak öldü. Kabri İkinci Mahmud türıbesinde~ 
dir. Otuz ·iıki yıl, yedi ay yirmi altı gün Padi
şahlık etmiştir. Zamanı, Birinci ve İkinci Meş
ruıtiyet arasında uzun bir istibdat devri ol
muştur. 

Halk ağzında Sultan Hamitl diye meşhur
dur; tahttan indirildikten sonra da, devrinin 
ricali "Ankazı İstibdad", kendisi de "Hakanı 
Mahlfı", oldu; laübali ve mütecaviz kalem ve 

ağızlarda da ya sadece "Hamid"; yahut ''Pin-
ti Hamid" denildi. . 

Eşrefin: 
Yapı,mı!I muttasıl ça.rhı çevirmekte Kızıl Sultan 
Sanır bir giyotin şimdi görenler tahtı sultam - · 

Beyitinde olduğu gibi ona ''Kızıl Sultan" 
da dediler; bu, Üçüncü Cumhuriyetin ateşli 
Fransız gençleri tarafından kullanılmış ro
mantik "Le Sultan Rouge" terkibinin tercü
mesinden başka bir kıymet taşımaz (B. : Taş
kışla divanı harbi) 

a.· .. ~ . ' · 
' ' 

Büyük kardeşi Beşinci· Murad moonun
du; şu yerinde hükmü İslam Ansiklopedisin
den alıyoruz: "Zeki, ve bilhassa hakild seci
yesini ve düşüncelerini gizlemekte pek mahir 
olan İkinci Abdülhamid" ne dedesi gibi kan
lı. ne babası · gibi ayyaş, ne amcası gibi saf 
ve laübali, ne küçük kardeşleri gtbi iradesiz 
ve zelil oldu. Müsteşrik Vamberi naW,eder, 
A.lınanya İmparatoru İkinci . Vilhelm bir . ziya
fette Avusturya İmparato11:1: . Fransuva - Jo
zef'e İkinci Abdülhamid hakl;tında: "Hüküm
darlık saınatını ondan öğrenmeliyiz" demişti. 

Osmanlı İmparatorıluğununson vak'a.nü~ 
visi Abdurrahman Şeref Efendi, ölümü .mü
nasebetiyle ya,zd.ığı bi.t- makıa.lede yakından ta~ 
nıdığı bu hükümdann halini şu yollu · anlatı -. . 

yor: . . . . . . 
"Sima ve bünyesinde Hanedam Osmani

yeye mahsus olan alametler iyice fark ve mii
şahede olunurdu. Zeki ve hassas, dak~şiınas, 

muainelei mu'tadesi·nazik, halaveti mahsu
sai sadaya malik, efendiliğin ve hilaf et ve sal-. 
tanatın izzü vekarıni tamamiyle yerine ge
tirir, bendeganmı taltif ve kendisiyle görüşen 
ecnebileri tatlı dili ve 'cazibei nezaketi ile tes
hir etmenin yolunu· bilir, tehdidini hakkiyle 
ikaa kadir ve lüzumunda şiddet göstermeğe 



veya hiddetini teskin etmeğe muktedir idi. 
Küçük yaşından beri müptela olduğu vehim
liliğin tesiriyle saltanat ve hayatını daima 
tehlikede görmek kendisinde müzmin ve ma
nevi bir hastalık halini almıştı. Jurnalcıların 

ardı arkası kesU.miyen (dedikoduları) vehi
mini bir kat daha arttırmış, mevkiini koru
mak için hatıra gelen ve ,gelmiyen koninma 
tedbirleri ve tazyiklerinin hepsini yapmış, uy
ku ve rahatım bu uğurda feda ettiği halde 

\ . 

Cenabı .Hakkın adaleti tecelli · ederek akıbet 
korktuğuna uğramıştı." 

Uzun saltanatının memleket ve millet ii~ 
zerinde açtığı yaralar, İkinci Abdi.illıamidin. 
ı,ahsi seyyiab değil; herh8.ı11gi bir istibdad i-. 
daresinin · kaçınamıyacağı kötülUklerdir. İkin-. 
ci Abdülhamid anasından pek küçük yaşta ök
süz kalmıştı; üvey analarından . Abdülriıecidin 

dördüncü zevcesi Perestu Kadınefendi tara
fından büyütüldü; ki; tahta çıktıktan sonra 
hayatını ·şefkatine borçlu olduğu bu · kadına 
"Valide Sultam"' ünvanıriı vermişti. Abdüla
zizin . anası · Pertevniyal . Sultan da bu öksüz 
şehzadeye karşı koruyucu bir sevgi ve · alaka 
gösterdi, Abdülhamid bu kadına karşı da min
net ve şükran borçlarını unu!tmamıştı. Babası 
da a.llası da veremden ölmüştü; çocukluğunda 
ona yetmiş altı yılhk bir ömür asla tahmin 
edilemezdi; veraset yoliyle aldığı bu müthiş 
hastalığı, yaşamak ihtirasımn · · kamçıladığı 
bir irade ile yenmişti: Zevklerini sıhh;atine 
feda etti; burada, çocukh;,ğundan beri dokto
ru olan Mavroyani · Paşanın adını . has ma.na
siyle -bir · dost olarak kaydetmek · lazımdır, 
Şehzadeliğinde spor, günlük haya'tının başlı• 
ca işlerinden olmuştu; · mükemmel bir biıiici. 
ve avcıydı, yaz mevsiminde, Kızkulesine ka
yık ile geçerek denize girdiği rivayet edilir; 
kendisinin Tarabya üstünd~ki, kız kardeşiCe
mile Sultarun da Alemdağındaki çiftlikleri en 
sevdiği yerlerdendi, burada, her türlü gürültü 
· ve dedikodudan uzak, haftalarca kaldığı olur~ 
du . . Saltanatının son günlerine kadar da .· sa
rayındaki hususi atölyesinde, devrinin en ma
hir ince marangoz ustalarından biri olarak ça
lışmıştır. Babası gibi bir erkek güzeli değHdi, 
çiı-kin de denilemezdi; bu orta boylu adamın 
yüzündeki kendisine has kıymetler, baıkişlan 
'ke$kin ve -işleyici ela gözleriyle: iri ve . kemerli 
burnuydu; sesi de bir devlet reisi ağzına yakı
şacak şekilde gür ve kalıridı. Kollan, haneda4 • 

ABD'ÖLHAMİD Iİ. 

nını.n karakıteristiık. ıiususiyeUerindendir, çok 
· u,ınmdu; kavuşturduğunda elleri rahat rahat 
koltuk altlarını bulurdu. Muıharrir Fikret Adil 
anlatır: Halen Hava.gazı Şirketi memurların
dan Bay Tevfik Fuadın babası Fuad Bey Sa
ray Muhafız alayı · zabitlerindenmiş. . Yıldız 
sarayında marangozhanede çıkan yangında. 

can ve baş ile çahşmış, ve tepeden tırnağa ka
dar ıslanmış; Abdülhamid kendisine teşekkür 
ederek ıslak esvapla üşümemesi için ceıketle
··'nden birini hediye etmiş. Nefti renkte olan 
bu cekatin koltuk altlarında iki · tabanca. cebi 
varmış ... Öyle ki kollarını kavuşturarak du
ran hükümdar, her iki eliyle birer tabanca 

_kabz_asını kavrıyabilirmiş ... 
Gençliğinde · giyim ve kuşamına dikkat 

etmezdi ; amcasının yanında yaptığı Avrupa 
· seyahatinden ise sade bir zarafet içinde dön
müştü; elbiselerinin kumaşlarında tercih et
tiği renkleır hemen daima koyu kurşuni, nef
ti . ve devetüyü idi. 

Devrinin bütün Şehzadeleri gibi müstak
bel bir hükümdara layık biır tahsil görmemiş
ti. Fakaıt:. okumaktan zevk alırdı; Hanedanı
nın tariı.1ıini iyi 'bfü:rdi; Yıldız sarayında çok 
zengin -bir ikütüphane kurmuştu ki, bugün İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesinin temel 
parç.asıdı'.r, denilebilir, bilhassa türkçe yaz
malar bakımından bir hazinedir .. 

Yavuz Selimi pek severdi, Almanya İm
paratoru İkinci Vilhelm'üı İstanbul ziyaretin
de bu . ceddine .karşı olan sevgisini bu hüküm
dara açmış olacak ki, Vilhelm'iın emriyle Ber
linde Atman matbaacılığının nefislerinden bi
ri olarak basılan Sultan Selimi Evvel Divanı'
mn pek . mükellef ciltlemniş bir nüshası, İkin
ci Abdülham~d'in kütüphanesine hediye edil
mişti. 

• 1A!bdülaziz ile Beşinci Murad'ın tahttan 
indirilmelerini, İkinci Abdüilhamid hiç bir va
kit unutamamıştı; Suavi Efendi . valk'ası, Er- . 
meni vak'ası, Bomiba vak'ası ve hafiye jurnal
larının yarattığı korku havası, onu, vehmi ya
şiyle bwaher artan bir hükümdar yapmıştı; 
en kuvvetli olduğu zamanlar bile bir saltanat. 
darbesinin hazırlanabileceğini düşünmüştü;· 
işte bu devirlerdedir ki, kendisinde cinai.ro-
manlara karşı bir merak başlamıştı. Ziya Şa-. 

kir'in roıman çeşnisiyle kaleme alınmış eserle
rinden birinde bu merak şöyle nakledilmiştir : 

"Sultan Hamid erıken yatardı. Faıkat, hiç~-
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bir zaman, ya.tar yatmaz uyumazdı. Onun, 
hal'eldildiği· tarihe kadar tamamiyle sadık 
kaldığı aıdetlerdeın biri de, roman okutup din
lenmekti. Bu da yatak odasında, hususi bir 
tertibat alınmasını icap ettirmişti. 

"Yatak oclasının, selamlık küç1ik mabe
yiıı tarafında da bk kapı .vardı. Bu kapı, sağ 
tarafa doğru bir paravanla kapatılmıştı. Bu 
pravanın arkasında, küçük bir masa ile bir 
mum bulunurdu. 

"Sultan Hamid, yatmak için odasına gir-. 
paravanın arkasında, küçük bir masa ile bir 
roman ile bekliyen okuyucuyu içeri alırdı. Bu, 
okuyuculuk vazifesini, vefatına kadar gidiş 
müdürü Hacı Mahmud Efendi· ifa etmişti. O
nun vefatından sonra da bti vazife esvapçıba
şı İsmet Bey ile şifre katibi Asım Beye intikal 
eylemişti. 

"Roıman okuyucusu, kapıdan girer, pa
ravanın arkasına geçerdi. Orada tek mumlu 
bir şamdan ile bir kutu kibrit hazırdı. Bu mu

. niu yakar, masanın başına otururdu. Önüne 
romanı açarak Sultan Hamid'den emir bek
lerdi. 

"Bu esnada da Sultan Hamid, büsbütün 
gecelilk kıyafetini alır ve yatağa girer: 

- Dün akşam, falan yerde kalmıştık. 

Devam edın bakalım. 
Derdi. O zaman roman okumaya memur 

olan zat, biraz yüksek sesle, romana devam e
derdi. Yükse'k sesle okuımasmın sebebi de 
Sultan Hamidin sağ kulağının biraz ağır işit
mesi idi. 

"Sultan Hamide okunan romanların he
men hepsiıni polis .romanları teşkil ederdi. 
Bunlar, mabeyin mütercim.leni. -ve bilhas
sa bunlardan İzzte Bey- tarafından' tercüme 
edilir.di. 

"Sulıtan Hamid, bunlan büyük bir dikrkat- · 
le dinler ve ta.kip ederdi. Hatta bunların ent
rikalı noktalarının tekrar okunmasını ister
di". (Ziya Şakir, İkinci Sultan Hamid, şahsi
yet ve hususi.yetileri). 

İkinci Abdülhamide mahsus tercüme e- . 
dilmiş olan bu romanlar; bugün gayet güzel 
ciltler içinde el yazması olarak Üniversite 
kütüphanesindedjr. 

Saltanatının ilk yıllarında halkın dikkat 
nazarını kendi üzerine çekmeğe çalışan, a -
rabasında karşısına oturttuğu Sadra.zam Ka
mil Paşa ile beraber bir Cuma günü kağıtha-

iSTANBtJL 

ne meslı'esinde görünen, Serasker kapısını 
ziyaretinde aıskerin kara vanasından . yemek 
yiyen, Yunan muharebesinin malfilgazilerine 
Yıldız sarayında verdiği bir ziyafetin sonunda 
davetlilerine kendi eliyle yaptığı bastonları 

hediye eden bu hükümdar; . hafiye teşkilatı
nın bilhassa İsfanbulu bir örümcek ağır gibi 
sardığı devirde, halktan ve hükumetten ürk
müş, "Yıldız Sarayının esrarengiz münzevi
si" olmuştu; Alemi İslamın Halifesi olan Os
manlı hükümdarları tarafından Cuma selam
lığı adı altında an'anevi merasim ile kılınan 
Cuma namazlanıiı bile, kendisinin sadece 
"evim" dediği bu sarayın yanında yaptırdığı 
Ha.midiye camiiın.de kıldı. Her Cuma Yµdız 
camiinden evine döndüğünde de, Yıldız ve ha
valisinin inzibat ve asayişine memıır İkinci 
Fırka Kumandam Yaveriekrem Müşir Şevke:t 
Paşaya .kırml!Z1 bir kese içinde ve kendi eliyle · 
bin altın ihsanı şaıhaıne verdiği itimaıt edilen 
ağızlardan rivayet edilir. Otuz üg yıllık lk.iınci 
Abdillham~d saltanatının pek bubra.'nlı geç
miş olan ilk zamanlarının en büyük ve f elA
ketli vak'ası 1876 (H. 1293) Rus seferi oldu. 
Abdüla.zi.zin son zamanlarında başlayan Her., 
$ek, Bosna ve Bulgaristan ihtil~llerini, . Be
şinci Murad zamanında, Sırbistan ve· Kara
dağ'ın Türkiyeye açtıklan bir harp takip et
mişti. Türk ordusuınun Sırbistanda. kazandığı 
muvaffakıyetler üzerinden, Balkan lslavla
rınm hamisi olan Rusya Sırplarla bir mütare
ke yapılnıaısinı istiyen bir ültimatom verdi; 
bir Türk - Rus harbini, Yakın Şark'ta yeni 
menfaatler· temin ederek önlemek istiyen İn• 
giltere de Şark Meselesi'nin yeniden gözden · 
geçirilmesi için İstanbulda bir konferans top
lanmasını teklif etti. Ba·bıali · hem mütareke_. 
hem de konferans tekliflerini kabul etti; fa
kat bu konferans açı.Iİrken, 23 Birincikanun. 
1876, atılan toplar, Türkiyede Kanunu Esasi'
nin kabuliyle Meşrutiyet İdaresi'nin kuruldu
ğunu ilan etti; bundan ·böyle İ!Stanbul Konfe-. 
ransına ya.paca:k bir iş kalmamakla berabf'r 
Babıali'ye Türkiye'deki Hıristiyanların hu
kukunu koruma yolunda bir proje tevdi edil
di; yükısek devlet ricalinden kurulan fevkala
de bir meclis, devletin isıtiklal ve şerefini ko-: 
rumak azın.inde olan Sad.ıra.zaım Midhat Paşa• 

. ya tam güven göstererek bu,yab,;ı,ncı müdaha
lesini reddetti; konferans daın_Jıdı. Fakat, Ab
dü1hamid, bu na~k z~maıida Midhat Paşa'yı. 
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azletti ve Kanunu Esasi yapılll'ken koydurt
tuğu bir maddeye da.yanarak Sabık Sadıraza
mı hudut dışına çıkarttı; diğer taraftan me
bus seçimine başlaıttı ve Birinci Osmanlı Me
bu san Meclisini açtı. Rusyanın harp ilanını 

önlemek üzere İngilterenin arzusiyle Londr.a
da ikinci bir konferans toplandı; bu konferan
sm kaJ'arlarını da Meclisi Mebusan · reddetti. 
Romanyalılar Rusların müttefiki olarak, Bul
garlar ve Sırplar da Rus ordusuna öncülük e
den çeteler çıkararak harbe girdiler. Türk or
dusu, Balkanlarda O-azi Osman Paşa'nın 

Plevne müdafaası, Şarki Anadoluda Gazi Ah
med Muhtar Paşa'nın muharebeleri gibi mev
zii muvaffakıyetler gösterdi, fakat mali dar
lık, cephe gerilerinde yolsuzluk, iaşe ve leva
zım işlerinde bozukluk, orduda subay, bilhas~ 
sa genç Ye mektepli subay azlığı ve harbin İs
tanbulda Yıldız Sarayından idaresi gibi kor
kunç bir garabet mağlubiyetimize sebep ol
du; Rumeli cephesinde ise bu mağlubiyet bir 
~ozgıın halini aldı ve bir Rus ordusu, arkası
nın kesilerek yok edilmesi tehlikesini göze a
larak İstanbul kapılarında Ayastefanosa (Ye
şil-köy) geldi. İstanbul, Rumeli· muhacirleriyle 
doldu; bu muıhacirlerin kış ortasmdaki peri
şan halleri, büyük şehir tarihinin en hazin •. 
yapraklarından birini teşkil eder ·(B.: 93 Mu
hacirleri ve Muhacir Mahalleleri). İkinci Ab
dülhamid bir taraftan Rusya Çarına sulh tek
lif etti, diğer taraftan da harp felaketini Meş
rutiyet rejimine· yükliyerek Meclisi Mebusanı 
bir daha açµmamak üzere dağıttı. İkinci Ab
dülhamid'in İstaibdad Devri, tarihimize "Şu
bat hükumet Darbesi" diye geçen bu vaka ile 
başladı (B. : Birinci Meclisi Meb'usan). 

Ruslarla imzalanan Ayastefanos Muahe
denamesi Avrupa Büyük Devletlerini telaşa 
düşilrdü (B.: Ayastefanos Muahedesi) ;. tngil
terenin itirazı, Avilsturyanın buna iştiraki, 
Almanyanın da araya:girip daveti üzerin .. 
Berlinıde, ·Türkiye,· Rusya, İngiltere, Fransa, 
Avusturya, Alamnya ve İtalya Murahhasla
rının iştiırakiyıle Almanya Başvekili Bismark'
ın başkanlığında yeni bir sulh konferansı top
landı;· Ayas tef anos · '.Muahedesi Türkiye lehine 
değiştirildi, fakat· tavassut · eden devletlerden 
bazılariyle komşu bitaraf devletlere yeni men
faatler temin edildi (1878): Berlin Muahede• 

si ile: 
Küçük, Türk.iyeye bağlı bir Bulgaristan 

Prensliği kuruldu; Bal:kan Dağlarının cenu4 

bunda Hıristiyan bir vali ile idare edilir bir 
Şarki Rumeli vilayeti teşkil edildi; ;Romanya, 
Sırbistan ve Karadağa i-stiklal verildi; Besa
rabya, Tuna ağızları, ve Anadoluda Batum, 
J{ars ve Ardahan Rusyaya bırakıldı. Muvak
kat kaydiyle Avusturya Bosna ve Herseki iş
gal etti; tatbik kıymeti olmıyan bir İttifak 
Muahedesi ve yine muvakkat kaydı ile Ing:il4 

tere Kıbrıs adasım aldı; Tesalyanın büyil:k bir 
parçası Yunanistan'a verildi; İran lehine d~ 
hir hudut taslhihi yapıldı. 

Berlin Sulhü'nıden sonra İkinci Abdülha
mid nmtlakiyeti Büyük Devletler'e karşı da~ 
ima ihtiyatlı davrandı ve emrivakileri kaıbul 
eden bir uysallık gö.sterdi: 

1811 de Fransızlar Tunus'u, 18H2 de İn
gilizler Mısırı, 1885 de, tam istiklalini ilin e
den Bulgaristan ŞaI1ki Rumeli vilft.yetini işgal 
ve ilhak ettiler; Babıali, bu tecavüzleri pro
testo etti ve bu proteiltolarını takip etmedi. 
Abdüllhamid'in bu dış siyaseti hiç değişmedi: 
1897 de Giriıd Hıristiyanlarının çıkardığı ih
tilA.le yaırdım eden Yunanistan'a har.p açtı, 
harbi kazandı, fakat Avrupa devletlerinin ta
vassut ve müdahalesiyle eski hudut .üzere sulh 
yaptı ve y'ıi-ne Büyük Devletler'in tazyiki ile 
Girid Adasına muıhıtariyet verdi. 

İçerde ise, en ufak fırsattan istifade ede
rek istibdad baskısını ağırlaştırdı. Abdüla
ziz'in kan davası olan Yıldız Muhakemesiyle 
Midhat Paşa'yı mahkum ettirdi (B. : Yıldız 
Muhakemesi ve Midhat Paşa). 

İslAm Ansilklopedisinden alınan ~şağıda
ki satırlar, bu uzun saltanatın, Edebiyat Fa
kültesi Dekanı A. Hamid Ongunsu'nun sala
hiyetli ·kaleminden çıkmış bir tarihçesidir.· 

"Osmanlı-Rus Hıu-bi~den ve Meb'usıin 
Meclisi'nin dağıtılımasından sonra, Abdülha
mid, Ali Suavi Vak'a.sına rağmen, millet[ bir
denıbire tazyik ciiheıtine gitmiyerek, matbuat 
ve tedrisat salhasında bir müddet müsamahJ
kar davranmıştır. Fakat siyasi muvaffakı.yet
sizliklerin devamı ve bilhassa HiiITiyet f~r.e
yanının gittikçe kuvve,Uenir ve yüksek mek-. 
teplere yayılır görünmesi, kendisini hal'olun
ma endişesine dilşürmeğe başlamıştır. Filha- · 
kika Abdülaırlz Devri'nd'e başlamış olan Yeni 
Osmanlılar (Jeunes Turcs) hareketinin deva~ 
mı olmak üzere, Askeri Tıbbiye talebesinden . 
tshİık s.t1kutl, İbrahim Temo ve Hüseyinza-
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Dolmab:ığ·çe sarayının merasim ı,,alonumla, 'ı877 (1298) llebusıın Meclisinin 
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açılış töreninde HattıhÜmayı:in~n okunması. (L'lllustration'dan). 
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de Ali ile arkadaşlarının "ittihad ve Terakki" 
adı ile bir cemiyet teşkil etmeleri (1889), Ab
ciülhamid'in dikkatini mekteplere ve matbuat 
ile neşrıyata çe·kmiş ve bi.ırilara gittikçe şid
detlenen bir miirakabe, talkip ve takyit sis
temi tatbik oiünmağa başlanmıştır. Biraz 
sonra ğenç tnuıhalif ve tnünev\rerlerin A vru
pa'ya kaçmağa başlaması da, gittikçe geniş
İiyen bir hafiye teşkilatı kurulmasına sebep 
öldu. Msktep programlan ve kitapları ile u
mumiyetle matbuat ve neşriyata tatbıi'k edilen 
sansür sistemi fikri ufku daraltıp karartma
ğa çakşırken, hafiye teşkilatı da, hilrriıyet ca
zibesine kapıhnış münevver insanları, mwh
pes ve sürgüne göndermek suretıiyle, tecride 
gayret eder oldu. Fakat bu kara istibdat re
jimine rağmen, Avrupa'ya kaçanların neşri
yatı, · memleket dahilinde bulunanların da 
muhtelif namlarla cemiyetler teşkil etmeleri 
devam etti. Avrupa'da bulunan muhalifler, 
Meşveret gazetesini neşreden ltıtihad ve Te
rakki ve Terakki gazetesini çıOcaran Teşeb

hüs-i şahsi, Meşrutiyet ve Adem-i merkeziyet 
cemiyetleri oJmu üzere, iki grup teşkil edi
yorlardı. Bunlardan başka ın.uhtelif namlar 
alan ve ayrılıjk gayelerıi güden ermeni teşe:k
k~lleri de Jlievcuttu. 

Yıldız tepesindeki sarayında, türkün ga~
ri unsurlardan vücude getirdiği alayların mu
hafazası altında yaşayan Abdülhamid, bir 
muıhalefertin teşeklkülüne mani tedp,irlere baş 
viırur'ke.n, memleketin vüs'ati ve devrinin u
zunluğu ile mütenasip olmamakla beraber, 
yurdun bir dereceye kadar imarını ve maari
fip neşrini temin edecek bazı tedbir ve tesis
-lere · de müracaattan hali kalmamıştır. Devle- · 
tin zayıf bütçesinin müısaadesıi ve bazı vali
lerin şahsi gayretleri nisbetintie bir takını yol
lar, köprüler, mektep binaları, ecnebi' senna
y~si ile de Rumeli ve Anadolu'da, kısmen 'kilo
metre te'minaıtı ile ve -kısmen de te'mina.tsız 
olarak, demiryolları inşa edilmiştir. Diğer ta
raftan, saltanat merkezinin ve Padişa:h nüfu
zunu arttıracak münevver memurlar yetiş
tirmek üzere, Mekteb-i Mülkiye kurulmuş, 

Hukuk Mektebi, Hendese-i Mülkiye Mektebi 
tesis olunmuş ve Darülfünun yeniden açılmış
tır. Rüştiye ve idadi teşikilatı da, sıbyan mek
teplerinin fevkinde, ilk ve orta taıhsilin kuv: 
vetle.nmesine yardım etmiştir. Abdülhamid 
zamanında bunlardan başka, Avrupa kanun-
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larından alınan bir takım kanunlar da neşir 
ve tatl»'k olunmuştur. 

Abdülhamid, gerek dahilde nüfuzunu te'· 
yit etmek, gerek · harici siyasette bir m!:snet 
olarak kullanmak için, halife unvanına husu
si bir ehemmiyet atfetmiştir. Bu sıfatla, da
hilde ve hariçte nüfuzunu arttırmak maksadı 
ile, Hicaz hattını inşaya kalkmış ve topladığı 
ianelerle bu teşebbüste., müşkülatla· da olsa, 
kısmen muvaffak olmuştur. Abdülh~mid, ha
rici siyasette daima passif vaziyette kalmak
la bera.ber, -komşularının tecavilz siyaseti, İn
giltere ile Fransa'nın da devamlı bir milza
heretten milçtenip davranmaları ve ba~an ye
ni emrivakiler yapma·ktan çekinmemeleri do
layısiyle, A vrl!pa'da gittikçe ehemmiyet ve 
nüfuzu artan ve iktiısadi inkişafı dolayısiyle, 
yeni mahreçler arayan Almanya'ya temayül 
lüzumunu hissetmiş ve Almanya da, Avrupa'• 
da yeni siyasi kombinezonlara iştirakte ken-. 
disini takyiıt etmeksizin, bu-temayülden isti
fadeyi düşünerek, Abdülhamid'e 1cam bir ' , 
dostluk çehresi göstermekle bazı imtiyazlar 
ve bilhassa beynelmilel bir ço'k menfaat çar
pışmalarına yol ~a.n Bağdad hattı imtiyazını 
elde etmiştir. Faıkat bu iıntiyaz miizakereleri 
Rusya'yı da demiryolu işlerinde yeni istekle
re sevketmiş ve bu devlet, Karadeniz mınta
kasında demiryolu inşası-için, rüçhan hakkını 
almıştır. 

Abdülhamid, seleflerinin israfları, neti
cesinde çekilen mali milzayaıkanın verdiği ne
ticeleri .bildiği· cıiıhetle, bu huısusta bir dereceye 
kadar illıti~at ve tasarrufa riayet etmekle be
raber, mali muzayakanm önünü almağa mu
vaffak olmamış; sele:fle:ni derecesinde değilse 
bile, yine harici istikru.yolıuna gitmiştir. Os
maınlı borçlan alacaklarını zarardan koru
ma:k meselesi Berlin konıgresinde de konuşul
muş ve bu suretle açılan müzakereler bir müd
det sonra neticelendirilerek, Muharrem 1882 
kararnamesi ile, Düyun-u Umumiye idaresi 
kurulmuş.tur. Ecnebi ve türık alacaıklı vekil
lerinden mür~ep bir idare meclisinin yürü-: 
teceği · bu idareye pul, müskıirat, tu~, ipek, ba
lıık ıre av resimleri ile bazı milmtaı eyaletler 
vergilerini doğrudan doğruya cibayet ve bor
ca yatırma salaıh~eti verilmiştir. Bu idare, 
yabancı alacaklılara verdiği emniyet dolay~
siyle, yeni istikrazlar yapılma.sına imkan ver-· 
mekle berabe:ı;, devletin hakimiyeti üzerinde 



ANSiKLOPEDiSt ---101- ABD'ULHAMiD II. 

bir nevi vesayet tesis etmiştir. Diğer taraftan 
Pa.dişaıhın ımürakabesiz ve bütçesiz idaresi da
hilde hülkfı.metin kredisini daima .baltalaımış
tır. Filiyatta da hiİ1f:umet tediyeleri intizam
sızdı. Memurlara, gayri muayyen olarak, se
nede ancak altı-yedi aylıtk verilebiliyordu. 

İşte bir taraftan mali muza.yaka ve her 
türlü hürriyetleriın tahdit ve takyidi, devle
tin harice karşı şeref ve haysiyetini korumak 
kudretinde ibulunmaması ve zaman zaman 
dahili isyanların tekerrürü, yeni, yeni muhta.
riyet ve istiklal taleplerinde bulunan milli ih
tiraslara gem vurulaanaması ve Büyük Dev
letlerin fırsat buldukça, emrivakiler ihdası 

ile, meınle1ketin birer parçasını koparmalarına 
veya devletin bilsbüt,ün par-çalanın.asına yol 
açacaık •bantlar ihdasına set çekilmemesi, git
tikçe halk tabakalarında memnuniyetsizlik 
uyandırıyor ve gizli bir mulhalefetin teşekikü
lüne sebep oluyordu. A:bdüla-ziz devrinde baş
lıyan Yeni . Osmanlılar ve Abdülhamid dev
rinde Genç 'liirkler hareketlerine ait hatıra
lar, şöhret kazarimış vatanıperverleri.n yazıla
rı ve menkıbeleri yüksek mektepler talebesi 
arasında yeıni lk.aynaşmalara sebep oluyor, 
Meşrutiyet fikri yeniden canlanıyor, takibe 
uğrayıp kaçanların Mısır'da ve Avrupa'daki 
neşriyatı da tesi!'den hali kalmıyordu. Avru
pa'da bulunan muhalifler, muhalefet v.e Meş
rutiyet esasında muıta·bıık oiJ.nıaikla berıaber, 

tatbikat hususunda ayni fikirde bulunmuyor
lardı. Bundan dolayı hariçtekilerden ziya-de 
dahildeki -hürrdyetpel'Verler ve bilhassa Ma
kedonya'd13iki çetecilik dolayısiyle toplanmış 

bulunan asker kıt'ıalarınırı başındaki münev
ver zabitler Kanunu Esasi'nin iadesinde esas
lı rol oynamıştır. Nihayet komşu büyük dev
letlerin yeni müdahalelere hazırlanmaları in
kılap hareketini tacil etmiş ve Adülhamid 
Kanunu Esasinin yeniden taıtbbkini kabule 
mecbur olmuştur (23 Temmuz 1908). 

Meşrutiyetin ilanı, bir çok kim.s~lerin tah
min ettiği gibi, memlekete seıi bir salah ge
tirmedi. Çok ge~eden Bulgaristan tam istik
lalini ilan ettiği gibi, Avusturya - Macaıistan 

da Bosna-Hersek'in ilhaikını bildirdi. Bu me
selelerin tasfiyesine mecburiyet hasıl oldu. 
D.ahili vaziyete gelince, her türlü hürriyetin 
.ve bilhassa matbuat hüniyetinin kanun çer
çevesi dışına taşması, cemiyetin, din, milliyet, 
kültür ve duygu bakımından, hiç mütecanis 

olmıyan unsurları arasında ihtirasııı büsbü
tün körüklediği bir mücadele doğurdu. Muha
fazakar ve cahil unsurlar arasında menşei 

.henüz vuzuh ·kazanmayan, muhtelif propa
gandaların tesiri ailıtmda, günün biri-nde, Meş
ratiyeti mu·hafa.za için Selanirk'ten getirilmiş 

olan avcı taburlarının önayaik olduğu, bir ir
tica hareketi (31 Mal't vak'ası) baş göster
di (13 Nisan 1909 - 31 Mart 1325) ; yeni reji
mi tehlikeye düşürdü. Lakin Rumeli'de bulu
nan yeni re-jim tarafıtarları zabitlerle İstan
bul' dan kaçıp onlara iltihaik edenlerin, "Ha
reket Ortluısu" namı ile, teşkil ettikleri kuv
vet İstanbul üzerine yürüdü ve payiıtahttaki 
mürteci asker ve unsurları tenkil ederek, va
ziyete hakim oldu. Abdülhamid, ihtiyatkar 
hareket· etmekle bera·ber; irtica hareketinden 
istifade temayüllerinde bulunduğu için, bi
rinci Meşrutiyet'in·kine benzer bir alkıbete 

meydan vermemek üzere, Meb'usan ve Ayan'
ın Ayastefanos (Yeşilköy) ta umumi meclis 
halinde toplantısında hal'e karar verilerek, 
tahtından indirildi. (B. : 31 Mart Vak'ası). 

İkinci Abdüfüamid'in tahttan indirilme
sini, o sırada Maarif Nazırı bulunan Va-k'a
nüvis AJbdurrahman Şeref Efendi şöyle anla
tıyor: 

"Herkesçe malum olmıyan keyfiyeti hal'
ini beyan ve hikaye edeceğıiım: c;,. 

31 Mart (13 Nisan 1909) isyanı askerisi 
üzerine Selinikten lstanbula azimet ve bugatı 
askeriyenin te'dibini deruhte eden· Hareket 
Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa 

Ayastefanos'ta içtimaa başlıya.n Ayan ve 
Meb'usan Meclisine vüruduında hal' keyfiye
tini asla hatıra getirmemeyi ifade ve ihtar ey
lemiş ise de efkan umumiyenin heyecanı önii
ne geçilecek raddede olmadığından çarunaçar 
tebeddülü saltana,t hedefi enzar oldu. 

Hareket Ordusunun İstanbul dühulünü 
müteakip Ayan ve Meb'usan dahi Ayastefa
nos'tan Ayasofya'daıki dairei mahsusalal"IJıtla 

avdet et'ti ve 1327 RebfüılMıarının yedinci Sa
lı günü (14-27 Nisan 1909) Mebusan salonun
da Meclisi Milli halinde birUkte içtimaları vu
kubuldu. Hal' mukarrer olup icra&mda müş
külata tesadüf olunmamak için Yıldız'da bu
lunan asaıkir ve tevabiin ahzı ve kurbu salta
nattan teb'idi evvelce kararlaştırılmış ve bu
nun da yevmi mezkiirda husulü temin kılın
mış olduğundan Meclisi Milli'nin içtimaından 
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maıksat ba;l' kararını vermek idi. 
Yevmi mezburda Meclisi Umuminin cel~ 

sesi hafi. ve daimi oldu. Ve Meclise Ayan Re
isi Said Paşa riyaset etli. Celsenin küşadın
da Yııldı:z'ın teslim alındığına ve mucibi en
dişe bir şey ka:lmadığına dair Mahmud Şev
ket Paşadan gelen telgrafname okunarak bir 
çok hatipler söz istedi. Herkes tetabüü kelam 
He hedefe vasıl oılma,yı düşünüyor idi. Fakat 
en evvel söz söyliyeh Gazi Muhtar Paşa me
seleyi haillediveooL· •' Müşarünileyh dedi k-i: 
"Bugün Cenabı Hak Meclisi Milliye bir mü
·hiım vazife tevdi etmiştir. Millet telaş içinde 
bu vazifenin ifasını bekliyor, hepimiz kalbi-· 
mi~e evvelce kararını vermişizdir .. Sözü 
uzaUnağa hace't yoktur. Yalnız iıki şeyi siz
lerden rica ederim. EvvelA. Devleti Aliyyede 
emsali na.mesbuk olmayan bu ahvalde baze.n 
itlaf dahi vukubulmuştur. · ukin aludei hun 
olmak milletin şan ve nezahetine yakışmıyaca
ğından . bu 1ıusustan teva'kki olunmasını şid
detle iltizam eylerim. Saniyen ahvalimüma.
silede fetvaya müracaat olumnaJk adet ol
mağla · bugi.in dahi meselenin tarafı şer'i şe
riften istifta olunmasını te'klif eylerim." 

· Bu · teklifler alkışlarla kabul olundu 
ve Fetva Emininin celbi için hemen bir heyeti 
murahhasa gönderildi. Muhtar Paşa'nın söz
leri huzza.nn~; muzmeri derfmlarına terceman 
olduğundan fazla iradı kelama hacet kalmadı 
ve Fetva Emini Hacı Nuri Efendinin vüru
diyle fetva istihsal olununcaya kadar celse 
ınuvakikaten tatil olundu. Fakat azadan hiç bi
rinin Medis salonundan çıkmaması ve hariç
ten dahi hiç kimsenin içeri girmemesi kararı 
kat'i ·altına alındı. 

Fetva Emini ·geLdilkıte Ayan ve Meb'usan 
Reisleri ve Vükela (Tevfik Paşa Kabinesi) 
ve fıkıha intisabı olan birkaç -Meb'us Meclisi 
Meb'usıın Reisi Ahmed Rıza Beyin odasında. 
toplandılar. Bir küçü.k ve ımühim en~ümen de 
orada oldu. Meb'us EfendHerin tesvid ettik
leri fetva suretini tasvipte Hacı Nuri Efendi 
bida.yeten taallül gösterdi, ve ke:nıdisi iftaya 
memur olamadığından bu hususta rey ve mü
talaası sorulmağa lüzum olmadığını ifade 
edüp Şeyhülislam Ziyaeddin Efendiye işaret
le: "Milt:tiyülenam zatı alileridir. Fetva ver
nıek kendilerine aittir. Nasıl tensip buyurur
larsa olveçhile icra edeııler." dedi. 

Bunun üzerine söz uzayıp so·kaklarda 

mü-cteriıi' ve mütemevvig olan binlerce hal
kın -ka vliyattan ziyade fiili ya-ta · muntazır ol
duğu söylendi. Nihayet Hacı- Nuri Efenri 
reyini izhar ile: "Hali'de meymenet yoktur, 
muktazi ise te;klif ediniz, · nefsini · azletsün." 
dedi. Müsevvid Ef endiJer fetvanın nihayetini 
hali' olunriıaık veya isti'fa teklif edilmek şık
larından hangisini erbabr hal ve akid tercih 
eylerse icrası meaılindc bir· fıkra ilavesiyle 
tashih etmekle bu şekli tashihe Hacı ~uri 
Efendi ·razı oldu. Fetva tebyiz ve imza olun~ 
duktan sonra Meclis saJonuna avdet edilerek 
celse yeniden açıldı. Fetvayı imza eden kale
mi yadigarı tarihi olaralk Ahmed Rıza Bey 
almıştı. · 

Bi.zde hal'leri bir· ta,kım gavaili dahiliye 
ve hariciye takip eylediği ve mülkü millet 
hayli ma.2arrat gördüğü tarihen sabit olmağ• 
la Ayandan ve Maarif Nazırı buluna11 abdi 
aciz dahi isti'fa tcltlif olunmak taraftarı i<lim: 
Ve bu hususta tanıdığrm Meıb1us1ara ve Ayan ... 
dan bir takımına keşfiraz etmiş idim. Cüm
lesi tasvip etmişler idt Hareıket Ordu~u Yıl
dı:z'ı teslim almış ve tablaıkar hademeyi bile 
kaffeıten kaldirmış olduğundaın böyle bir tek
lif karşısında Sultan Abdülhaıriid'in mukave
met ve muhalefeti adimülimkan idi. 

Yeni ce-lse fetvanın kıraetiyle başladı. 
Her taraftan ·· "Hali' hali'" sesleri yüıkseldi. 

Gulüvvü heyecan o mertebed_e idi ki · istifa 
teklifini ağıza almak hücumu umumiyi davet 
edecekti. Mebuslar padişahı hali' etmekle ha
kimiyeti milliyenin kuvvetini izhar eylemek 
zu'mü niyetinde idi; · 

Reis Paşa bir aralık; "Erbabı hal ve 
aki-dden murad vükelayi -devlet değil midir'!" 
diye ortaya bir söz atarak hal'i vükelaya tah
mil etmek; istedi. V,ükelanin niüv~kkili azlet~ 
mesi muhalifi mantık olduktan başka meb'us
lar derhal" mu-haiefet ettiler; Hali' büti.i.n zi
hinleri iŞgal eyliyor idi. A.yanda;n Ferik Sami 
Paşa tstanbulun Fatihi Sultan Mehmed ol
duğu gibi bu defa payitaıhtın desti istibdad 
ve irtica'dan taıhlisi dahi bir fethi mübiri ol
duğundan Veliahdi Saltanat Hazretlerinin 
Sultan Mehmed Hanı Ha.mis ünvaniyle ilanı 
cülusunu tekliıf etmiş ve işbu teıklifi alkışlar
la telaıkki olunmuştu. 

ıHruli' karan verileceği anda ulviyeti ha
le dal olmak üzre Reis Said Paşa kürsüde 
ayağa kalktı. Bütün huzzar dahi kıyam etti~ 
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ler. Hasıl olan sükutü muvakkat içinde Mec
lis gurur ve azametle meşbu' ve nesimi ferah 
ve inbisat ile meşhun oldu. Vazifenin ao-ırlı-

. ô 

ğiyle beraber ifasının lüzum ve isabeti kanaa-
ti kalblerde mahsus, vaziyetin mehabeti ve ve
rilecek kararın ehemmiyeti simalarda mün'a
kis idi. 

Reis Paşa - Efendiler, okunan fetvayi 
şerife ve millet tarafından gösterilen arzuyü 
umumi mucibince Sultan Abdülhamid Hanı 
Saninin hilafet ve saltanattan hal'inc karar 
veriyor musunuz? 

Huzzar tehalükle el kaldırdılar. 

Reis Paşa - Sultan Abdülhamid hali' 
olundu. Seriri hilafet ve saltanata Veliahdi 
meşru' Mehmed Reşad Efendi Hazretlerinin 
iclasına karar veriyor musunuz? 

- Yaşasın. Sultan Mehmed Hanı Ha.mis! 
ııidalariyle bu teklif dahi kabul olundu. 

Derhal ayandan Ariıf Hikmet Pasa ve 
Aram Efendi ve Me-b'usandan Es.ad 'Paşa 
(Draç) ve Karasu Efendi (Selanik) den mü
rekkeb =bir heyet intihap olunup hal'ini ihbar· 
etmek üzere Yıldız'a Halkan'ı Sabık nezdine 
gönderildi. 

İ'tayi. karar esnasında istifa teklifi ta
savvurunda bulunan ayandan bir hizbi kalil 
ayağa kalkmamıştı. Reis Pasa ''Bilittifaık ka
rar verildi!" sözünü söylerken oturanlar O'Ö-

. . b 

züne ilişip "İttifak ile mi, ekseriyet ile mi?" 
Demesi üzerine o zevat dahi kıyam ettiler. Bi
naenaleyh hali' ittifakı ara ile karar.gir ol-
muştu. · 

Heyeti Murahhasa Ha!ka.nı Sabıık'a hal'i
ni tebliğ eyledikte: "Mtııktezayi kader böyle 
imiş, ben anı anladım idi" diyerek devlete 
ettiği himıetleri yad ve ta'dad ve biraderini 
senelerce muhafaza ettiği Çırağanda suikast
ten beri olaraık ikametine müsaade olunması 
arzusunu izhar etmekle bu arzusunun Meclisi 
Milliye tebliğ olunacağı vadi verildi. Fakat 

· ar.zusu is'af olunanuyarak ertesi a·kşam Se
laniğe izam kılındi". 

İkinci Abdü1hamidin hal'i için verilen 
fetvanm sureti şudur: 

İınamülmüslimin okı.n Zeyd bazı mesaili 
mühimmei şeriyeyi kütübü şer'iyeden tay ve 
ibra~ ve kütiibü mezkôreyi men ve harkü 
ihrak ve Beytttlmalde tebzir ve israfla me .. 

sagı şer'i lıilafına. tasarruf ve bilasebebi şeı-'i 
Jı:atil ve h2,psü tağribi ı-aaye vesair gône me
zalimi itiya.t eyledikten sonra salaha rücu 
etmek üzere ahdü kasem etmiş iken yeminin
de hanis olarak ahval ve umuru müslimini 
bilküWye muhtel kılacak fitnei azime ilıdasın• 
da ısrar ve mukatele ilu:ı etmekle meneai mös
liınin Zeydi mezburun tegallübünü izale ettik
lerinde biladı islamiyenin cevanibi kesiresin
den mezburu mahlu' tamdıldarma. dair ihbarı 
mütewaliyc vürut edip mezburun ;ha.kasında 

za,rar mulmkkak ve zevalinde salah meJıhuz 

olmağın mezbure imamet ve saltanattan fe
raga.t teıldif ctmeıl< veya hal'eıt,meR suretlerin
den hangisi erbabı JıaJlü akit ve evliyayı umur 
tarıJındım ercah görülür ise icrası vacip olur 
rnu? 

Elcevap: Olur. 
Ketebehülfakir 

Esseyd Mehmed Ziya.ettin 
Afa Anhü 

İkL.Ji A~Jülhamid'in Selanik'e götürü
lüşünü. o devir üzerindeki tetebbüleriyle ta·• 
mnmış olan muharrir Ziya Şakir şöyle nakle~ 
der: 

"Yıldlz Sarayı, kurulduğu gündenberi 
böyle telaş görülmemişti... Saray kadınları; 

bu uzunca .ıeyahatten ürkmekle beraber, tat
Jı ·bir macera ümidiyle bu yolculuğa iştiraki 

kalben istiyorlar.. kendilerini de refakatine 
alması için Sultan Hamid'e rica ediyorlardı .. 
Sultan Hamit, bütün saray halkını beraber 
götüremiyeceğini biliyor, bunların arasmda,n 
mahdut bir kısmını seçiyordu. Götüreceği ka
dınların başında, Ayşe Sultanın validesi Müş
fika Kadınefendi bulunuyordu .. Bu kadına kar 
şı derin bir sevgi besliyor .. yirmi senedenberi 
kendisini bir an bile kırıp incitmemiş olan bu 
sevgili zevcesini, ömrünün son dakikasına ka
dar yanından ayırmak istemiyordu ... Ayni za
manda, pek çok sevdiği en küçük şehzadesi 

Abid Efendi ile validesi Naciye Kadınefendi
den de ayrılamıyor, onları da refakatine alı
yordu .. 

"En lazımlı şeyleri ihtiva eden birkaç ba
vuldan başka eşya alınmıyordu. Zaten Üçüncü 
Ordu Kumandan Vekili Hadi Paşadan gelen 
telıgraftan da şiındUik ağır eşyaya lüzum ol
madığı anlaşılıyorou. Hadi Paşa, Selanikteki 
vaziyeti · şöylece anlatıyordu: 
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· Ma.hreınane - Gayet müstaceldir. 
Harek'et Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket 

Paşa Hazretlerine: 
C, 14 Nisan 325. Robilaın Paşanın muva

fakr.,tini istilısal eyledim. Yarma kadar hane
yi mobilyasiyle beraber terkedecektir.. Lüzu
mu varsa aşçısını ve sofra takımını dahi vere
bilecektir. Seli,nike gece geç vakitte muvasaı
lat edebilecek veçhlle trenin hareketini tan
zim etmek lazımdır. Robllan Paşanın otomo
bili Ue·:trenden haneye nakli tensip edildi. Tre
nin lskaıbul'dan zamanı hareketinin ve müm
künse Seli.ııiğe vak.ti muvasalatını ve hanede 
k8.9 mt için yatak ihzarı lazım geleceğinin ve 
~'iÇi ile 80fra takımının horaca tıedarikine lü
zum olup olmadığının iş' an ve talinttıtı saire 
hakkfııda tafsllif itası mütema.nnadır. Robi
lin Paşaya, malft:matı kat'iye verebilmek içiıı 
bu baptaki evıım.iri devletlerine makine b~ı~ın-, 
aa. niuntazınm. Ferik 

Mehmet Hadi 

Mahmud Şevket Paşa ile Hadi Paşa, ma
•kine başında muhabere ederlerken Yıldızdaki 
hazırlrkla.r da bitmişti. Maqeyndeki arabalar, · 
saray kapısının önüne çekilmiş;' bir bölttk de 
süvari getirilmişti... Herkes telaş içinde idi. 
Bugüne kadar esatiri bir mahluk gibi Sultan 
Hamid'in yalnız ismini işitenler, şimdi onu 
gözleriyle görecekleri için büyük bir heyecan 
russetmektelerdi. Harem kapıtıırun bir kanadı 
açılnuş... Titrek fener ziyalan; oradan oraya 
koşuşmıya başlamıştı. 

Şu anda, Sultan Hamid'-in hususi haya
tında yeni bir sa,fha açılıyor .. ibrete şayan olan 
şu hazin sahne, tarihe mal oluyordu. Sultan 
Hamid, otuz üç sene mütemadiyen•büyü-k me
rasim ve saltanatla girip ,çıktığı şu kapılardan, 

artıkson defa olarak büyük bir hüznü tevek
külle çıkıyor .... Kendisini selamlama•k için ne 
bir tek sillh ve ne de bir tek el kalıkıyordu. O, 
iki elleri koyu •kurşuni ıkısa bir pardesünün 
ceplerine sokulmuş .. ·sedef kaplı iki.Smit Ven
"on rovelverini avuçlarının içinde sımsıkı tut
tuğu halde yavaş yavaş harem kapısının ö
nündeki ara.baya doğru ilerliyor .. arkasından 
da, onu bu felaketli giinlerinde takip eden sa
dık kadınları geliyordu. Sultan Hamid, rü
kftbuna tahsis edilen adi bir tebdil araba.sının 
yanına geldiği zaman durmuş, kendisine ref a
·k&t edenlere son defa olarak göz gezdirmiş ve 

,sonra d.~ arkasında bıraktığı har~m dairesine 
bakarak derin derin içini çekmişti. Şu anda 
harem dairesinden, güçlükle boğulan feryat
lar ve ağlaşmalar işitiliyor. Asabi eller tara
fından, kafesler, açılııp indiriliyordu. Sultan 
.Hamid'e refakat eden kadınlar da kendilerini 
tutamıyorlar; birdenbire karşılaştıkları erkek 
ve asker kalabalığı önünde birbirlerine soku
larak hıçkırıklarım kimseye göstermemeye 
çalışıyorlardı. Sultan Hamid, rüku.buna tahsis 
edilen lbir tebdil arabasına, en evvel sevgili 'zev
cesi Müşfika Kadınefendiyi bindirmiş ve son
ra da kendisi binerek Şehzade Abid Efendiyi 
de arabaya istemişti.. Şu da kayda şayandır 
iki Sultan Hamid, hayatında ilk defa olarak 
bir kadınla arabaya biniyor. Bi1hassa böyle, 
gece yansı aklibeti -kendisince meçhul bir yol
culuğa çıkıyordu. İkinci araba.ya Naciye Ka
dınefendi ile Şehzade Abdürrahim Efendi bin
miş .. diğer kattalar da geride kalan arabalara 
taksim edilmişti. . 

~üvarilerle muhat olan bu araba kafilesi, 
yavaş yavaş Yıldız yokuşundan iniyor; Sul
tan Hamid'i Selaniğe naıkle memur olan Fethi 
Bey de kafileyi atla takip ediyordu .. İdarei ör
fiye bütıün şiddetiyle hükümran olduğu ı,çin 
sokıtklarda halktan •kimse bulunmuyordu. 
Yalnız, Beşiktaştan Sirkeci istasyonuna kadar 
olan caddelerde, kuvvetli devriyeler geziyor .. 
bunlar, kafilenin .l!zaktan gelişini ·görünce, he
meın bir · kenara çekilerek mera·k ve hayretle 
arabalara bakışı);o:rlardı. Kafilenin Galata 
caddesinden geçişi, muhite heybet ve haşyet 
saçıyordu .. Gecenin derin zulmet ve ,sessizli
ği içinde kaldırım taşlarından kıvılcımlar çı
karan at nallan ve arabaların demir tekerlek-· 
!eri, büyük bir gürültü ile yüksek binaların 

cephesinde korkunç akisler yapıyor .. binala-. 
rın karanlık cephelerinden camlar açılarak 

mütecessis başlar uzanıyordu. 

"Hüsnü Paşa ile Miralay Galip Bey, da.ha 
evvel Sirkeci istasyonuna gelmişler; oradaki 
tertibatı gözden geçirmişlerdi... Sultan Ha
mid'in, son ve •hazin mevkibi istasyon önüne 
geldiği zaman, istikbal etmişler; ve doğruea 
trene binilmesi için yol göstermişlerdi. Sultan 

· Hamid kendisini takip eden kadınların önün" 
de yürüyor, metin ,görünmeğe çalışmasına 

rağmen, heyecanını zaptedemiyordu. Vagonri 
girer girmez, pencere!nin önüne gelmiş, ·bir şi-
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şe Taşdelen suyu istemişti. Şimendifer me
murlarından biri koşmuş, suyu getirmişti. 
Sultan Hamid şişeyi almış, üzerindeki mührü 
muayene ettikten sonra açtırmış .. suyu içmiş, 
getiren memura otuz kuruş vererek: 

- Bunu sucuya veriniz. 

Demişti. 

Tren hazırdı. Yolcular bindikten sonra 
da lokomotif trene bağlanmıştı. Bu ,küçük tren 
iki vagondan ibaretti: Öndeki salonlu vagon 
Sulıtan Hamid ile refakatındaki kadınlara:; 

aııkaısındaki birinci mevki vagonu da, Fethi 
Beyle, kırk Selanik jandarmasından mürek
kep olan muhafızlara ve saıbık padişaha refa
kat eden erkek bendegana taıhsis edilmişti ... 
Fethi Bey, Hüsnü Paşa ve Galip Beye veda e
derek trene bindi. İstasyonun büyük saati (A
lafranga) tam biri gösterirken, tren hareket 
etti. 

"İkinci Abdülhamidin yanında Selanik e 
gidenler şu kimselerdi: 

1 - En sevgili zevcesi ve Ayşe Sultanın 
validesi (Müşfika Kadınefendi), 55 yaşında. 
2 - Şehzade Abdürrahim Efendinin validesi. 
3 - Yine en sevgili ve sadık zevcelerinden, 
şehzade Abid Efendinin validesi Naciye Ka
dmefen_di... 25 yaşında. 4 - Refia Sultanın 

validesi, Fatma Kadınefendi. 5 - Şaziye Sul
tan. 6 - Ayşe Sultan. 7 - Refia Sultan. 8 -
İkinci hazinedar; Zillfet hazinedar usta ... 35• 
yaşında. 10 -- Haznedar Fulya usta ... 20 ya
şında. 11 - Mahı Enver kalfa. Şehzade Abid 
Efendinin dadısı ... 50 yaşında. 12 - Sırrı Ce
mal kalfa. Sultan Hamid'in emektar cariyesi.. 
Çok yaşlı. 13 - Cena.nıyar kalfa. 14 - Me
Iekcihan kalfa. 15 ......,.. Nı'.iristan kalfa. 16 -
Nevberıkalfa..17 -Cevherriz kalfa.18--::-Dil
beste kalfa. 19 - 20 - İsimleri öğrenilmemiş 
olan diğer iki kalfa. 21 - Şehzade Aibdürra
him Efendi. 22 - Şehzade Abid Efendi (he
nüz, beş yaşında). 23 - Sabık hükümdarın 

ka:imbiraderi Mehmed Paşa. 24 - Musahip 
Nuri Ağa. 25 - Musahip Şöhrettin Ağa. 

26 - Musahip Cevher Ağa. 27 - Sabık hü
kümdarın en sadık bendeganından, kahveci
başı Ali Bey, 28-Aşçı:başı Raşit Ağa. 29-
Aşçı Veli Ağa. 30- Aşçı Mustafa Ağa. 31 -
Bendega.ndan Hakkı Efendi. 32 - Bendegan
dan Sıtkı Efendi. 33 - İnekçi Mehmed. (Sul-

tan Hamidin son günleri; Tabii Muallim Fuad 
Gücüyener, İst. 1943). 

_ .Aibdülhamid, Selaniktoo, lstanbuldaki 
Almanya safarethanesinin Lorley yatı ile ge
tirilmişti. 

Ölümüne sebep olan ha,stalığa konulan 
teşhis "0zima ile müterafik eyserle ihtikanı 
ric" idi. Ayni eser ölümünü ve cenaze merasi
mini şöyle naklediyor: 

"Ağırca bir hastalık neticesind~ vefat et
miş olan sabık hükümdarın niçin geoelik giy
memiş olduğu ve ölüm hadisesinin ne suretle 
vuku bulduğu tahkik edildi. Bunlara da Mu-

-sahipler tarafındaµ şu şekilde cevaplar veril
di: 

Rahatsızlık artmıya başladığı zaman 
Doktor Atıf Bey, hem muayene etmek ve hem 
ilacını içirmek için odaya gelmiş. Tamamiyle 
soyunup yatağına girmesi için rica etmiş. Sul
tan Hamid: - Nasıl olur? .. Doktıorlar girip 
çıkıyorlar. Yabancılara gecelikle görünemem. 
diye, evvela buna muhalefet göstermiş. Fa
kat doktorun ısrarına, Kadınefendilerin de ri
caları inzimam edjnce; yalnız ceketini çıkara
rak öylece yatağa uzanmıya muvafakat et
miş ... Aradan kısa bir müddet geçmiş. Birden
bire ağzından biraz kan ,gelmiş. Hafif bir tit
reme · geçirmiş. Onu müteakip de, gözleri açık 
olarak kendinden geçmiş .. Fa:kat en küçük bir 
sekerat ıstırabı bile göstermemiş. Buna binaen 
Kadınefendiler, ölümü a:kıllanndan bile geçir
memişler. Bayıldığına hükmetmişler. Derhal 
doktoru istemişler. Ancak, doktor gelip de 
muayene ettikten sonra, acı hakikatı öğren

mişler ... 
"Sadrazam Talat Paşa Ruslarla aktedilen. 

sulh muahed.enamesini imza etmek için, Brest 
Litovsk'ta . bulunuyordu. 

Sadrazam vekili ve Harbiye Nazırı olan 
Enver Paşa, derhal faaliyete geçti. Cenazenin 
ne suretle kaldırılacağına dair müzakerede 
bulunmak için, vü-kela heyetini davet etti. 

Evvela, Padişah, Sultan Reşadın fikrini 
almak istediler .. 

"Nasıl münasipse, öyle yapılsın" diye, 
haber gönderdi. 

Enver Paşa, düşüncesini açıkça söyledi. 
- Sultan Hamid'in cenazesi, bir hüküm

dara layı kşekilde kaldırılmalıdır. 
Dedi ... ,•e, muhteşem · bir cenaze alayı 
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programının tertip edilmesi" için icap edenlere 
.emir verdi. 

"Ertesi sabah, Fındıklı sarayında, Meb'
usan Meclisi toplandı. Riyaset mevkiine geçe·n 
Hacı Adil Bey, ·ayağa kalkarak hazin biri
fade ile şu sözleri söyledi : 

- Efendiler! .. Cenabı Hak, ömür ve afi-· 
yeti şahaneyi müzdat buyursun ... Ha.kanı sa
b:tk, Sultan Hamid Ha.ını sani hazretleri, dün 
irtihali da.rıbeka eylediler. 

Bu sözleri ka.milen ayakta dinliyen mcb'-
uslar: 

- Allah rahmet eylesin ... 
Sesleriyle mukabele gösterdiler. 
Hacı Adil Bey, devam etti: 
- Şe•rketmeab efendimiz, biraderleri

nin hükümdara.na mahsus bir alayı va.la ik ce
naze merasiminin icrasını ferman buyurduk
larından, divanı riyas,et, heyeti celilenizi tem
silen bu menı,si.me iştirak edecektir. 

Dedi. Ve merasime iştirak için, Meclis 
tatil edildi". 

Burada, büyük muharrir Ahmed Refik'in 
kıymetli bir tarih vesikası olan bir makalesi o
kunmağa değer: 

"Ha.kanı Sa.bık irtihal etmiş. Bu havadis 
ilk defa gazetelerden öğrenildi. 

"Boğaz, güneşin parlak ziyaları altında, 
gülüyordu. Beylerbeyi sarayı uzaktan, mavi
likler içinde görünüyordu. Otuz dört sene 
müddet Osmanlı tahtını işgal eden Sultan Ab
diilhamidi Sani bir kaç saat sonra, güzel İstari
bulun toprakları altına gömülecekti. Sultan 
Abdülhamidin cenazesi Beylerbeyi sarayından 
Topkapı sarayına getirilecekti. Orada yıkana
cak, ve saaıt dokuzda, Sultan Mahmud türbe
sine gömülecekti. Topkapı sarayına gittim. 
Orta kapı önünde, başında kabalak, elinde tü
fek, tek bir nöbetçi bekliyor, Babüssaa.de ö
nündeki Akağalar, kemali nezaketle ·gelenleri 
karşılıyordu. Kubbe altı, harap ve metruk, ih
tişamlı devirlerin ha.tıratiyle meşhun, asırla
rın vekayiine acı acı gülüyor gibiydi. Güneşin 
ziyası servilerden süzülüyor, çimenler üzerine 
dökülüyordu. Bir iki hademe, ellerinde tırmık
lar, Şubatın feyizli güneşi altında yeşeren çi
menler üzerinden, sararmış yaprakları toplu
yorlardı. 

"Suttan Ahmedi Sa.lis kütüphanesinin ö
nünden geçtim. Siyah esvaplı bir hademe Lale 

Bahçesi tarafından hızla koştu; cenaze geli
yordu. Sarayburnuna doğru ilerledim. Ufak 
bir kafile, parkın kumlu yokuşunu ağır ağır 
çıkıyordu. Rıhtıma büyük bir istimbot yanaş
mış, san baca,sından dumanlar yü·kseliyordu. 
Bu manzara pek hazindi: Marmara, sahiller, 
tepeler, güneş içindeydi. Uzakta Hamidiye 
camiinin narin ve beyaz binası, Yıldız'ın ağaç
lık caddesi, sarayın çıplak ağaçlar arasından 
görünen müselsel damları, mebhut ve sa:kindi. 
Siyah, bütün siyahlar giyinmiş .bir kafilenin 
başları üzerinde, ·beyaz· bir çarşaf, koyu. bir 
şal, yeni bir sedye gf,-:iilüyordu: Sultan A b
dülhamid, tahta bir sedye üzerinde, yatağının 
içinde, biruh yatmıştı. Kalın, san çizgili ya
tak çarşafı, sedyenin kenarlarına doğru sar
kıyordu; Üzerine turuncu ve·yeşil nakışlı, kıy
mettar, koyu bir şal örtülmüştü. Rüzgar vur-· 
dukça şal ka!kıyor, altında zayıf bir vücu<lün, 
ufaık bir başın kabartısı görülüyordu. Cena
·zenin önünde Beylerbeyi ,sarayının muhafızı, 
yanlarında iki sıra asker, sedyenin etrafında 
Enderunu Hümayun Ağaları, saray erkim a-. 
ğır ağır yürüyorlardı. Sedye el ·üstünde taşı
nıyordu. Arkada Şehzade Selim Efendi, Da
mad Paşalar, mahzun ve müteessir ilerliyor
lardı. Her tarafta müphem bir sükut. Hade
meden biri elinde bir fes taşıyordu. Fesin üze
rine beyaz bir mendil örtülmüştü. Bu, Sultan 
Abdülhamidi Sa.ninin f esiydi. Büıtün simalar 
müteessirdi. Uzakta bir bahçıvan, eılinöe bir 
çapa, melul nazarlarını dikmiş, bakıyordu. 

Etrafta, cesedi taşıyanların kumlar üzerinde 
ayak seslerindenbaşka bir şey işitilmiyordu. 

•~Cenaze, Lale Bahçesi önünden geçirildi. 
Hırkai Saadetin yeşil ve yaldızlı kapısı önüne 
getirildi. Kapı açılmıştı. El üzerinde içeri gir
di. Şehzadeler . ve Damad Paşalar Mecidiye 
Kasrında, cenazeye refakat edenler dışarda 
kaldılar. Kapı kapandı, içeriye, Hırkai Saadet 
erka.a.nından başkası giremedi. 

"Hacet penceresi önündeki hasırlar kıs
men kaldırılmıştı. Karşıda, geniş, buzlu cam
lar Haliç'in görünmesine mani oluyordu. İki 
yeşil kerevet üzerinde, serviden, altı kollu U• 

fak bir tabut, hasırlann kalktığı taşlık üzerin
de, ufak bir teneşir görülıüyordu. Sultan Ab
d.fühamid, üryan ve biruh, teneşir .üzerine ya•, 
tırılmıştı. Hacet pençeresin:in yaldızlı parmak
lıkları önünde müteessirane durdum. 
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"Ten~irin etrafında, ikisi yeşil, ikisi be
yaz sarıklı, dört hoca, ellerinde sarı lifler, 
misk sa:bunları, dindara.ne bir ihtiramla na'şı 
yıkayorlardı. Sultan Abdülhamid'in beline 
doğru beyaz ve yıeni bir peştemal örtülmüştü. 
Göğsünden yukarsı ve dizlerinden aşağısı a
çıktaydı. Vücudünde uzun bir hastalığın za'fı 
görülmüyordu. Renıginde ölüm sarılığı, kor
kunç bir sarılık yoktu; fildişinden, camid bir 
cisim gibiydi, boyu ufak, saçı ve sakalı ağar
mıştı. Burnu, -çehresine · nisbeten uzuncaydı. 

Gözleri kapanmış, çukura batmıştı. Uzun ve 
siyah kaşlannm avz'ında melal ve teessür 
vardı.. Saçları alnına doğru biraz dökülmüş
tü. Sakalı bembeyaz, uçlanna doğru, sarar-

-mıştı. Yüzünde ihtiyarlık alameti, fazla buru
şukluk yoktu. Boynu incelmiş, omuz kemikle
ri dışarı fırlamıştı. En zayıf yerleri göğsüyd'il. 
Göğüs ve kalça kemikleri görülüyordu. Ba
cakları beyaz ve ince, ayaklan ufaktı. Vücu
dunda hiç kıl yoktu. Yalnız meme uçlarında, 
kollarının alt kısınilarında, parmaklannın ü
zerinde siyah kıllar görülüyordu. Kollan bi
ta:bane iki tarafa düşmüş, ayaklarının pa:r.
makları açılmıştı. Vücudunun sağ- tarafı bem
beyazdı, sol tarafında ve arkasında kırmızı
lıklar görülüyordu. Heyeti umumiyesi sevim
liydi. Beyaz bir vücut, yıkandıkça güzelleşen 
bir na'ş, yeni bir teneşir üzerinde, yıkayanla
rın ellerine tabi, uzanmış yatıyordu. Na'şın 
karşısında, ellerinde gümüş buhurdanlar, ağa
lar duruyordu. Herkes -buzu' içindeydi. Bütün 
,simalarda tevekkül alametleri görülüyordu. 
Hırkai Saadet dairesi tarihi bir, gün yaşıyor
du. O gün, vekayile dolu, uzun bir saltanat 
devresinin son sahifesi kapanacaktı. Bütün 
nazarlar, Suİtan Abdülhamid'in teneşir üze
rinde yatan kapalı gözlerine dikilın:i§ti. Na'şa 
sıcak sular döküldükçe beyaz bir duman yük
seliyor, buhurdanlardan Çl'kan öd ve anber ko
kula.nna kal'Şıyordu. Etrafta haşiane ·bir sü
kun hüküm sürüyordu. Hizmet için girip çı
kanların, hasırlar üzerinde, ayak seslerinden 
başka bir ses işitilmiyordu. Ayak ucunda, di
reğin yanında, Damadlardan iki zat, ellerini 
kavuşturmuşlar, gözleri na'şa ma'tuf; müte
essirane ağlıyorlardı. 

- ''Nihayet na'şın yıkanması bitti. Sarı ipek 
işlemeli havlularla k,urulandı, tabut yere in
dirildi, teneşir, tabutıun yanına getirildi, içine 

kefenler serildi, Sultan Abdülhamid'in na'şı 
hürmetle tabuta indirildi. 

Sultan .Abdülhamid, son dakikalarına ka
dar, kendini kaybetmemişti. Hatta vasiyet et
mişti: Göğsüne ahidname duası konacak, yü
züne Hırkai Saadet destemali, siyah Ka'be ör
tüsü örtülecekti. Bu vasiyet harfiyen icra e
dildi. 

"Kefen bağlandı, tabut kapandı. Sedef 
kakmalı, asırlar görmüş bir saatin ağır tanin
leri Hırkai Saadet dairesinin ulviyeti içinde 
aksetti, tabutun teçhizine başlanmıştı. Üzeri
ne evvela bir yatak çarşafı, daha üstüne sır
ma işlemeli al bir örtü konuldu. Ayak ucuna 
laciverte yakın çiçekli bir kumaş sarıldı. En 
üste Ka'be örtüleri, kıymettar taşlarla mü
zeyyen kemeı-ler konuldu. Başına ve kollarına 
şallar sarıldı. Baş taraıfa sarılan yeşil atlas 
üzerine kırmızı bir fes konuldu. Na'ş yıkanır
ken, çıplak bir tabut, tahta bir teıneşir, Hırkai 
Saadet dairesinin gözler kamaştıran renkleri 
ve yaldızlariyle tezat teşkil ediyordu. Şimdi 

Sultan Abdülhamid'in ipekler, şallar, sırma
lar, kıymett:ır taşlarla müzeyyen tabutu, dai
renin ihtişam ve ulviyetine de tevafuk etmiş
ti. 

"Herkes çekildi. Yalnız, müzeyyen sütun
lar, mülevven duvarlar, parlak levhalar ara
sında, başı harem dairesine müteveccih bir 
tabut, SOida Dairei Aliyye'niIJ pençeresindeıı 
altınlar ve· sırmalarla müzeyyen yeşil perde
ler, ağır sırma püsküller, altın şebekeler, kıy
mettar ve tarihi levhalar, kelamı kadimler gö
rülüyordu. Arzhane önünden bir ayak sesi i
şitildi. Dam.ad Paşalardan muhterem bir zat, 
ınüteessirane adımlarile ilerledi. Hırkai Saa
det duvarının ~öşesinde melul ve mahzun dur
du. Ellerini açtı, gözleri tabuta müteveccih 
kısa bir dua etti, samimi bir hıçkırık müzey
yen kubbelerde akisler bıraktı. 

"Saat dokuz. Hırkai Saadet kapısının ö
nilnde sırmalı üniformalar, kalpaklıar ve şa.p
kalariyle sefirler ve zabi-tler bekliyorlardı. Ec
nebiler bu muazzam daireyi merak ve hayret
le seyrediyorlardı. Ulema, arkalarında geniş 
k,ollu, göğsü sırımalı yeşil ve mor libaslar, sa
rıklarında sırmalar, hürmetle istikbal ediliyor
du. Kalabalık gittikçe artıyordu. Veliahdi sal
tanat, şehzadeler, büyük üniformalariyle gel
mişlerdi. Şubat güneşi altında, nişan, sırma, 
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üniforma parıltısından başka bir şey görülmü-
yordu. · 

"Hırkai Saadet dairesinin kapısı birden
bire açıldı. Bütün nazarlar kapıya çevrildi, 
kalabalık o tarafa doğru birikti. Kapının iki · 
tarafı doldu. Herkes, kalbler müteheyyiç; ce
nazeyi görmek istiyordu.. Nihayet, elmaslı 

kemerler, sırmalı Kabe örtüleri, al atlaslarla 
müzeyyen tabut, kırmızı fesi ile, parmaklar 
üzerinde, miihib ve muhteşem, dışarı çık.tı. 

Erkanı dev1et, zabitler; Sultan Abdüllıamid'
in cenazesi huzurunda idiler: Bütün nazarlar 
tabuta dikilmişti. Tabut, -Hırkai Saadet kapısı 
önüne yüksnk hir mevkie konuldu. Hamidiye 
camiinin Kürsü Şeyhi, sırmalı yeşil esvabı, 

göğsünde nişanı ile taşın üzerine çıktı. Etra
fına bakınarak sordu: 

- Merhumu nasıl bilirsiniz? 
Velveleli, hazin, müteessir bir çok ses, 

seıwiler arasında aksetti: 
- İyi biliriz. 
"Kısa bir fatiha bu merasime de nihayet 

verdi. Tabut kaldırıldı, Sultan Ahmedi Sa.Us 
Kıiitüphanesinin, Arz odasmın sağından ağır 
ağır geçt,i, Babüssaade önüne geldi, cenaze 
namazı alelusul burada kılındı. Alay burada 
tertip edilecekti. Şelızadegan, ayan, meb'usan, 
erkanı devlet, süfera, ümera, sar~.y agavatı, 
hep burada toplanmışlardı. Arada sırada, teş
rifat memurlarının sırmalı esvaplariyle, elle
rinde beyaz bir kağıt: 

- Ayan, meb'usan, ricali ilmiye, ümera .. 
diye çağırdıkları işidiliyordu. Nihayet alay 
terUp edildi. Servilerin önünde hademei şaha~ 
ne zabitan va efradı dizilmişlerdi. Piyade efra
dı, silahla.n111 omuzlarına asmışlar, . kemali sii
kunetle yürüyorlardı. Tabutun önünde dede
ler, Şazeli dergahı dervişleri gidiyO'I'du. Tabu~ 
tu · taşıyanlar Ederumi hüma~n ağalan ·ve 
saray erkanı idi. 

"Tabut, Babüssaadeden Ortakapıya ka
. dar, serviler arasından, yavaş yavaş ilerledi.. 
Orta kapıdan vekar ve ihtişam ile çıka!'ken 

hazin bir tehlil, ruha huşu' ve tevekkül veren 
tatlı bir sada, Orta kapının taş duvarlarına, 

bir zamanlar vüzeraya mahbes"teşkil eden ka-0 

pı arasına, aksetti. Önde dedegaının fasıladar, 
hazin nevaları işidiliyor, Şazeli dergahı şeyhle
rinin hüzünlü bir arab lalını ile okudukları 

Kelimei Tevhid; tekbirler ve naatlar arasında, 

aheste bir nakarat gibi yükseliyordu; Orta:ka
pı ile Babı hümayun arası Alman zabitle
rinin otomobilleri, mükellef konak arabala
riyle dolmuştu. İki zarif hanım, arabada, a
yağa kalkmışlar, yüzlerinde ince peçeler, alayı 
seyrediyorlardi. Biraz ötede, Bizansın İrini ki
lisesi ve son devrin askeri müzesi önünde, 
Mehterhane takımı, cesim kavukları, kırmızı 
şalvarları, sırma çepkenleri, sanlı ve kırmızılı 
bayraklariyle durmuşlardı. Canlı bir tarih, 
hümnet ve tevıltir .ile tabutu selamlıyordu. 

••cenaze Babıhüm-ay:undan çıktı. Sokak
lar insandan görülmüyordu. Ayasofya önün-· 
den Sultan Mahmud Türbesine kadar caddeye 
iki sıra asker dizilmişti. Ağaçlar, evler, pen
cereler, damlar kadınla, çoluk çocukla dolmuş
tu. Tramvaylar durmuştu. Tabut acıklı ve mü
essir dualarla, tekbirler ve tehlillerle ilerliyor- · 
du. Cenazeyi görenler, müteessir oluyorlardı .. · 
Evlerin pencereleri kadınlarla doluydu. Bir ha
nım, hiçkıriklarını zabtedemiyor, mendili göz- . 
lerinde başını duvara dayamış, ağlıyordu. · 
Cenazeyi lakaydane seyredenler de vardı. ·Fa
kat hassas kalbler, bu hazin merasime, bu mü
ellim feryadlara, bu dini ihtişama karşı göz
lerinin yaşardığını ,hisseıdiyor.du. Otuz dört se
ne Hilafet makamını işgal eden Osmanlı Pa-

. dişahının son merasimi -hürmetle ifa ediliyor
du. 

"Son şehkayı andıran Allah! Allah! nida
lariyle tabut türbe kapı,sından içeri girdi. Sul
tan Abdülhamid hürmet ve tekrim ile kabre 
indirildi, Osmanlı tarihinin otuz dört senelik 
saihası hazin bir surette hitama erdi. (Ahme4 
Refük, Ahdülhamidi Saniye dair). 

ABDOLllAMİD il. ÇEŞMELERİ (B.: 
Hamidiye çeşmeleri). 

ABDÜLHAMİD il. DEVRİNDE GAZE
TELER VE SANSOR - İkinci . Abdülhamid 
devrinde hükumetin matbuattan istediği, Hü
kümdara mutlak "sadakat" ve "ubudiyet" 
idi; bu sadakat ve ubudiyetin de her vesile ile 
ve sı,k sı-k arz ve beyanı beklenirdi; matbuata 
ve muhaberata konulmuş olan sansür, HÜ•:· 
kümdann vehmile denk bir hassasiyet göste
rirdi, hükumete muhalefet ve tenkid yollu ya
zılar caniyane bir teşebbüs olarak, sansürün 
iptal etmesile kalmaz, eklenen bir jurnal ile 
muharririnin sebebi felaketi olurdu; sansür, 
o zamanın tabiridir, "2'lÜlfüyara dokunan" ya-
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zıları ve bendleri çıkarırdı. Kitap ve risaleleri 
tetkik eden sansür heyetinin adı "Encümeni 
Teftiş ve Muayene" idi (8. Encümeni Teftiş 
ve Muayene); sansür memurları, ve encümen 
azaları zülfüyarın en hafif bir soluktan müte
essir olacağı kaygusu ve ceza korkusiyle, me
sela. mlsum bir aşk hikayesinde, halka Çıra
ğan sarayında maıibus olan Beşinci Muradı 
hatırlatabilir diye "bu hırçınlıktan muradın 
nedir sevgilim" cümlesinden murad kelime
~ini çizerlerdi. Veliahd Reşad Efendin•in adı da 
sansürlük isimlerdendi. Halkın, korkudan zi
yade riya · ve tabasbus duyguları da sansürün 
vehmini kurcalayan sebeplerden olmuştu: Me
sela bir çok "Murad" lar "Mir'at" olmuş. "Re
şad" lar da isimlerini "Neşet" veya "Reşid" e 
çevirmişlerdir. Bununla beraber şeref ve ve
karını muhafaza edenler arasında vükeladan 
ve ricalden bu isimleri taşıyan pek çok ·kimse 
vardır; Maliye Nazırı Reşad Paşa ve Şehre
maneti Muhasebecisi Reşad Efendi gibi kıi, bu 
sonuncunun torunu olan İstanbul ·Ansiklope
disinin muharririne · de 1905 de Reşad adı kon 
muştur. 

"Yıldız" sansürde çizilen isimlerdendi; şu 
garip ve gülünç fıkra, hakikat olma.sa dahi 
devrin zihniyetini belirten mübala.galı · . bir 
fıkra olarak zikredilmeğe değer: Bir sefe
rinde Encümeni Teftiş ve Muayene heyetin
den bi-r zat kendine tetkik edilmek üzere veri
len bir riyaziye kitabı:ı;ıdan yıldıza benziyor di
ye "+" ve "X" işareıtlerini çıkarmıştı!. 

"Ehali", "hürriyet", "cumhuriyet" "ihti
lal" gibi kelimeler, yazılmak şöyle dursun, a.ğ
za dahi alınmazdı. 

Gazeteler yine o devrin tabiri ile "sayei 
şahanede" Türkiyenin her tarafında halkın 

dirlik ve düzen içinde m~ut ve hükumetin de 
her işinde muvaffak olduğunu belirtmeğe 

mecbur idiler; "sayei şahane" ta•birini de pek 
aşağılık şekilde suiistimal ederlerdi; mesela., 
lkinci Abdülhamid'e beş altı satırlık tumtu
raklı dua ve methiyeden sonra "Sayei şaha
nede Ziraat Bankasının Gemlik şubesinin ora
daki iki köy halkına tohumluk arpa ve buğday 
dağıttığını" yazarlardı ... Tanınmış kimselerin 
ölüm-haberleri de, gazete sütunlarına "Cena
bı Hak Sultan A•bdillhamid Hanı Sani Efendi~ 
miz Hazretlerini her türlü ifattan siyanet ve 

· ömrü şahanelerini müzdat buyursun" şeklin-

de bir mukaddemeden sonra konulurdu. Cu
martesi günleri ,gazetelerin başında bir "Se
lamlık resmi alisi" setrlevhası bulunurdu, bu 
bendde, Padişahın Cuma namazını mutad me
rasim ile kıldığı haber verilirdi. İkinci Abdül
hamid, halka sıhhatte olduğunu ·bildirmek ba
kımından bu yazılara çok önem verirdi. Her 
gazetede gayet dikkatli olarak kaleme alınmış 
beş altı türlü seılamlık res~ alisi bendi bulu
nur, örnekler beş altı hafta süren bir devir ile 
değiştiri~erek kullanılırdı. 

Günlük gazetelerin önemli bendlerinden 
biri de "Teıvcihat ve nişanı hümayun" idi, bu
rada, her gün, sadakat ve ubudiyeti görülen 
kimselere ihsan olunan T.ütbeler, memuriyet
ler ve nişanlar yazılırdı. 

1stanbulda, Abdülhamid'in doğumu ve 
cülusu münasebetiyle yaıpılan donanmalar da 

· büyük şehir gazetelerinde günlerce süren 
"şehrayin" bendleriyle aksettirilirdi. Gazete
lerin şehrayin muhabirleri, kandillerle donatı
lan ve "Padişahım çok yaşa", yahut "Sultan 
Abdülhamid Hanı Sani" yazıları veya "Tuğra
yı Hümayun" ile süslenen yalı, konak ve evle
ri sahiplerinin isim ve memuriyetleriyle birer 
birer yazarlar; sadakat ve ubudiyetlerini ga• 
zete sütunlarına geçirdiklerinden ötürü de 
kendilerinden hakkettikleri "rüşveti tahrir"i 
alırlardı. 

Gazetelerde Padişahı medih yollu yazılar 
yazmada büyük hü·ner sahibi olarak tanınmış 
muharrirler, "Meşahiri İslam" sahibi Hamid 
Vehbi Beyle "Serseri Yahudi" mütercimi Se
lanikli Tevfik Bey idi. Ahmet Rasim de, ede
bi .hatıraları aTasında: "Ben bile bu yolda iler
liyordum. Hatta cülus veya veladeti hüma
yundan bir kaç gün evvel eve kapanır, o gün
lerde neşredilmek içi,n iki üç tane makalei 
mahsusa yazar, hazırlardım. Çünkü gazetesin
de en parlak cülusiye, veladetiye bulundurmak 
imtiyaz sahiplerinin birinci ·meşguliyetleri idi. 
Makalatı mütenevviaya ikişer ~er mecidiye
den fazla veremiyen ve ekseriya desti fakiri 
muharrirden bedava almak kurnazlıklarını 
hi~ bir dakika gözden dur tutmıyan ve tutma
mış olan bu zevat, bu nevi makaleler için iki, 
üç, hatta dört beş lira verirlerdi. Ben bu ha

. nı yağma'yı etrafiyle bildiğim için makaleleri 
der ceyb ederek Babıali caddesinde bunların 
~üzel'gihında durur, kollardım. Biri geçti 



AfIDÜLHAMfn İİ . .ÔEVRiNDE H'.AFİYELİK - 11() ---

mi, Ka1pakçılarbaşı çığırtganlan gibi: 
- Ne ala cülusiyelerim, veli.detiyelerim 

var! 
Der, nazarı dikkatlerini celbeylerdim. 

Gün olurdu ki bütün cera,idi münteşire benim 
makalelerle Hakipi.yi Padişalüye arzı tebri
kit ve tes'idat ederlerdi" (Muharrir, şair, e
dip). 

Gazetelerde basma kalııp manzumeler çı
kardı, bunlar: Muharremiyeler, bayram teb
·rikleri, mevliıt, mi'raç, regaib ve berat kandil
leri tebrikleri, Ramazanlara mahsus mizahi 
manzumelerdi. Hırkai saadet ziyareti makale
leri, kolera veba gibi salıgınlann defolması için 
·cami, mescit ve tekkelerde iradei şahane ile 
"Buharii şerif" okunduğunu bildiren bendler; 
Mekkede Kabe, Medinede Ravza.i mutahhara 
örtülerinin değiştirildiği haberleri; bir hayır 
müessesesinin yapılması dolayisiyle yazılan 

makaleler, gazetelerin Padişaha sadakat ve 
ubudiyetini beyana vesile olan fırsatlardı. 

ABDOLHAMİT Il · DEVRiNDE HAFİ
YE TEŞKlLA.TI VE HAF1YEIJK - İkinci 
Abdülhamid devrin.de, memleketin üzerine bir 
örümcek ağı gibi gıer.iılmiş olan hafiye teşkila
,tının en korkunç ve iğrenç faaliyetine İstanbul 
sahne olmuştu. Bu hükümdann en yakın a
damlarıru:lan Ma.beylııi Hüma.yun Başkatibi 

Tahsin Paşa, hatıralarında, bu mevzua şu sa
tırla:rla tıemas eder: 

"Sultan Hamid memleketi sıkı bir kont
rol çemberi altında bulundurmak için ta sa.ra
yın kapısından başlayarak her ta.ra.fta kuv
vetli · bir istihbar şebekesi vücude getirmiş ve 
bu şebekede çalışanları kesesinden bir çok ni
metlere garketmdşti. İsraf diye telakki olunan 
bu sarfiyat, mut.lak ve müstebit bir idarenin 
levazımı .zaııuriyesinden sayılmak ica.beder. 
Y ~a.dığı devri ve etrafındaki insa.ıılarm ahlak 
ve istidadını, hangi noktalarıın ne gibi şeraite 
karşı zayıf olduklarını iyice tetkik etmiş olan 
Sultan Hamid, ıpa~ ve meııfaat vasıta.siyle 
celbi kulu.ha muvaffak olacağını kestirdiğin
den ve ilık tecrübeleri bu hususta. muvaffakı
yet temin ettiğinden artık saltanatmm sonu
na kadar bu yolda devama mecbur idi. Nime
tin, ihsanın, atiyemıin, lııiilisa menfaatin arka
sı kesilirse şebekenin gevşiyeceği, hatta. da
ğılacağı ve sadakatten ötürü arzolunan hiz
metlerin nihay.et bulacafı muhakkak idi. 

"Sulıta.n Ham.idin vehmi, ister yaradılışı 

icabı olsun, ister bilahare muhitinin tesiriyle 
husule gelmiş bulunsun, her halde alelade de
nilecek derecenin çok .üstünde idi. Etrafım ku
şatan insanlar, onu bu vehim yolunda tahrik 
ve teşvikten geri durınamışlıar, ona daima veh
mini kızışbracaık hadiseler göstermişler, her 
tarafta. onun hayat ve salta.na.tına düşman bu
lunduğunu söyliyerek saltanattan mahrumi
yet ve ölüm tehlikeleriyle vehme alabildiğine 
vils'at vermişler, hatta çok defalar ortada. hiç 
bir sebep ve vesile yok iken onun vehmini kö
rükleyecek hadiseler icat etmişlerdir. Sultan 
Hamidi etrafındaki adamlar, sadrazam ve na
zırlariyle, saray bendegan ve memıubini ile., 
hülasa. bir dakika peşinden aynlmamış olan 
muhiti ile muhakeme etmek elbette en doğru 
yoldur". 

:Lkinci Meş,rutiyetin ilanı ve Abdülhami
din tahttan indirilmesi. -üzeriınıe, hafiye teşki
latı ve hafiyeler hakkında pek çok şey yazıl
mış ve söylenmiştir. En namlı hafiyeler halkın 
münferit ve toplu hakaret ve nüma.y.işlerine 
hedef olmuş, biır kısmı sürgi,\ne gönderilmiş, 

. hapse atılmış, Kaba-sakal Mehmet Paşa ve 
Fehim .Paşa gibi şöhret1ier de yaptıklarını ha
yatlariyle ödemişlerdi. (B. : Fehim paşa ve 
Mehmet Paşa, ıKabasakal). 

Hafiye teşkilatı, başlarında sa.ray ve hü· 
kümdar ile dalına temas halinde olan devrin en 
nüfuzlu rical ve erkim buh.ıınan, dal ve budak- . 
ları en aşağı halık tabakalarına kadar men çe- , 
tel.eır halinde kurulmuştu; bunlar büyük şehir
deki faaliyet sahala.nnı aralarında taksim et~ 
ıni,şlerdi; ve meseli. "Feıhim Paşa takımı'' ve 
"Mehmed Paşa talnmı" diye de isim almışlar
dı. 

J;lugün, çok yazıktır ki salahiyetli ve na~ 
muslu ,bir kalemin ına.hsiılü olup .bu teşkilib 
hurda .teferrüa:tiyle aydınlatan bir eser bu

. lunmadığı gibi saraya. verilmiş jurnallardan 
mürekk8l) bir k•leksiyon da mevcut değildir. 

1909 da "Müelif ve muharriri Mahmud" 
imza.siyle neşredilmiş "Hafiyelerin listesi" a
dındaki risale, halkın heyecan ve merak.ını is- • 
tismar etmek için yazılmış ve İkinci Abdülha
mid devri memurlarından bir çok namualu 
kimseleri de "hafiyeı.ik" ile iekeliyeri bir .eaer 
gibi görünüyor. 

l.. Meşrutiyetin ilanında namlı hafiyelerden 
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en ağır hakarete nmruz kalanlardan biri İkin
ci Abdülhamid demınde Adliye Müfettişliği 
yapmış olan Yusuf Şetvan Beydir; İkinci Mec
lisi Meb'usana Bingazi Meb'usu olarak giren 
bu zat, Mecliste asabi bir heyecan ile karşılan
mış idi; bu arada Biga Meb'usu Arif İsmet 
Bey tarafından alenen: "Şetvan Bey namı er
babı namusu tethiş eder, bu Unvanın hamiyet
li insanlarda müthiş hatıratı vardır!" diye it
ham edilen ve bu itham Meclisiın alkışlariyle 

karşılan-an Binıgazi Meb'usu heyeti umumiye
nin karariyle Meclisten çıkarılmıştı. 

'l\ıhaf bir nümayişe hedef olan bir namlı 
hafiye de Nafia Nezareti Mektupçu muavini 
Kanlıcalı Said Bey olmuştu; bir akşam Körrü
den Boğaza giden Şirketi Hayriye vapuru, 
Said Beyin yalısı önünde içindeki yolcular ta
rafından durduruhnuş, yalının camları, vapu
run kömürleriyle ve "Yuha.! .• KaJırolsun h~i
yeler!.." na.'ralariyle bir anda kırılıp indiril
mişti. 

Rivayet edildiği.ne_ göre hafiyelerin ara
,sında en şeni' simalar .Sakallı Mehmed ve Fe
him Paşa~ıarın takımlarında toplanmıştı; bun
lar, işi jurnalcılıktan çıkararak Paşalannın 

behimi ıhırslarmı tatmin için çalışan bir ırz 
ve namus düşmanı çete haline gelmişlerdi; 

Fehim Paşahlarm en iğrenç siması da, Be
yoğ-Iunda muhabbet tellallığından ula :rütbesi 
sınıfı evveline kadar yükselen mu.seviden dön
me Süreyya idi ki Meşrutiyetin ilanında izini 
kaybettirerek A vrupaya kaçmağa muvaffak 
olmuştu. 

O devri yıaşamış olanlar nakleder: "Bun
lar, bu ünvaın, bu mensubiyet sayesinde u
mumhanelerde -belalı yani zoraki zampara, pek 
nadiren kazalı, yani kadının erkeğe tutgun va
ziyetinde yaşarlar, hiç bir zaman paralı sını
fında yaşamazlardı" (Ahmed Rasim, Muhar
rir bti ya .. ). 

Hafiye jurnalı. ile başından en tuhaf ve 
garip vıakal:ar geçmiş kimselerden biri de bü:
yük muharrir Ahmed Rasimdir; üstad bun
lardan ikisini şöyle ınakleder: 

"Galata rıhtımı yaıpılmak üzere idi Biz 
o zaına.n beş on arka.daş her akşam bu sahil 
~de bulunan, gündüzleri kahvehane, ge
celeri meyhane olan bir gazinonun süslil, te• 
miz, etrafı. buzlu caİn.1arla kapalı bölmesinde 
toplanır, içer, çakar, eğlenir, burası alelade 

hafiye uğrağı olmadığı i,çin rahat rahat görü
şürdük. Merhum Borazan (Tevfik), meşhur 
(Muhsin), (Nuri Baba), Enderuıni (ıAyı Ra
şid) gibi kibar mu.kıallidin, (Nuri Şeyda) gibi 
üstadı musiki, rum olduğu halde romlarla gö
rüşmez, bizimle düşer kalk,ar, cidden ehlidil, 
kalender (Afandos), bir de vaktiyle mahud 
(Kuleli Vak'ası) denilen ilk Meşrutiyet mü
rettiplerinin ve bilahare Midhat Paşanın 

İzmirden lstanbula celbi de istintakına me
mur olmak suretiyle Sultan Hamid'in emnü 
itimadını k,azaınmış olan Fındııklılı (Mehmed) 
Efendinin oğlu (Nbım) Bey namında .gayetle 
riyakar, okkalarla rakı, şarap içtiği halde mu
taassıp görünür, masa. baş~da fesini çıkarıp 
takkesiyle oturur biri, daha bir kaç k:işıi bu 
gazinonun hemen gün kıaçırmaz müdavimle
rindendik ... 

"Biz (Nazım) ın her hali endişe verdiği 
için yanımızdan uzaklaştırmak istiyorduk ve 
bu emel hepimizce taıka.rrür etmişti. ;ı3ilhassa 
(Nuri Baba) bu babda icra memuru gibi dav
raınıyor, anınla her gece eğleniyor. İşi sarhoş
luluğa vurarak söğüyor, ·sayıyordu. Fa.kat al
dıran veya aldıra-cak kim? 

"Bir gece (Afandos) gecikti. Fakat bir 
saat sowa beraberinde diğer bir Rum olduğu 
halde geldi. Bize de (Ale,ksandros) Efendi na
miyle prezante etti. Adamcağız oturdu. Hasır 
şapkasını çıkardı. Bermutad .beyaz takkesiyle 
oturan (Nazım) ın ta tepesine müsad-if olan 
çenıgele astı. Bu tesadüf derhal Nuri Baba'nm 
nazarı dikkatini celbetmiş olmalı 'ki gillerek 
yüzüme baktı. Anladım, (Nazım) 'a bir azizlik 
yaıpıacak ! .. Birer kadeh.. Birer kadeh daha .• 
Babada gözler parladı.· Ha -babam, ha ba.ba.nı 
ha!.. Tanı (Nazım) kadehini içip de üstüne 
suyu yuvarlarken Baba bir hamlede şapkayı 
alınca başına geçirmesin mi? 

. "Olacak bu Jia... Şa.uka biraz büyücek, 
(Nazım) m kafası küçücük olduğu için kulak
larına kadar geçince siması öyle komik bir 
manzara bağiıaıdı ki kahkahalarl-a gühnemek 
kabil değildi. Daha tuhafı (Nazım) 'ın guya ke 
mali takvasından elini şapkaya sürmekten d@ 
tevakki ederek Babaya; 

- Çıkar şu murdan -başımdan! 
Demesiydi! .. 
Elhasıl -gülüşüp dururken bizim oo.lmeden 

içeriye tanımadığımız iki -ltişi girdi. Biri bana 
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doğru eğil:er.ek kulağıma: 
- Rasim Bey, Nazım Bey kimdir? 
.~yince gösterdim. Herif doğruldu. N6.

zıma hitaben: 
- Buyurun Bey, sizi Merkezden istiyor

lar! 
Dedi .. (Nazım) da betbeniz attı. Takkeyi 

düze1tti. Fesi giydi. (Nuri Baba) o ikiden bi
rini tamyomıuş, sebebi tevkifi sordu. Dedi ki: 

- Şapka giymiş diye jurnal verdiler, ko-
miser bey istltvor ... 

Bizde bir hayret! .. 
- Kını vermiş? 
- Kasap Mehmed namında biri ... 
- Ne vakit giymiş? 
- Bu gece! .. 
(Nazım) titriye titriye kalkındı. O iki si

vil memurla beraba- gitti. 
"Artık bizde muhavereler: 
Subha.na.llah !.. Bu nasıl iş canım ... Zavallı 

Nazım donakaldı ... tHasbünallah !.. Bak şu O• 

lan :işe ... Şimdi ne yıapalım? .. Oğlana · ya.zık

tır!.. Baba ne olacak? 
Baba eliyle sakalını sığ,achkta.n sonra de

di ki: 
- Ne olacak? .. Rasim, .birer tane daha 

çakalım. (Voyvoda) komiseri (Yusuf) benim 
bildiğimdir, gide,lı,im, aınlatalım, kurtarırız. 

- Olur! .. 
Çaktık ... Arkadaşlara: 
- Bıiz şimdi geliriz! 
Diyarek yola düzüldük. 
"Merkezden ıiçeriye girdik, Komiserin o~ 

da·sına vardık. (N!zım) mehil ve mahzun otu
ruyordu. Bizi görünce ferahladı. Filvaki ko~ 
mis&", Babayı hüsnü istikbal etti. Hal ve ha
tır sordu. Sebebi ziyaretini de anlamak istedi. 
Baba da anl:attı. Komiser dedi ki: 

- Valla!hi Nuri Bey ... jumalı veren a, 
<lam buralar.dadır, çağırtayım, bir kere daha 
f:ıorayım. Biraz bekleyin. 

Zili vurdu. Gelen memura: 
- Kasap Mehinedi buldurun. 
"Bir çeyrek sonraydı ki içeriye sarhoşlu

ğu (zom) ta'bir edilen haliiıde biri girdi. Göz• 
lıeri kapamyor, herif bacakları üzerinde salla• 
myorou. Komiser,. ben, Baba 'gillmeğe başla

dık. Komiser: 
- ,Biraz beriye gel. .. (Nazımı göstere

rek) şap'kayı giyen ,bu muydu? 

Ne-dersiniz? Kasap.uyanır gibi oldu. Göz- . 
leriylıe Üçümüzü süzdü .. Ağzından tükürük sa
çıyordu, hizi bir daha süzdü, ne dese beğenir
siniz? 

(Nazımı göstererek): 
- Hayır, bu değil.. (Benimle Nuri Baba

yı başiyle işaret ederek): 
- ,Bunlar idi! 
Biz yine birbirimize bakışarak giilüştük. 

Sözündeki tezadın işim.ize yarayacağına inan
mış idik. Komiser: 

- Peki, haydi, git... Nazım Bey siz de teş
rif buyurun ... Nuri Baba siz biraz oturun. 

Dedikten sonra masasının gözüınden bir 
kağıt çıık.ardı. Bir şeyler yazdı. Nuri Babay-a 
dedi ki: 

- Yamnıza bir sivil efendi vereyim, de 
siz Galata.sarayına :kadar gidin. 

....,. Nasıl? Bizi mi .tevkif ediyorsurıuz, 

halbuki biz buraya şefaat içi,ı{ geldi:k. 
Komiser ellerini oğuştuıra.rak: 
- Ne yapaYJm ki ,bu Kasap Mehmed, 

mabeyin hafiyesidir. Başka türlü bir §eY ya
pamam. 

- Yıaıpma Yusuf Bey ... 
- Başka çarem yoktur, yazdığım jurnal 

da onun aleyhinde, sizin lehinimedir, al· oku! .. 
Filvaki dediği gibiydi. Bir (Hasbtinallah) 

da;ha.! .. 
- Şaka. etme Yusuf Bey... -ı 

- Şaka değil, ciddi söylüyorum. 
Demekle beraber zili vurdu. İçeriye giren 

siwl memura: 
~ . Al şu junnalı .. Beyleri Gala.tasa.rayına 

götür. 
Çaııilnaça.r .kalktık. Memurla be!'a;ber 

Merkezden çıkarak Yükf:lekkalıdırımı tırman
dık. Eski (Yani) biııalıanesinin önüne geldik. 
Dedim ıki: 

- Baba, ş,ur.ada karnımızı doyuralım, 
ne olur ne olmaz!.. 

Beınim içime bir şeyler doğuyordu. Bu 
teklife memur da icabet etti. Girdik. Memur 
da hemlwieh oldu. Yedik ıi:çtik. Doğruca Ga:
latasarayına gittiık. ,Baba, yolda cliyordu ki: 

- ,Bizim Hafız Bey ora.da ... 
(Hafız Bey} dediği o zaman jandarma 

tabur ağ.asıydı. Bilahare alaybeyi oldu. Ben 
ıle tanırdım. Mabeyine ımensu,p hafiyelerden 
idi. 

Biz Galatasarayı polis komiserliği odası- ' 
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na glı'diğimizde kapıdan bir kere baktı, bakış 
o .bakış, bir daha ,görünmedi. Komiser jurna
lımıza göz geçirir geçirmez zembereği boşan
inlŞ gibi birdenbire ayağa kalktı. Kaşları 

şahlandı; jurna1dan gözünü ayirmıyordu. Dı
f}anya ç:tkıt.ı. Taşlıkta bir fiskos başladı. 

"Ban (Nuri Baba) ya, o da bana bakakal
mış idik. Jurnıalda bizi itham edecek harfi va
hld olmadığı halde bir ko:ıniseri böyle büıyük 

bir ehemmiyetle saran sır acaba neydi? Bizi 
·getiren sivil memur .bile şaşkın şaşkın bakmı
yordu. Elhasıl aradan ,beş on dakika geçtikten 
sonra bir jandaxma neferi odaya girdi. İkimi
ze birden sert bir ,surat ile: 

- Haydi yüriiy,ün! 
Dedi. Yürüdük.. Haıpisha.neye , .giden yol 

üzerinde ıalçak tavanlı loş bir odaya girdik. Gö
riilmemiş bir :mıanzara ! Sağ tarafında kalın 

tahta parmaklıklı bi•r kaıpı, aralıkla.rından bir 
takım gözler bize· bakıyordu. Sol ta.rafta .bir 
yazı masası, üstünde bir kırbaç, hokka evrak. 
Bu masamn arkasında abusülv~ih bir polis 
çavuşu oturuyordu. Ama yüzümüze bile bak
mıyordu. Odanın etrafı yüksek peykeli olduğu 
için oturduk. Benim bacaklarım_ sallanıyordu. 
(Nuri Baba), ,babahlndi gibi kabararak kıza
rıyordu. Bu halinden korkmağa başladım. 

Çünkü baba bu hale geldi mi,ondan öte ne yap
tığını bilmez. Haıtta korktuğum bir dakilca son
ra başıma geldi. 

"Oturur oturmaz bizi getiren jandarma-
ya sordu: 

- Biz buraıda mı kalacağız? 
Köşeden müthiş bir saıda: 
- Sus!.. P ..... 
Baba yerindeıı:ı yıldırım gıibi fırladı,. Polis 

çavuşunun gırtlıağıına sarıldı. !Altına aldı. Tah
ta parmaklık arkasından da: 

-Vur! 
Sesleri yükseldi. 
Anlaşılıyoil' a. İş çığrınd!an çıktı. Bir anda 

odanın içi polis, jandarma, sivil memurlarla 
doldu. Çavuşu babanın elinden güç kurtar:dı
lar. Baba artık var kuvvetiyle alabildiğine ba
ğıra bağıra sövüyordu. En niha(yet ikımizi üç 
jandarma hıfız ve emanetinde olarak. taşlığa 
çı:kaııdılar. Baba aslaınlar gibi köpürmüş, atı
lacak yer, adam :arıyordu. Yanımıza elleri 
prangalı iki-kişi daha katıtılar. Galataısa.rayın
dan çıkardılar. Nereye g-idiyorduk? Jandar
manın biri dedi ki: 

- Ba;bızaptiyeye! 

- Yayan mı? 
- Paran varsa araba tut, ben sizinle bi-

nerim, ötekiler gitsinler!. .. 
Baba, mıınısif bir adla.mdı. Dedi ki: 
- Onlara. da bir araba tutun, anca bera

ber, kanca beraber ... 
. "Arabalar tutuldu, bindik. Ben bir.birini 

takiıp edan na..me'mul ha.diseler .tesiriyle meb
hut, biç ,bir şey anlamaz bir haldeydim. O ta
rihte (İkdam) da çalışıyordum. Biı- ümidim 
var ise o da Zwptiıye Nazın (Na.azım) Paşanın 
insafındaydı. 

"Köprü başına geldiğimizde açık olduğu
nu haber aldık. ,Bir bela daha .. , arabalardan 
indik. Büyük bir barkoya bindik. 

"Ne gizliyeyim? Ben Babanın pöflerin
den; öflerinden korkuyordum. Çünkü aklı: zi
vıanadan çıkmış görünüyordu. Gayet asabi ol
duğu iıçjın: kaldırıp kendisini denize atar .. Atar 
mı atar. Vaktiyle bir meseleden dolayı böyle 
bir sabıkası da vardı. 

"Her neyse, Sirkeci, Babıali caddesi yü
rüdük. Gece yansına doğru Babwaptiyeden 
içeri gdrdik. Kelepçeliler ayrıldı, bizi (İfıade o
dası) denıilen ,bir odaya soktular. Burada bir 
polis yatmış horluyordu .. roaldırdılar. Galata
, sarayında. alelacele yıazılmış olan jumalunızı 
verdiler.. Polis o:kur okumaz: 

- Verin içeriye! 
Dedi. Bizi doğruca Tevkifhaneye götür

düler. Üstümüzü yokla.dılar. Açılaııı bir kapı
dan salmaya salıverir gibi içeriye attılar. 

"Genişçe bir karidora açılmış bir takım 
· odalar, hepsinden de ince, kalın, horultular, 
kesik, sürekli öksürükler geliyordu. Bu odala
rm bitıiınden karşımıza biri çııktı. Bize_ Azer
baycaın: şivesiyle: 

- Buyurun beyler! 
Dedi. Herifi ıtakip ettik, bir oda.dan içe

riye girdik. Heırif derhal bizim ikimize bir ya
tak serdi. Cidden söylüyorum, mis kokulu çar
şaf, yorgan koydu. Ben daha yastıklan görür 
giörmez kendimdeın geçmeğe başladmı. 

- Beyler paralanmzt bana verin ... Yok
sa karışmam, çaltlırabilirsmiz. 

Başka ne yapabilirdik? Verdik. Baba ile 
koyun koyuna yattık ... 

"Ne ra;ha.t yer imiş! Koca' tevldfhaneınin 
içinde çıt yoktu. Gözlerimi açtığım zaman yir
mi: otuz kadar meıvlrufun bize karşı nazar ey• 
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lediklerim gördüm, utanıyordum. 
"Köşede bir semaver fokurduyor, gece bi

zi karşılaya.ıt herif istiyenlere çay veriyordu. 
Biz de istedik. Bize de getirdi, hein de: 

_; Hoş gelınişsiriiz L 
Dedi, Bu söz, Babanın hoşuna ği.tti. İsmi" 

ni sordu, o da şivei mahsusasiyle cevap ver .. 
eli: 

- Bana Acem Ati derier. 
~ Sen burada necisin? 
- Koğuş eskisi ... 
- Çoktan beri burada mısın? 
- İki sene kadıar oluyor ... 
"Baba bir çay .daha ısmarladı. Diğer mev

kuflarla sorgu suale başladı. Pek neşeli gö
rüşüyor, her biriyle. laıtifeler ediyor, sebebi 
tevkifleri olan cüriiml'er hakkında esbabı mu
haffef e dermeyan ediyordu. İçlerinden biri de 
bizim sebebi tevkifimizi sordu. Baba hiç dü
_şünmedan .benıi göstererek dedi ki: 

- Bunu göndünüz mü? Bilseniz ne cive
lektir. 

Şaşaladım. O devam ediyordu: 
- Dün akşam Galatada Sakallı Kostinin 

balozuna gittik. Meğer bunun oradaki karılar
dan biri dostuymuş .. Bir masaya oturduk. Ka-· 
n da yaıınnıza geldi. Konuşup dururken mav
nacının biri karıya söz attı.· (Yine benigöste-. 
rerek) Bu da herifin suratı budur, dedıi. Bira 
kadehiıni fırlattı. Ayağa kalktılar. Seninki kol
•tuğunun altından koca bir kama çıkarıp da he., 

· rif e yallah etmesin mi? 
"Babanın yalanı . bu derekeye inıdiğ.i es

nada idi ki 1dışardan ·acı acı bir feryat 1koptu. 
Bu feryat: 

- Şapka g.i ... yenler ! ! 
Diye aksediyordu. Ben haoil ve malı.cup 

yerim.den fırladım. Münadinin yanındaki polise 
uyarak tevkifhaneden çıkarken :arkamızdan 
biri; "Tuğ! gavur kafalı köpekler!" diyordu. 

Tam.dört g,ün dört gece Babı zaptiyede is
tintak edildik. Bizi artık tevıkıifhaneye verme
·diler. P,olıi:s mahıpusin koğuşuna yani meriyül
hatır odasına v.erdileır. Hini istintakta sorduk
larına nazaran tevkif edildiğimiz geceden bir 
kaç gece evvel başlarına silindir şapka giymiş 
iki Türk, İngilıiz sefarebhanesine kaçmışlar
mış. Sultan Hamid polis hafiyesi bwnları arı
yormuş. 

"Güç hal ile bizim böyle şapka giymediği
mizi isbat ettik, yakamızı nefiyden, mahpu-$i-

yetten kurtardlik idi." (Ahmed Rasim, Muhar
rir bu ya!) 

"O zamanda (.Pendik) te barbunya gibi 
leziz balıklarla bir de al şarap vardı. Bir kaç 
tane ondan, bir kadeh de berikinden hülyası 
agzmli stilandınyordü. 

"Yalnız-başımayım. Arkadaşım, filan yok. 
Varır varmaz deniz kenatiila. ğideti caddeyi 
tutturdum. Birinci gazitıocian içeri girdim, O· 
turdum, oturmadım, karşıma pos bıyık bir he
~:U dikildi. 

- İsminiz? 
- Rasim! 
- Necisiniz? 
- Muharrir. 
- Hangi gazetede? 
- (İkdam) da! 
- Buraya ne için geld:inıiz? 
- ıA,daya gitmek·i~in: ... 
- Adada ne yapacaksınız ? 
- İşte orasını bilemiyorum... Y a.lnız şu 

var ki burada n-e yapacaksam orada da onu ya
pacağım .. , Siz neye soruyorsunuz? 

ıHerif afalladı. Bir dakika düşündükıteq 

sonra: 
- Ben buramn zabıta memuruyum .. 
- İyi ya ... Neye soruyorsun? 
Yine afalladı. 
- Bir cürmüm mürmüm var mı? 
- Ha ... yır!. Öyle emir aldık! 
- 'Benim içlıı md? 
- :Ha ... yır!.. 
- O halde vazifeniteeavüz ediyorsun! 

- Çakar mısın? 
'·';'i 

- Ha ... yır! 
-'-- Yer misin? 
- .Şimdi yedim. 
- Öyle ise bir kahve iç? Ottir. bakayım! 
"O zamanın da ta.biatini müdrik olduğum 

için herifin simasından akan hissi memnuniye
ti derhal aınl:a.chm. Onun benim yanımda. otur• 
ma-sı vazifesini ifa etmesi demeık idL Oturdu. 

Bir sigara ... 
- Garson, gel, efendiye bir ,kahve! .. Şe-

kerli mi? 
- Ha ... yır!. Sade! 
- Saıde !., Yiyecek ne var? 
Garson saydı. Hiç birlni canım istemedi. 

Dedim ki: 
- Ben buraya balıık için geldim. 
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Zabıta memuru davrandı. 
- Bensizeşimdi tazebarbunya bulurum. 
- Teşekkür eder:im. 
"Gitti. Filvaki bir rumyos oğlanın elinde 

dört beş barbunya geldi. Verdim kızarttılar. 
Şarabı ge1tirdıHer. Göçürdüm. Fakat öğle üs
tü!.. Vapura üç dört saat var .. Gazinoda irim 
ile, -ddga saymakla bitmez ·ki!.. Gezineyim, 
hazır gelmişken köyü de anlamış olurum, de
dim. Kalktıin. Zabıta memuru bir tavn i-sti{
ham ile yüzüme .baıkbktan soınra: 

- Nereye Bey? 
Ben. la.kayıt: 
- Şöyle bir ,gezineyim.. Hazmı taam ... 
(Pendik) in burun gibi olan çıkıntısını 

göstererek: 
...,... Fakat .o tarafa gdıtmeyin ! 
- Neden? 
-- Damad Mahmud Paşa firar ,etti.. Son-.. , ra sızı. .. 
"Ne PaŞ'a merhumu tanırım, ne de bura~ 

da oturduğunu bilirim ... 
Durdum. Zamanın tabi-atini bilirim de

dim a. Duruşum bir hattı hareket tayini için 
idi. Dedim ki: 

- Öyle ise Adaya da gitmiyeyim ! 
- Gitmeyin. Ç.Uınkü karşı karşıya! .. 
- Acaba kaçta tren v,ar! .. 

- 'r.renden eıvvel karakola gelin de, ifa-
denizi alayım! .. 

- Buyurıun!.. 

"Başka ne diyebilirdim? Gittik. Ufak bir 
ifade aldı. İmzaladım... Saate baktı. Yirmi 
da:kik.a ,sonra tren olduğunu söyledi. Kös ıkös 
döndüm. Fıakaıt beni istasyona kadar teşyi 
-etti. .Bindim, avdet ettim. Aradan bir gün mü 
geçti, iki ,g,ün mü? .. ıBeni Zaıptiye Nazın ça
ğırttı. Huzuruna çıktım. ilk sözü: · 

- Ne vakitten beri Mahmud Paşayı. ta-
1nrsınız? 

Dedıim kıi: 

- Mahmud Pa~a namında tanıdığım 
kimse yoktW'. 

- lnk.al:' eyleme!~. ,.l'ı 
- Tahkik buyur:,ıbilirsiniz ... 
- O halde (Pendik) tene geziyorsunuz? 
- Hovaırdalıık i.. 
-- Biz ı;ıma -,sizi söyletirizz. 
- Yalan istiyorsanız söyliyeyim ! 

Nazır· da afalladı. Bunun ·üzerine mace
rayı etrafiyle anlattım. · Dinledikten sonra 
masasının gözünü çekerek bir kağıt çıkardı. 

- Okuyunuz! 
Dedi. Belki yetmiş seksen satır var. 

Aman! .. Ben neler yaıpmışım!.. Köşkün kapı
sına gidip de çalmamış mıyım!.. Zabıta rne
mu:runa -·gireyim diye- rüşvet mi teklif etme
mişim t. Ennihayet bir yolunu bulup kaçma
mış mıyım? ... 

Velhasıl .gecenin saaıt yedisine kadar uğ
raşa uğraşa nazırı ancak :ikna ettim. 

Son sözü bu olduydu : Ben kefil oluyorum 
da. sizi tahliye ediyorum. 

"Ye:rle temennayı baebnp azını bir: 

- '!1eşekkür -ederim Paşa Hazretleri! 
Dedim. (Ahmed Rasim, Gülüp ağladık-

lannı). 

ABDtlLHAMtD il DEVRİNDE KABA 
SAKAL MODASI - İkinci Abdülham.idin, 
uzun ve heybetli sa·~al sahiplerine karşı bir 
sevgi gösterdıiğ.i, bilhassa asker arasında böy
le sakal sahiplerini sırf sakalla;rından ötüril 
neferlikten zabitliğ·e, hattt· ferikliğe, müşirli
ğe kadar yükselttiği, devrin halk ağzında yer
leşmi.ş bir kanaatiydi. Meşhur Kabasakal 
Mehme-d Paşamn yUkselmesine, _Abdülhamide 
karşı ölçüsüz sadakatiyle beraber muhteşem 
sakalı sebep olmuştur, derlerdi. Uzun ve be
yaz sakalı hürmetine kaymakamlığa terfi 
eden süvari hafif mıın-a.klı alayında bir aske
ri ka.ıtfüini İstanbulda tanımıyan yok gfüiydi. 

Uzun ve kaba sakaliyle tamnmış Hilnka.r 
yaverlerinden bir Faik Bey varmış -ki, zarif, 
hoşsohbet, hovarda, bir zat imiş, bir gün ye
niliniş, içilmış, tam sofradan kalkacağı za
man yanında oturanlardan biri Faile Beıyin 

sakalını tutunca e1bezi gibi ağzını silmi.ş .. Ka
ha.sakal yaver: 

-- Ne yaptın be., demiş .. Senin ağzını ail
diğıin bu -saıkal benim seıbebi saadetim!. Ben 
bunun sayesinde miralay _oldum -daha liva ola
cağım, ferik olacagınt! .. 

Bibl. : Ahmd Raslım., Muharrir ,buya 

ABDOLHAMİD n SUYU - (B. : Ha
midiye Suyu.) 

ABDÜLHAMİD DEDE - Ondokuzuncu 
asır musikişinaslaırında,n; Üçüncü Selimin 
muallimlerinden. Aşağıda.ki ilahiyi Şwkita-
xab faslında ,bestelemiştir: · 
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Yuvamdan uçal.ı eylerim cevlan 
Bu fena bağında anda neylerim. 
limeka.n bağçesin eylerim seyran 
Seyri vala iken anda neylerim. 

Bibl. : S. N. Erıgun, Türk Musikisi. 

ABDÜLHAY EFENDİ - Onyedinci as
rın .iılcinci yarısında Yenicamidelti vaaz1ariy
le büyük şöhret ka.zanmış Celveti Şeyhlerin
den· mutasavvif bir şairdir. Edim.ede doğ
mUJtu, babası Sultan .Selim vaizi m€Ş-hur 
Şeyh Saçlı İbrahim Efendidir, ilk tahsil ve 
terbiyesini babasından ıgö,rdü; gençliğinin bir 
losmını Bulgarlstandalti Kızanlık kasabasın
da Alaeddin Efendi zavjyesinde geçirdi, baba
.sının ölümü üzerine 1659 da Eclirn.ede Sultan 
Selim. vaizi ve baibasının zaviyesine şeyh ol
du; 1685 te Kaıdır.ga limanında Sokollu Meh
M-eıd Paşa zaviyesi şeyhliği ile İstanıbufa. gel
di ve iki yll sonra da Y enicami vaizi oldu; 
1691 de Üsküda-rdaki Hüdai Aziz Mahmud 
Efendi dergahı ş,eyhliğıiri~ tayin edileli. 1705 
-de de yaşı yüze yaklaşmış olarak öldü. Kabri 
Hüdai dergahına giden yolda Halil Paşa tür
besindedir. Vaazlarını kendi ilahileri ile tez~ 
yin •eder, din:liyenleri ,gaşyederdi. Y.ekarı, za
rafeti ve kibaır, rumih hayatı ile temayüz eıt
mdşti. 

İlahi 
Ey Hii.biallah Muhammed Mustafa 
Eyle feyzin nl'metln.e ihtidA 
Zati pakin r~meten W-iUemln 
M!üznibine ııa,fl-1 ruz-1 ceza.. 
'mki canım tendedir olmam şelıa 
Babı lfttfundan cüda subhu mesa.. 
İstinadım, intisabım sanadır 
DA.menin elden bırakmam dalma.. 
Kıl şefaat ra.hm.edüb Abdülhaya 
Çüııki sensin !18,fi-i rflz-i ceza -

(Hafız Post tarafından bestelenmiş,tir) 
' Bir na.biden beyit 

lrnAna iren sensin, irfı\ıu bulan sensin 
DiıIArı gören se~sln, ey dil neye Dlllhzuıısun 't 
(Del'viş Ali Şirü,gani tarafından bestelenmiştir) 

Biibl. : SaJim, Şuer! tezkiresi; HadikatUI Ce
vAmi, II; S. N. Erg.un, Türk elini musikisi 

ABDOLKADtR - Onaltmcı asır orta.la
rmda, Fatih Darüşşifa.sında çalışmış namlı 
biT gözhekim.idir. 

Biıbl. M. Cevıdet. .. 

ABDt:ILKAD:tE (Tatlıcı) - 1925 den 
sonra Şehzadebaşınm en meşhur tatlıcıla
rından idi; aslı Şamlı olduğundan Hacı la
kabı ile de anılırdı, çok zengin olduğu ~öyle
nirdi. Bir gece dükkanının üzerinde, çocuk 

denilecek yaşlardaki çırağiyle beraber yatıp 
kalktığı odasında bu çır.ağın da parmağı o
lan bir cinayete kurban gitti. Ölümü, İstan
.bulu günlerce merak ;ve heyecan içinde bıra
kan vak'alardah biri o:du. !<B.: Şehzadebaşı 
cinayeti); 

ABDOLKADİR (Tuğcuzade) - Geçen 
asır başında 1stanbulun en meşhur taıbiplerin
dendir; hekimbaşı olmuş ve 1815 te ölmüş
tür. Kaıbri Edirnekıapı mezarlığındadır. 

fübl. : M. Cevdet. 

ABDVLKADİR (Seyyid) - On.sekizinci 
:asır hattatlarındandfil:'. Aslı Kastamonuludur, 
İstanbula gelip yıllarca Zindanka.p-isında ur
gancılık yapmıştı. Sonra işlııi bırakarak Ka
sun.paşaya çekilmiş ve y~y-a heve,s etmiş, ev
vela Suyolcuzaıdeden, .bu meşhur hattatın ölü
münden sonra da Ağakaıpılı İsmail Efendiden 
yazı meşketmiş, icazet almıştı. Bilhassa celi 
yazıda zamanının güzide kalem sahiplerinden 
biri olmuş.tur. 1733 (1146) de ölmüştür. 

Bibl. : Müatakimza.de Tı.µıfei hattatin. 

AEDtJLKADİR (Topcular katibi) · -
XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzsrılın 

ilk yarısında yaşamış ve Osmanlı tarihi
nin_ 53 yıllık biır devresi için •ÇO.k kıymetli bir 
eser bırakmış bir müeHiftir. 

v\ıbdülkadir Efe.ndi'nin hayatı hakkında 
bilddklerimiz, sadece kendi ese:rinde zikrettik
lerfaıden. ibaret.ıtir, devrinin kaynakları. kendi
sinden bahsetmez. 1595 (H. 1003-1004) yılın-· 
da Eflak seferinde Topçular katibi olarak bu
lundu. Bu münasebetle eserinde şunları yaz
maktadır: "bu fakir~i biça:rıe ve herzeguy-u 
avare 'Tupçılar katiıbi idük. ve bölükbaşılığı 
:k,anun-i kadim Uzeiıe ocak'da ihsan olunmuş 
idi, nihay~t ol zaman böyle perişanguy değül 
idfun. Bu kitabun cem' ve te'lifine şuru' ideli 
hüsn-eıdalar ,tetebbu)unda ve şi'r ü inşalar 
tefekküründe •akhınıa bir :mikıdar i.İıtila.1 ge
lüp halta mühtela oldum. Yohsa benüm faz. 
hıma bunun gibi dir dür.r ü cevahir şehname 
müşahiddür". G. Flügel, Abdülkadir Efendi'
nin daha sonra 1621 yılında ikinci Sultan 
Osmanın Lehistan seferine iştirak ettiğini ve 
bu sırada ordu'da nişancı olarak vazife gör
düğünü .kaydediyıor ise de bu vazife Osmanlı 
hükumet.inde.ki nişaıreılık ımakamı olmamalı
dır. Zira nişancılar listesinde onun adı geç
mediği .gibi, zaten bu seferde nişancı olarak 
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Okçı.ızA.de Şeyh Mehmed Efendi bulunuyor 
idi. 

Müsteşrik G. Flügel, Abdülkadir Efen
di'yi "İykaau's-sem.a' 1i-cevazi'il-istima"' adlı 
eserin müellifi Seyyid Abdülkadir bin Mu
hammed el-Kadiri ile aynı şahıs zannetmiştir 
ki çok uzak bir ihtimal ve hatta ,birinln asker, 
diğerinin tarikat müntesibi. olması gibi hu
suslar göz önünde tutulduğu ıta.kdm:le im
kansızdır. 

AbdüLka,diT Efendi, eserini; mukaddime
de Sultan Murad IV.'ın adını tazlınle andığına 
göre, onun devrinin (1623-1640) sonlarında 

yazmağa ·başladı ve herhalde -da-~ sonra bu 
te'life devam ederek 1054 Muharremi ortala
rı (Mart 1644) veıkayfüıe yaµi Sultan lbrahdm 
devrinin (1640-1648) ortasına kadar getirdi. 

Abdülkadir Ef endi'nin vefatı tarihi belli 
değildir. 1595 (H. 1004) yılında Topçular ka
tibi bulunduğuna göre 70 yaşını geçerek ve 
1644 (H. 1054) yılından biraz sonra: vefat et
miş olmalıdır. 

Eseri, "Vekaayi-i tarihiye" veya "Tarih-i 
\1-i Osman" diye adlanıdınlmaktadır. Bu ta
rih, Hicri 1000 (M. 1591) vak'alarından ıbaş
la.makta ve 1054 Muhaırrıeımi ortalanna (Mart 
1644) kadar Osmanlı tarihinin 54 hfori yıllık 
vukuatını ihtiva etmektedir. 

Topçular k:atibi'nin tarihi sade bir dil ile 
yazılmış olup, müellifin yaşadığı devrin ha
diırelerini orıijiınal olarak vermektedir. Müel
lif ya2ıdığı hadiselerin ekserisini, bizzat gör
düğünden eseri büyıü.k kıymet taşımaktaıdır. 
Vak'anüvis Naima, Abdülkadir Efendi'nin 
eserinden istifade etmiştir. 

Vekayi-i tariıbiye'nin, biri İstanbul'da 
(Süleymaniye ktb., Es'ad Ef. no. 2151) ve di
ğeri Viyana'da (Viyana Milli ktb., no. 1053) 
olmak üzere iki nüshası vardır. 

Topçular katibi Abdül:kadir Efendi ve 
eseri hakkında, henüz bir ~tırma·yapılma.
mıştır. 

M. K. özerengin 

, ABDVLKADlR BEY -- On dokuzuncu 
asır talik ha.ttatlanndıa.n, 1785 de 1stanbulda 
doğdu. Medreseden yetişti; 1829 da Ruslarla 
Edirne sulh müzakera,tında Osmanlı devleti 
adına ikinci murahhaslık yaptı; ilmiye mes
leğinde Rumeli kazaıskerliği payesine kadar 
yükseldi, 1845 de öldü. 

Bibl. : M. K. İnal, Son J:ıa.tta.tı-ar. 

.A:BDVLKADİR BEY (Melekpaşazade) 
- Ondokuzuncu asır başında yaşamış Ana
do-lu Kazaskerliği payeli ulemadan; ilmi de
rin değildi, fakat liberal düşünceli, ilim ve 
maarif muhibbi bir zat idli; Cevdet Paşa 

"Mezhebi meşrebinden geniş, laübali, dehri 
denilse daha yakışık alır" diye bahseder. "Or
ta.köy Oemiyeti ilnuyesi" nin Şanizade Ataul
lah ve İsmail Ferruh Ef.andilerle üç büyük 
riilmünden biri olmuş, ta'lime kudreti yetme
diğinden cemiyetin idaıre işleriyle uğraşmıştı. 
Vak'ai Hayriyeden sonra Bektaşiler aleyhin
de şiddetli takibatın başlaıdığı sırada-, cemiyet 
azasına da Bektaşilik i:.snad edilip sfüıgüne 

gönderilmiş, hu arada Abdillkadir Bey de 
Manisaya sürülmüştü. Halbuki devrin bu gü
zide münevverlerinin beıkta.şiJikle hiç bir ala
kaları yokJtu; Meıleıkpaşazade ise, bektaşiler 
ha-kında görüşül:m.ek üzere Sa.rayi Hümayun 
cami:inde yapılan toplaıntıda bektaşiler aley
hıinde o kadar şiddetli konuşmuştu ki sözleıri, 
evliyaların kerametlerini· inıkar derecesine 
Vıarmıştı; Karacaahmedin k01:"ametlerine dair 
söz söylenince de en kaba tabirlerle red ve 
:inkar etmişti; bunun üreruıe cehliyle maruf 
uleınadan Rahmi Bey, gözlerini gazab ile aça
rak: "Abdülkadir Bey!. Neylersin! Ehlfilla.ha 
ta'n olur mu? .. " diye bağırmıştır. (B.: Orta
köy Cemiyeti ilmiyesi) . 

Bibi. : Cevdet Tardhi, XII .. 

ABDVLKADlR ÇAVUŞ MEKTEBİ -
Küç.fi:kpiyalede İstanbulun eski. maıhalle 

mekteplerinden biriydıi. 
ABDVLKADlR ÇELEBİ (Şuurizade) -

Onalıtıncı asrın ikinci yarısında yaşamış şair 
ve alimlerden, 1562 (H. 970) ye doğra doğ
muş, Hoca Sadeddin Ef.endiden mezun olmuş, 
1595 (H. 1004) de Mihrimah Medresesi mü
demsliği payesi almış, ve henüz otuz.iki yaş
larında iken ayni yıl·içinde ölmüştür; Mimar 
Sinan Mescidi me?.arlığın:a. gömülmüştür: 

Etti Kadri Çelebi azm-i beka 

Ve: 
Gitti hayfa bilinmedi kadri 

Mısraları ölümüne tarihtir, Divan sahi
•bidir; "Kadri" mahlasını kullanırdı; ara.bca 
ve farscaya şür söyliyecek kadar vakıftı. Za
manının gençleri aırasmda da namlı silahşor
J.aırda-ndl: Bir gün Edimekapısı dışındaki hen
deık keruı.rıııda.n attığı cirit :iki kat kap:ınm üs
tünden geçerek Edimekapısı çarşısmın orta-
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sma düşmüş, ıAbdülkadir Çelebi dillere destan 
olmuş, kendisine "Zamanın Tozkoparanı" de
nilmişti. 

Bibi. : Katiob Çelebi, Fezlike, I. 

ABDOLKADİR ÇELEBİ EFENDİ (Ha
mitli) - ŞeyhüUslaımlann on ikincisi, Kanuni 
Silleyman' ın müftilerinden; Hamidli Mehmed 
Efendinin oğludur. Gençliği Bursada geç
miştir; gayet fakirdi, maişetini zengin çocuk
larına hocalıkla temin ederdi, bir ara ,Kanu
ni'nin yakmlaınndan Mustafa Ağaya da mu
allimlik etmiş ve bu zatın himayesiyle bir 
müderrislik alabil,mjşti; ozam'.an ,ilmi kudreti
ni göste.rınek fırsatını bulmuş, 1520 (927 )_ de 
Bursa kadısı iki yıl sonra 1522 (927) de İstan
bul kadısı, pek az Anadolu Kazaskeri olmuş
tu; bu mevkide on dört y.ı.l devamlı olarak 
hizmet etti ve fevkalade doğruluğu ile tanındı 
ve nihayet yevmi yüz elli akçe ile tekaüt edil
di. 1537 (H. 944) de hacca gJıtti, dönüşünde 

Şeyhülislam tayin edildi, fakat hastalığı yü
zünden üç ay sonra istifa etti, tekaüt tahsisa
tı i.le Bursaya çekildi. Yedi yıl sonra da bu şe
hirde yetmiş yedi yaşm:da olarak öldü, Bur
sada yaptırdığı medresenin avlusuna gömül• 
d-ü 1548 (H. 955), "Geçti .o Fadıl'' terkibi eb
ced hesabJyle ölümüne tarihtir. Mevlevi ta
rikaıtından idi, "-Çelebi" unvanım da bu müna
sebetle almıştı; şiir ile de meşıgul olmuştu. 

Bibi. : İlmiye aalı:ılmesi. 

ABDt}LKADİR EFENDİ - On sekizin
ci asır hattatlıanndandır. Babası İbrahmı Ko
camustafapaşa çarşısında. leblebiciydi. Tuh
f ei Hattatin müellifi Müstakim.zade Süleyman 
Sadeddin Efendinin kaydettiği -bir nüktedir: 

Yek kulA.bl daşt.em ez leblebu ı,e~ şüd zlınen 

Deddği yaşlarda iken sırf kendi hevesi ik 
Hocaza.de Seyyid Ahmed Efendiden sfilüs ve 
nesih )İazma.yı öğırendi. Yine Sadeddin Efen
dinin nüktesidir: 

Kimse dit koyuJ'll:lll&Z ona demir leblebudıır 

diyerek yazı hocalığı .ile geçiıurieğe başladı. 
Bibi. : Müstakimzade Tuhfei hatta.tin. · 

ABDVLKADİR EFENDİ (Emir Keysu
daroğlu) '-- On altıncı asır sonlan namlı üle
masın:dan, "Yalancık Efendi" lakabı ile meş
hurdur, 1573 de Rirlpaşa mıüderrisi 1581 de 
Sa.hın müdeırisi, ayni yıl içinde Ana.dolu Ka
zaskeri, sonra Maraş ve Kütahya kadısı ol
du, 1586 da '!ıra.blus kadılığı verildiğinde ka
bul etmediğinden başka ı,ikayet yollu dedi-

kodularda bulunduğundan sürgüııe gitti, 
1590 da a:ff ed.Uerek Yenişehir kadısı oldu ve 
1592 yılı başlarında öldü. Zamanı muharrir
lerinıin ifadesine göre fevk.ala-de asabi, fakat 
ifadesi gevşek ve yazılarında bir ~ok hatalı 
te.rkipleri bulu.nan bir zat imiş. 

Bibi. : Naiınlt, I. 

ABDÜLKADİR 'EFENDİ (Kayierili Na
kib) - On altıncı asır sonları Ulemasından; 
doğduğu yer olan Kayseri kadılığından ma' -
zul bulunurken 1599 · (H. 1008) da İstanbula 
çağrılarak Nakibüleşraf tayin edilmiş, 1604 
(H. 1013) de bu makamda ölmüştür. İstanbu
lun kiba_r mahfillerinde zarafet ve nezahati 
ile meşhurdur; "•Kadri" ma:hlas.ı Ue şiirl€·ri 
vardır. 

Bibl. : Katib Çelebi, FezLike, L 

ABDÜLKADİR EFENDİ (Musa zade) 
- on· sekizinci ası,r üleımasından ve devrin 
namlı ç~ meraklılarından; kadılıkla bulwı
~uğu Giridden dönüşünde pek 'wk Gi-rid la
lesi getirmişti; . bunlardan biri "Mus_azade sa
rısı" adiyle tescil ed!i:lınişti. 

Bibi. : Ubeydullah, Tezk-irei §Ükui'eciyan 

ABl)~D1R EFENDİ (Ne.vşebirli) :
Son hattatlardandır; Sadrazam Nevşehirli 
Daımad İbra.him Paşanın torunlarından olup 
1881 de Kayseride doğdu, ilk tahsilini orada 
görüp 1898 de on ye.di yaşıırıida i-stanbula gel
di, Fatih c.a.mi:indc Arnavud hoca Hüsnü Ncc
mr-e<lln Efcnclinin derslerine devam etti, ay
nı tarihte hattat Filibeli Hacı Arif Efendi- . 
den de sülüs ve nesih yazı meçkine başladı. 

Cami dersind<.>ın ic--lzetname aldıktan sonra 
1903 de Meşihat dairesinde Mektubi ka
lemine girdi ve 'İstanbul Darülfünununun İla
hiyat fakültesine •devama başladı. Yazıda da 
Reıisiilhattatin Kam.il Beye intisab etti; ·Med
resüthattatin'e kaydolundu. 1909 da 1focli-i 

Nevşehirli Abdülkadir Efendinin yazılarından 
(M. K. İiıaJ, Son hattatlar) .· 
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Maarifrde yapılan bir yazı müsabakasmda 
birinciliği aldı. Şeyhülislam kapısındaki va
zifes:ın:e ilave -olarak Darülınuallimin yazı 

muallimiğine tayin olundu; Darülhila.f e medre 
sesinde, imam ve hatib mektebinde uzun yıl
lar muallimlik yaptı. 1912 de İlahiyat fakül
tesinden diploma aldı. Meşihat dairesi ilga 
edilince lstan,bul Müftülüğü evrak kalemi
ne geçti. 

1946 da. yaş haddi ile emekliye ayrıldı. 

Son hatta;tlarm seçkinlerinden ol!iuktan baş
ka eski usul .ınürekkeb imalinde son d~ecede 
mahir -olduğu söylenir. 

Bibi .: M. K. İnal, Son hattatları 

ABD0LKADİR EFENDİ (Seyid) - Oıı 
yedinci asır çiçekçilerindendir, Sirkeci Metıci-, 
di imamıydı; rumi lalede •tohum sahibi idi, 
"Sirıkeci alı" adiyle maruf lale bu zatuıdır. 
1663 (1074) de öldü .. 

Bibi. : Ubeydullah, Tezk,irei şükufeciyan 

ABDOLKADİR EFENDİ (Şeyh) - . 
.. Nakşi Şeyhlerinden; Abdülkadir Geylani nes-\ 
linden imiş, ömrunün biyük ·bir kısmım · üs
küdarda geçirmiş ve 1738 (H. 1151) de ora~ 
da ölerek Eskivalide cami.inin mihrabı ön-ün
deki kabristana gömülmüştür. 

Bir rivayete .göre bu Abdülkadir Efendi 
Esıkivalide camiinin ş-admvan avlusundaki 
hücrelerden birinde otururke·n, bir gün son 
cemaat yerinin sağ tarafında, mihrab ile mü
ezzin mahfeli kapısı yanın.da "liızır" ı gör
mUş, bunun hatırası olarak da oraya şu lev
ha asılmıştı: 

Hazreti Hıznn ma.kamı oldu bu ali makam 
Müsteeabüdda'vedlr eyle düa.ya ihtimam 
Hak erenler kutbülakt&bile bunda ~m olub 
Hem dahi Kırklar Yedilerle gelüb ild imam 
İ!fbu cAyi pür salada kıl teveccüh sıdklle 
Hak mu.radm vire alemde bulasın ihtiram 
EJ_ düaya. .kaJdınnca ca.nü dilden ihtida 
Ruhi p&ki Mustafa.ya vir selAtiyle selam 
Bahiiya gel yüz sürüb de bunda kıl arzı niyaz 
Ber münul ide seni dareynde ol Ra-bbüleiıam 

(B. : Esk-iv.alide Camii). 
Bibi .. : HadiketUI Cevami, II. 

ABDÜLKADİR EFENDİ (Şeyh) -
Cfaçr:n asır sonla.riyle asrımız başlarının talik 
hattatlarından ve namlı şeyhlerinden; baba
sı Hazreti Jl}bubekir sülaleisnden ve Nakşi 

şeyhlerinden Süleyman Efendidir; 1839 da, 
Belh civarında Kunduz'daki tekkede doğdu; 

siyasi karışık1ıklar ve mezalim yüzünden ai-

lesi efradı ve müridleri üçyüz kişilik bir ka
file ile hicret eden babasının yanında evvela 
İrana, oradıaın: da Türk'iyeye geldi, bir müd
det Irakta, Konyada ve Bursada oturduktan 
sonra İstanbula gelip yerleştiler, Süleyman 
Efendiye Eyübde Buhari dergahı şeyhliği ve
rildi, ölümünde de meşihat Abdülkadir Efen-
diye kaldll. ' 

Çağatayca, Arabca ve Farscaya ana dili 
kadar vakıf, edib, kamil bir zat .idi; Muhitin
de hürmetle sevilen bir sima oldu. Yaşı iler
ledikten sonra yazı meşgalesini tamamen 
terk etti. Üç yıl 11ahi bir cezb:eye kapılarak 
kimse· ile ko.nusmadı ve 1923 de seksen dört 
yaşında ökfü, der1gahının hazire;,;;:ı;e defne-
dildi. 

Bibi. : M. K. 1nıal, Son haıttati'ar 

ABDÜLKADİR EFENDİ MESCİDİ - · 
Eyyubda, Eyyub Sultan Camii Kebir ma.
hallesinde Yahya Zade tekkesi yanındadır. 
Şeyhi laıkS!bı. dle meşhur Şeyhülislam Abdül
kadir Efendi tarafından 1537 (H. 944) de 
ölen babası Sivasi tekkesi şeyhi Abdürrahim 
Efendinin ·kabri .üzerine· yaptırılmış fevkani 
bir mesciddir. 1958 de, hafız olmak üzere İs
tan:bula geien diyar garibi Anadolulu çocuk
lara ve gençlere ikametgah olmuştu. 

Bibi. : F. Düngelen, .Gezi notu. 

ABDÜLKADİR EFENDİ SEBİLİ -
Birinci Ahmed'in imamlarından olup bu hü
kümdarın zamanında ihdas edilen Şeyhülku
ralık ilk defa olara,k kendisine verilen şeyh 
Abdülkadir Efendinin Eyyubda Baiihoca 
Mescidi ile Eski yeni namamı arasmda bulu
nan -türbesinin bir penceresinden ibarettir. 

Bibi. : İzzet -Kumbaracıl1ar, İstanbul sahilleri; 
Hadikatülceva.mi, I. 

ABDtlDLKDADİR EFENDİ TEKKE -
MESCİDİ ~ Edirnekapıda Niyazii Mısri so
kağındadıdr. Eskiden bu sokağa Tekkesokağı 
denilirdi; İsma.il ıHakkı tekkesinin karşısın

. dadır; Sarmaşık tekkesi adiyle meşhurdur, 
bir Celveti teıkkesidir, ayin ,günü cuma idi. 
Bahçe kapısının üzerinde güzel bir talik hat 
He "Ya Hazreti Pir Aziz Mahmud Hüdayi" 
kit8!besi ve 1859 (H. 1276) tarihi vardır. 

Kazesker Abdülkadir Efendi tarafınd.an 
on yedinci asır ortalarında Şeyh Mehmed Sa
burl 'için yaptırılmıştı; Meydancık Mescidinin 
de banisi olan Abdfil.~.adir Efendi 1673 -(H. 
1084) de öldü, kabri Edirnekapı dışında Emir
•buhari camii mezarlığııtıdadır. 
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. T8f ve tuğla yapı dört 
duva.r üzerine kiremit dö
§e'li bir ~atıdan ibaret olan 
mescit - semahane 1310 
daki büyük zelzelede he
men ıtamaımen yıkılmış, 

mescidden harap bir du
var, minarenin de kaide.~i 
kalmıştır. Şeyhlere meşru• 

ta ahşap ~v harap ,bir hal
dedir; ciçinde semtin doğ
ma büyüme yerlilerinden 
Mihrimah Camii imaamı 
Bay · ,HaJmo. otıurnı.a;kta

dır. 

Abdülkadir Efendi Tekkesinde şe:,hlere meşruta alışa.b ev 
(Besim : Nezih) 

BibL : Hadtkatüleevami, I; REK, G9zi notu. 

ABDOLKAD:tR ERDOGAN - (B. : Er
doğan, Abdülkadir). 

ABD0LKAD1R KADRİ EFENDİ (IU
fız) - Son hattat1ardaını, 1875 de Rusc~kta 
doğdu; Kadri · .IDfendi adında birinin oğludur. 
Dört yaşında iken ailesi İstanbula hicret ede
rek Üsküdar.da Kı~arağası semtinde yerleş
ti. Karakadı iptidai mektebinde okuyup hafızı 
kur'an olan Abdillkadir Efendi aym m-ektebe 
hoca oldu; Kaıdıköyünde Osnıanağa camii 
imam ve hatibliğine tayin edildi. Konyalı ho
ca Vehbi Efendiden hususi olarak medrese 
tahsili gördii ve eski usul mürekkeb ınıalini 

- öğrail'di. Üsküdıarda Ravzai-1:ıerakki mektebi 
yazı muallimi Hasan Talat Beyden de rik'a 
ve divani yazıları meşketti ve sonra aynı 

mekıt~bfo hüsnühat muallimi oldu. 1907 de 
hattat Sami Efendiden talik, 1908 de de hat
tat }:!acı Arif Efendiden sülüs · icazeti aldı. 

Bir müddet Evkaf matbaası hattatılığında bu
lundu, Medresütl ha.ttatin',ip arka S(,)ıkağnnda 
bir dükkan açarak karıtvizit ve kitap . is::ni, 
mecmua isim · ·ve başlığı gibi piyasa . ~leri 
yaıptı. Üsküdarda Özbekler dergahı şehyi He
zarfen Ethem Efendiden ebru ( ebrıi.) yapma
sıım., Ok,çubaşı Seyf edd.in Beyden de ok yap
masını, yay keIY)Udemesini öğrendi . ve bu 
sanatlarda fevkalade hüner sahibi oldu. Vü
cud yapısı müsait olduğundan gençliğinden
beri de güreşir peblivanlarda.ndı. 

Son · yılla.rını meflilc olarak geçiren :Ab
dülkadir Kadri Efendi 1942 de öldü, Üskü
darda Harmanlık kabrista.nın.ıa defnoluındu. 

Bıbl. : M; K. !na!. Son hattat.laı'. 

ABDVLKADİR ŞEYHl EFENDİ - Şey-

hülislan:ıJarın .on dokuzuncusu; Müeyyed za.
delerden, Siva.si tekkesi şeyhi Abdiilkeıim 

Efendinin oğludur; 1514 (H. 920) de doğdu, 
Ebüssuud Efendinin talebesi oldu, ki bilaahare 
büyük a.lıimµı kızkardeşiyıle evlene.rek bir ya
kın akrabalık. tesis etti,· meslek hayatına Ge
liboluda Sanca.paşa medresesi müq.errisliği 
ile atıldı, 1566 (H. ·974) da Şam, 1568 (H. 
976) de Bursa, 1569 (H. 977) da İstanbul Ka
dısı, 1570 (H. 978) de lAınadolu Kazaskıeri ol
du, ve Rumeli Kazaskerliğinden mütekaid 
iken 1586 (H. 995) da Çivıizade Efendinin ö
lümü üzerine . Şeyhülislam tayin edildi; w yıl 
sonra tekrar t-ekaüt edilerek hayatının 1iOttl 

yıllarını, evinde ibadetle geçirdi. 1593 (1002) 
de öldü, ve Eyyubda baıbasının yanına. gömül
dü. Eyyubda adına nisbetle anılan bir ,mescid 
yaptırmıştır. (B. : Abdül:kadir Efendi Me.sci
di). 

Bilbl. :. İlmiye salnamesi. 

ABDOLKADİR TÖRE - (B. : Töre, Ab
dülkadir). 

ABDVLKERlMAGA HAMAMI - Hadi
katül Ceva:mlin ka.yıdına. göre Cihangir Ca.
miıi. Civann:da Ketenci Ömer Paşa M.escidinin 
yaınında .bir kıüçük. hamamdı, yaptıran Topçu
başılı:kta bulunmuş bir ·Abdül'kerim .Ağa im~, 
hangi devrin eseri otduğu tesbit edilememiş
tir, o civarı tahrip · eden yangınlardan birmde 
yok olmuştur. 

ABDt!LWERfM ÇELEBİ (Eyyublu) -
On yediµ.ci asrın çiçek meraıklılarından, "Ke
rimi la'lin" v:e "Şerifi la 'lin" adlariyle iki zer
rini tescil edilmişti; 1686 (H. 10981 da ölmüş
tür. 

Bibl. : Ub·eydullah, Tezkir:ei şilkufeciyan 
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ABDOLKERİM EFENDİ (Cennet filizi) 

- Geç.en asırda yetişen büyük musikişinasla
rım.ızdan, İstanbulun namlı hafızlanndandır. 
Asıllan Diyarbakırlı olup babası Bedestenli 
Hacı Emiın Efendi diye anılırdı, oğlunun mu
sikiye karşı gösterdiği heveıs ile alakadar ol
du, tıa.hsil ve -te:rbiyesine diıltkat etti; büyüğü 
olan Şakir Efendi ıile beraber Enderunu Hü
mayuna verdi; Genç Abdili.kerim, Enderun
da, zeka ve yüzünün harikulade güzelliği ile 
derhal bir şöhret oldu, "Cennetfilizi" lakabım 
aldı; sesinin Letafeti !ikinci Mahmud un clikka
tini çekti, padişaha baş imam oldu; Mahmud'
un sevgi ve itimadını kazandı; Sadırazama ve 
Şeyhülislama şifahi iradelerini o tebliğ eder 
oldu, 1815 (H. 1231) taununda öldü; Üskii
darda Hasanpaşa Camii kabristanına gömül
dü.. 

Bibi. : Ata., Enderun tarihi, III. 

AıBDVLKERİM EFENDi (Hacı) - On 
yedinci asrm namlı çiçekçilerindendir, çiçek 
~kkında derin bilgi sahibi idi, zamanında 
"Eski çiçekçidir'' diye öğülürdü; tohumdaµ 
elde edilmiş "Anıka Şikar", "Kevkebi Saa
det'', "Kerim Süleym.an.ı", "Mübarek bad" 
ve "MehrO.yi" admıda ,beş nadide zerrini var
dır. 

Bibl. : Ubeydultaıh, Tezkirei şUkO.feciyan 

ABDVLKERİM EFENDİ (İştibli) 
Onaltıncı asır sonları ulemasındandır; İstan
bul halkı ağzında "Vaiz Emir" ve "İştibli 
Efendi" diye meşhur idi. Gençliğinde Kınalı
zade Ali Efeı:ı.diye danişmend .olmuş, Kınalı
zadendn Şam Kadılığında da beraber gitmiş
ti; Şamda seyahat arzuswıa kapılmış, Ye
men'e kadar .Arabistanı ,dolaşmış, Hicazda ki
barı ımeşayihten Yusuf Kür-di ile tanışarak 
Melamiliğe girmiş; hac dônüşünde bir ara 
doğduğu toıprak olan İştibde oturmuş,. sonra 
Sofyaya giderek meşhur Şeyıh Kurd Efendiye 
intisab e'tlıniş, oradan İstanbula gelerek Se..
la.tin ca~erinin yaıizleri arasına kabul edil
·miş, ıSokollu Mehmed Paşa tekkesine Şeyh 
olmuş, 1699 (H. 1011) yılında şeyhÜlharem 
olarak tekrar Hicaza gitmiş., dönüşünden az 
sonra da 1703 (1015) yılın-da ölınüştür. Kabri 
-Sokollu Mehıned .Paşa camii mezarlığındadır. 

Hadis ve .tefsirde devrinin en derin alim
lerinden idi; vaazlarında halk, kürsüsüne tez
kireler koyarak müşkül meseleler sorar, .Efen-

di de onlara gayet zarif nükte ve lA.tif el.erle 
cevapla.!' verirdi. İştiblinin tezkıire cevapları 
İstanbulda o kadar büyük bir alaka uyandır
ımıştı ki, bazı zürefa vaaz bitinciye kadar Sii
leymaniye kahvehanelerinde oturur, tezkire 
cevapları başlayınca 'camie girerlerdi. 

Vaazlarında bazı ricali tenkit ettiğinden 
b1r iki defa sürgüne gönderilmiş idi. Tazeru
lara karşı da meyli fazlaca imiş, hemen dai
ma halvethanesinde sine bülbülü bir h.i2ımet
kar buluındunırmuş. 

ABDOLKERİM EFENDİ (Keşşafzade) 
- Ondokıuzun~u a;sir başlarında yaşamış ule
madan ve adı dillere destan olmuş kılıbık

lardandır. Zevcesinin her arzu ve emrine oka
dar ramolmuştu ki Galata Kadılığı esnasında, 
gördüğü davalara varınca karışan bu kadının 
yüzünden maıh.keme işleri karma. karışık ol
muş, nihayet maiyetindeki memurlar keu.disi
n.t Şeyhülislama şikayet etmek zorunda kal
mışlardı. 

Şeyhülisla-m Efendi de, Keşşafzadeyi ça
ğırtarak, lefaif •kitaplarına geçen zarifam.e bir 
ihtarda bulunmuş: "Efendi!.. Biz Galata ka
dı.lığını ehline verdik idi, ehlinize vermedik!" 
demişti. . 

ABDOLIIBRİM EFENDİ (Ma.vnmnküş) 
Onaltıncı asır ulemasından, Üçüncü Muradın 
Şehzadeliği za._m.anından başimamı, cülusunda 
da ayni vazife ile İstarrbufa beraber getirmiş
tir. Devrinde İstanbulun büyük nüfuz sahibi 
simalarından olmuştu, ilmi yüksek değildi, 

fakat halkcıl bir adamdı; garip, tuıhaf halleri 
ve fevkalade taa-ssubu ile meşhurdur. Kası:m
paşa üstünde bir islam m~hallesinin yanında 
Mus9Vi meşatlığı varmış, Abdülkerim Efendi 
bunu kaldırmağa niyet etmiş, bir mescit inşa
sı için lazım gelen her şeyi tedarik ettikten 
sonra bir· gece binlerce Kasım.paşalı ile me
şatlığa gitmiş, bütün mezar taşlarını kaldırt
mış, bir ta.raftan da sabaha kadar ahşap bir 
mescit yaptırarak sabah namazım da, ma'be
din içine sığmayıp bütün o bayın kapla.yan 
kalabalık bir cemaatle filhnıştı. Museviler 
ertesi gün Divanı Hüınayun'a şikayet etmiş
ler, mesele İmam Efendiden sorulmuş, o da: 
"Orada; mescidi şerif vardır, mescit yanında 
meşatlık olamaz, meşatlık için de mescit yı
kılamaz" cevabım vermişti. Div:anı Hümayun 
da İmam Efendinin bu emri vakii karşısında 
Musevilere nakli kuburdan başka yapılacak 
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bir şey bulunmadığını bildirmişti. (B. : Yel-
değirmeni mescidi). . 

Bir ara Yahudiler narenci destar ile mo,1-
lalara benziyeın sarık sarmağa başlamışlar, 
sabah ve akşam alacalığında müslümandan 
farkedilmez olmuşlardı; Abdülkerim Efendi 
nüfuzunu kullanarak yahudilere mor veya kır
mızı çuhadan takke giymek mecburiyetini 
koydurtmuştu. 

Eskiden gemiciler maymun beslerlerdi, bu 
hayvanlar, direklerin tepesine tırmanarak 
açık denizde korsan gözlerlerdi. Toph:alieden 
Tersaneye kadar bütün Galata sahili de gemi 
inşa ve teçhiz malzemesiyle gemiciliğe lazım 
eşya ve aletlerin satıldığı mağaza ve depolar
la kaplıydı; bu arada Azapkapıdaki Sökollu 
Mehmed Paşa camiinin yanında _da maymun-
. cu dükkanları vardı. İmam Abdülkerim Efen
di •ise "lehv aletidir" dediği bu hayvanın düş
manıydı, bir gün de etrafı.na topladığı adam
farla .maymuncuları bastı, bu zavallı hayvan
lardan bulabildiği kadarını civardaki ağaç
lara astırarak idam ettirdi; halk da kendisi
ne ha.klı olarak "May:munk.üş Efendi" lakabını 
taktı. 

Kazaskerlik payesine kadar yükselen 
Abdülkerim Efendi 1593 (H. 1002) de öldü; 
kabri Eyyubda, Kasımçavuş mahallesinde
dir. 

ABDOLKERİM EFENDİ (Şeyh) - On
altıncı asırda Kanuni Süleyman devrinde İs
ta.nbulda büyük şöhret sahibi olan bir Şeyhti. 
Küçük Ayasofya camiinde vaazederdi; fıkıh 
ilminde .derin bilgisi olduğundan· va'zına dev
rin ulema ve vüzerası devam ederlerdi. Her 
yıl erbainde bahçesinde bir mezar kazdırır, 
kırk gün o mezar içinde yatarak riyazat 
ederdi. 

Bibi. : Pe.ç:evrn Tarihi. 

ABDt)LKERİM EFENDİ (ŞeyhüJha.. 
remzade) - Onyedinci asrın namlı mus,ikiŞ-i
naslarından, Sünbüli tarikatından, Kocamus
tafapaşa dergahı şeyhi Yusuf Sinan Efendi
nin oğludur. Babası Şeyhülharem ·olarak Me
dineye gıltmiş ve 1579 da orada ö,l,müştıür. 

Sağlam bir medrese tahsili görmüş, yazı
ya merak ederek devrinin tanınmış hattatları 
arasına geçmiş, besteleri ise, devrinin san'at 
ma•hfillerinde fevkalade takdir il~ karşılan
mıştı. 

Ömrünün büyük bir kısmını vatanı olan 

İstan}>uldan ayn, taşra kadıhklarında ge
çirdi, hatta bir ara Baba.dağında evlenerek 
yerleşti ise de 1634 te sıla ziyareti için geldi
ği büyük şehirde öldü. 

Şiir ile de meşgul olu~du, aşağıd-aki be
yit önlardan bir örnektir: 

Gayre dil vlrmeyüb eylerse nola sana ıiazar, 
Sendedir gönlü gözü aşikın, ey nfiri basar. 

Bibl. : S. N. Ergun, Türk dini . musikisi. 

ABDOLKERİM NADIR PAŞA - Geçen 
asır -sonlarının devlet adamı ve ·kumaridanla
nndan, 1807 ye doğru Rumelinde Çırpan ka
sabasında doğmuştur; halk ağzınd~ memle
ketine nisbetle Çırpanlı Abdi Paşa diye ıneş
hurdur; Harbiye Mektebinden çıkmış,tahsi
lini Viyanada ta:mamlaınış/int'a hizmetleri 
ile .geniş impara;torluğ,un bir çok yerlerini 
gezip dolaşmış, büyük şehir halkı tarafından 
çalışkan, metin ve iffet · sahibi bir insan ola~ 
rak sevilı:ruş ve hürmet edilmiştir. 1$4 7 de 
müşir olmuştu; Abdülaziz devrinin serasker ... 
lerindendir, Osmanlı tarihinde de Serdarı Ek
rem Unvanını taşımış son vezirdir; 93 Rus 
harbinin ilk harekatmda Türk ordustpıun ba
şında bulunmuş, fakat saray tarafından va
zifesine zararlı mü
dahalelerde bulunul
muş, bu yü~den oıüış

man ilerleyişini önli
yememiş, harp ::.on.un
da da ,bozgundan 
mes'ul tutularak di
vanı harbe verilinis, .. . 

, l 

f. akat mahkem-ed. e sa-~~. 
rayın yıolsuz müda-1 

halelerin-i açığa · · vur-

duğundan dava !A.ıb- Abdülkerim Niıdlr Paşa 
dıüllıamid tarafından . (Resiıh ; u; çızer> 
kapatılmış ve · Pa~a 
Rodosa ısürüimüştür. 1883 (H. 1301) de ora
da !hay~i yaşlı ·olarak ölmüştür. 

Uzun boylu, iri yapılı bir zattı; çok az 
konuşurdu, vakur adamdı; İstanbulda Vefa
da _bir konağı, Üsküdarda İhsaniyede de bir 
yalısı vardı. 

Hidiv İsmail Paşanın, veraset f e·rmanını 
alabilmek için İstanbulda vükela ve vüzeraya 
nakit ve hediye rüşvetleri dağıttığı sıralarda, 
Abraham Paşanın adamlarından Mısırlı bir 
bahriye · zabiti eliyle o sıralarda a ·aihriye Na
zırı olan Abdülkerim Nadir Paşaya da 60,000 



./\NflİE:LOPEDİSİ ---123 - ABDÜLLATİF EFENDİ {Dudu) 

altm sunulmuştu; Abdülkerim Paşa: "Abe 
biz o adama hizmet etmedik!. Bunları aldığı
nız yere götürün!." diye bu muazzam rüşveti 
iffetinin alaycı kayıtsızlığı ile reddetmişti. 

Bibl. : İnönü Ansiklopedisi; A. Şeref, Tarih mü
sahabeleri. 

ABDOLIIBRİM NADİR PAŞA KONA
GI - Vefada idi; lstanbul'un en büyük ko
naklarından, geçen asrın en güzel yapıların
dan biriydi; Topiızluoğlu İbrahim Paşa yap
tırmış, ondan Abdülkerim Paşaya geçmişti. 

Abdülli;c-rlm Na(Iir Paşa lcoruığınm harli,bcsi 
(Resim: Nezih) ' · 

Büyük Zeyrek yangınında mahvoldu. 1944 
de, ankazı üzerine kurulmuş kulübemsi bir 
yapın1:n içinde, civardaki Karamürsel dokuma 
fabrikası bekçile-rinden biri barınmakta idi 
(Mart 1944). Altında gayet büyük bir yangın 
sarnıcı vardı, fakat İstanbulun geniş bir kıs
mını mahveden cehennemi yangmda, konağı 
ve civarını kurtarmak -için istifade edileme-

Abdülkerim Nadir Paşa yalısının harabesi 
(Resim : Nezih) 

mişti; bu sarnıcın. ağzı da her hangi bir ka
zayı önlemek için kapatılmış bulunmaktadır. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
ABDÜLKERİM NADİR PAŞA YALISI 

- O sküdarda İhsaniye sahilinin en büyük ve 
güzel yapılarından biriydi; . içinden çıkan bır 
yangında harap olmuştur. 

ABDOLKERİM PAŞA (Yalını ·kapan) 
- Onyedinci asır başlarında Osmanlı vezir
lerin.den ; gençliğinde İstanbula tahsile gelmiş 
softalardandı, Bayazıd imaretinden yer içer
di, aç gözlülüğünden ötürü de arkadaşlan .ta
rafından "Yalını kapan" lakabını alınıştı. 
Uzun zaman Bayazıd camiinde hatiplik etti. 
Birinci Ahmed zamanında Defterdar Ekmek
çi Zade· Ahmed Paşaya intisap ederek mal 
tahsilindeki meharetinden ötürü hazineye pek 
çok faydası dokunduğu gibi.kendisi de Vak'a
nüvislerin tabiri ile "Karun malına." sahip ol
nu. Gn-d>:lar adamdı, 1625 (H. · 1034) de 
Baki Paşadan sonra Baş Defterdar tayin edil
di. Sonsuz .hırs ve tamahından bu mühim 
ınıcvkide ,de vazıge•çemedi, nice mültezimle
rin mahiv ve iflasına sebep oldu; öyleki, hak
kmda:, 

Ekmekcl zade kıldı dünyayı nane tnulıtac, 
Ahar sımatı clevlet Yalınıkapanın oldu 

diye hicviyeler yazıldı. Defterdarlıkta verdiği 
rüşvet kuvvetiyle vezil'.lik rütbesini aldı. Fa
kat ayni yıl sonlarında bir Sipahi fitnesinde 
dile gelerek azledildi, bütün emlak ve eşyası 
müsadere edilerek kendi-si de tevkif olundu 

. ve Bostancıbaşı hapsında gizli ,seırvetini söy-
letmek için ıorguya çekildi. Mal canlısı adam 
olduğundan, ötede beride gizlenmiş ,para ve 
mücevherlerinin yerlerini ancak korkunç iş
kenceler gördükten sonra söyledi; bu işkence
lerde, cella:blar, Abdülkerim Paşayı çırıl çıp
lak soyarak vücuduna ateşte. ,kıpkızıl olmuş 

demir levhalar yapıştırmışlardı; Yahni ka
pan bu yaraların acısına dayanamıyarak · bir 
kaç gün sonra öldü. OH. 1934 = 1624) 

Bibl. : Naima, II. 

ABDOLLATİF 'EFENDİ - Eski mahya
cılar arasında bu sanatı ıslah edip ilerleten 
bir ·sanatkar olarak meşhurdur; .Süleymaniye 
camii mahyacıbaşısı imiş. Yaşadığı devir tes
bit edilememiştir. 
Bibi. : Ahmed Rasim, M:enakibi islam. 

ABDOLLATİF EFENDİ (Dudu) ~ Aslı 
Bursalıdır; fakir bir hocanın oğluydu; İstan-
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bu1da kendi adını taşıyan bir mescit yaptır

mıştır; taıhsil ve terbiyesini Kemal Paşa za
denin yanında görmüş, taşra kadılıklarmda 
dolaşmış, tekaüt olduktan.sonra ömrünü, Ye
nibahçe civarında yaptırdığı medresede geçir
miş, 1670 de ölmüş ve medresesi yanma gö
mülmüştür. Gençliğinde sesinin güzelliğin
den ötilrü Dudu lakabını almıştı. 

Bibl. Hadikatülcevftnni, I. 

ABDÜLLATİF EFENDİ (Sütcüzade Ha
fız) - Onyedinci asrın bilhassa ilahileriyle 
meşhur değerli bestega.rlıırındandır. İlk mü
zik terbiyesini babası Sütcüzade İsa'dan al
•mıştı·r. Pek küçük bir yaştan itibaren vaktini 
tekkelerde geçirmiş, · şeyhlerin meclislerinde 
buliınmuş, Halveti şeyhlerinin en meşhurla
rından Ümmisı:inan zade Hasan Efendiye in
tisap ederek "Ümmisinan hafızı" la.ka;bı ile de 
anılmıştır. 1688 de hacca giderken Mısır'da 
öldü. 

Mahurdan bestelediği bu ilahinin güftesi 
de kendi.sinindir: 

Gönül pervii.nei bezm-i visalin yA. ResOlôJlah 
LisanıJD bülbül-i ba.ğ-ı cemalin- yA. ResOlaJlah 
Demişe sahn-ı mlr'at-ı nigAlumda hüveydadır 
CemA.l şa.hidi nakı,-i hayalin ya Res1iWlah .. 
Safabahş-ı haıim-l hane-l endişem olmuı,tur, 
Ziyft,-i nıir-i veçh-i bi misalin yA. Resıilalli!,h 
Züllil-i afvine ben hasteyi lfttf eyle sirab et. 
Deriinum yakmasın tli.b-ı cellilln ya Resfllallah 
Kapmıa. intislib idüb şefaat mülteci. eyler, 
Fakirin HMız'ı şermende halin yA. Res(i)allah. 

Bibi. : S. N. E1rgun, Türk dini musikisi. 

ABDtrLLATIF EFENDİ (Şeyh) - Hal
veti şeyıhlerinden ve on sekizinci a:srın · değerli 
hattatlarındandır; babası Kız Ahmed Efendi' 
Seyyidömer tekkesi ve ımescidin.in şeyh ve 
imamı idi. Abdülla.tif Efendi pek genç yaşın
da sülüs ve nesih yazıyı Mimar Acem tekkesi 
şeyhi Seyyid İsmail Said Efendiden yazmıştı; 
asrın büyük hattatı hoca Mehmed Rasim 
eniştesi olduktan sonra omın çırağı oldu ve 
icazetnamesini Mehmed Rasim'den aldı. 17 4 7 
(H. 1160) de babasının ölümü ile yerine şeyh 
ve imam oldu ve ölünciye kadar bu vazife ile 
kanaat etti; 1777 (iH. 1191) de öldü. "İtikafı 
Hattat" terikibi ölümüne tarihtir. 

Bibi. : Müstaltimza.de Tuhfei hatta.tin. 

ABDOLLATİF MESCİDİ - Dudu Latif 
Mescidi diye de anılır; Hırkaişerif altında Ya
mak sokağındadır, küçücük, kagir yapı, kire
mit örtülü, aydınlık ve şirin bir mescittir. On 

~ -~ -

Dudua.bdfılllitif Mescidi (Resim : Nezih) 

yıedlııci asır · müderrislerinden Dudu lakabı 

ile meşhur Abdülla.tif Efendi tarafından yap
tırılınıştır. Harap olmağa yüz tutmuşken 1944 
de o civarda oturan tüccardan Silivrili Hasan 
Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. 

Bibl. : Hadikatülcevl!.mi, I; REK, Gezi notu. 

ABDVLLATİF PAŞA SOKAG-1 - Fatih 
kazasının Samatya nahiyesi Çalarağa mahal
lesiııgedir (B. : Çakırağa mahallesi) . Beledi
yenin şehir rehberinde Nam.tkkemal cadde
siyle Katip Muslahaddin sokağı arasında doğ
ru bir sokak olarak gösterilmiştir; üzerinde, 
birincisi Sorguçcu ve Abdullah~vu.5 sokak
lari,yle ikincisi de ,Asımbey sokağiyıJe kesişe
rek iki dörtyol ağzı vardır. Öbür başı S9r:guç
cu sokağında olan Sinek:libahçe .sokağiyle de 
bir kavşağı vardır. Aslında böyle değildir: 
Evvela.: Namıkkemal caddesiyle Asım.bey 

sokağı arasındadır. Katip Muslahaddin so
kağiyle kavşağı yoktur. Sonra: Doğru bir so
kak da değildir . .Sorguçcu .sokağında: karşı:sı
;na harç.sız !istif ediılımiş kaba ıtaş,tan bir duvar 
çıkar, bu duvar boyunca sola doğru· patika 
halinde kıvrılarak bir kavis vücuda-getirir ve 
Asım bey sokağına kavuşur; Sineklibahçe so
kağiyle de kavşağı yoktur, Asımbey sokağı 

da .Sineldibaıhçe sokağına kavuşmaz, bir çık
mazla nıihayetlenir. 

Yangın yerinde açılmış, · henüz tanzim 
edilmemiş toprak bir sokaktır, . alt başında 

tesviye edilmemiş ·arsalar vardır. •Sorguçcu -
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Abdullahçavuş dörtyoıl ağzına, ·bir tem.el en
kazı yanından hafif bir yokuş halinde çıkar. 
(1944) 

Bibl. : REl{, Gezi n-otu. 

ABD-OLMECİD - Osmanyı hanedanının 
otuz üçüncü paclişahı İstanbul tahtında otur
muş Türık h.ilık!ümdarlarınm yirmi beşincisi, 
İkinci Mah:muıd dle Bezınialem kadının oğ
lu, 23 Nisan 1823 (11 Şaban 1238) de doğdu, 
babasının ölümü üzerine 3 Temmuz 1839 . (19 
Rebiillalur 1255) da henüz on yedi yaşların
da iken tahta oturdu, 25 Haziran 1861 de otuz 
sekiz yaşında öldü; Çarşamba üstünde Sul
tanselim camii avlusundaki hususi türbesıne 
gömü1dü. 22 yıl ·7 ,ay, 13 gün hıükooıdarlık yap
mıştır. Devri, koyu istibdat ile birinci Meşru
tiyet arasında ·bir uyanık mutlakiyet olmuş
tur ki müveITilıler tarafından "'l'a.nzimat 
Devri" diye anılır. 

Aşağıdaki satır1'ar, bu devrin, en salahi
yetli bir kalemden çıkmış tarihçesidir. 

"Mahmud II. zamanında başlamış olan 
Mısır meselesinin ikinci ,safihası Abdülmecid' -
iın tahıtıa çıkışının arifesinc!_e, Nizip mağlubi
yeti ile, yeniden vahlon bir şekil -almış bulunu -
yordu (B. : Mahmud Il). Bir müddet sonra 
ihanet eden kapdan-ı derya Ahmed Paşa-Os
manlı .donanmasını lskenderiye'ye götürüp, 
Mehmed Alıi Paşa'ya 

tesliım etti.. Bu askeri 
hezınıeıt ve felaket 
karşısında, ıslaha.t . 
yolunda yeni !bir ham
le yapmak s1.lI"eıtiyle, 

dahilde !halkın, :hariç
te de Avrupa efkarı 
uırnuııni:yesınin muza
haretini kazaninak ü- '.';;. 
zere, o sırada A"\71'11- , 
pa'dan dönmüş bulu- ;. 
nan hariciye nazırı · ~- .· 
Mustaf~ Reşad Paşa' Sultan Abdülmecid 
riın te1kıini ile, Gülha- ·(Resim : H. Çizer) 

ne h.a.tt-ı hıınıayunu neşir ve ilan olunıdu (26 
Şaban 1255 = 3 İıldnciteşrin 1839). Tanzimat-ı 
Hayriye devrini açan, milli hakimiyet pren
sibini iıhtiva·etmemekle beraber, şaihsın eımni
yetd ve 'bazı hakların ma:hfuıziyeıti gibi esasları 
kabul ve, devlet ile fertlerin münasebetlerini 
tayin edecek kanllılllarm konacağını vadet
mek suretiyle, keyfi idareye nihayet vermek 

isteyen, milli tazyik ile değil ise de, dahili ve 
harici vak'aların sevk ve icbarı ile ilan olunan 
bu ih:att-ı humayunun uyandırdığı müsait ha
va, zaten bir Avrupa meselesi halini alınış bu
lunan Mısır meseles.iniın hallini kolaylaştırdı. 

Abdülınecidin turası 

"Osmanlı devletinin tamamiyetini muha
fazaya çalışon İngiltere, Avusturya, Rusya ve 
Prusya arasında, Meıhmed Ali Paşa'yı iltizam 
eyleyen Fransa'nm müzakere harici bırakıl
ması suretiyle, elde edilen anlaşma neticesin
de · Londra mukavelesi ak.dolundu (15 Cema-

' ziyelevvel 1256 = 15 Temmuz 1840) ve yapı-
lan askeri hareketleriın de tazyikı altında, 
Mehmed Ali Paşa'mn veraset suretiyle yalnız 
:Mısır valilıiğinde bırakılması ve Mısır'ın da 
devlete senede seksen bin kese ~çe vermesi 
şartları ile, Mısır meselesi halledildi. Buıııdan 
sonra, Fransa'nm da iştiraki ile, yine Lond-' 
ra'da Boğazılar muahedesi imzalanarak 
(1841), Osmanlı devletinin Boğazlar üzerinde 
hakimiyeti taısdik ve ecnebi harp gemilerinin 
Boğazlar'dan geçemiyeceği esas! kabul olun
du. 

"Avusturya'ya karşı, 1848 ihtilali üzeri
ne, istiklal mücadelesine girişen ve Rus ordu
larının yardımı ile mağlup edilen Macarlar
dan bir çoğu Osmanlı topraklarına iltica edlıı
ce, Avusturya ve Rusya ıhükumetler:i bu siya-. 
şi mücırhnlerin iadesini ısrar ve tehditle iste
mişlerse de, Babıali bu talebi reddetmiş ve bu 
mukavemet bilhassa İngiltere ile Fraınsa'da 
iyi tesirler uyandırmıştır. 

"Bu ihtilalin •akisleri Eflak ve Boğdan'-da 
da görülmüştür: .t\ya:klanan iha1kın teşkil et-. 
tiği muvakkat hükiımet komşu memleketler
deki Ulahları da sıilaha sarılmağa da.veıt etti. 
Bu ayaklanmayı bastırmak için, serdar-ı ek-
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. . . . ,~,-~;, ..... ..,..,, .. ~~ 
tem Ömer Paşa harekete geçince. Ruslar da 
Ifoğdan'a girdiler. Avusturya da bazı emelle
re düştü. Fakat günün şartlarını harp açma
ğa elverişli görmeyen Ruslar Babıali ile Bal
talimanı mukavelesini akde (1265 = 1849) 
ve iki beylikte (Memleketeyn) müşterek bir 
işgal hakkı istıihsali ile iktüaya razı oldular. 
Mısır meselesinin hallindenberi, mülteciler ve 
Efla.k-Boğdan meselelerinden· başka, Suriye 
ve Lübnan'da İngiliz ve Fransız nüfuz reka
beti ile körüıklenen Dürziler ve Maruniler'in 
geçimsizliği de zama:n zaman Babıaliyi işgal 

etmekle beraber, Gü:Jıhane hatt-ı humayunu
nun ileri sürdüğü Tanzimat ile de 'az çok işti
gal edilebiliyordu. Yeni askeri teşkilat ve ıs
lahat yapılmış, .bir taraftan da bir üniversıite 
,tesislıie, her üç derecesi ile maarif teşkilatı te
mellerinin atılmasına teşebbüs edilmişti. Fa
·kat Mukaddes Makaınlar meselesinin çıkma
sı, Osmanlı imparatorluğunun bu ıslahat yo
lunda f.azla gelişmes-ine meydan vermemiştir. 
Kudüs ve civanndaki hıristiyanlarca mukad
des sayılan yeırlere -ait olup-, eskidenberj kato
liik ve ortodoks papaızlarmca paylaşılamıyan 
hak ve hizmetler kavgası tekrar canlanmış
tır. 1848 ihtilalini müteakip Fransa cumhur
reisi olan ve imparatorluğunu . :ilana hazırla
nan Lou-is Napoleon, katolik zümresine da
yanmak lüzumunu •hissettiği için, katoJi.kler 
lehine bazı taleplerde bulundu. Bunun -üzeri
ne, ·Kaynarca muahedesintn: bir maddesini 
ileri sürerek, Osmanlı ıimparatorluğundaki 

ortodoksları himayeye kalkışan Ruslar da 
müdahale ettiler; bir taraftan Osmanlı impa
ratorluğunun taiksimine İngiltere'ırln ne de-

. rece müsait ,davranacağını anlainağa çalış

makla beraber, Babıa.Uye sefaret heyeti gön-
. dererek, taleplerini gittikçe arttırdılar; Ba
bıali müdahale hakkına sahip olduklarım ka
bul eden bir senet vermekten çekindnce, bir 
ultimatµm verdiler ve Eflak ve Boğdan'ı iş
gal ettiler. Rusların istila emellerine İngiltere 
ile Fransa'nın muhalefet edeceğini uman ve 
buna güvenen Babıali de-harp ilan etti (1853). 
Rumeli kumandanı serdar-i ekrem Ömer Pa
şa emrindekıi Türk ordusu, muhtelif muhare
belerde muvaffaıkıiyet kazanarak, Tuna'yı 
geçtL Rusların Silistire'yi muhasaraları mu
vaffakiyeıtsizlikle neticelendi. Fakat Sinop 
limanında bulunan Osmanlı donanması Rus 
donanmasının baskınına uğrıyarak, yakıldı. 

Bunun üzerine Frnasa ve İngiltere, Osmanlı 
devleti ile tecavüzi ve tedafüi bir :ittifak ak
dederek (12 Mart 1854), harbe girdiler. Avus
turya bitaraf kaldı ve Osmanlı hükumeti ile 
imza eylediği bir mukavelename üzerine. Rus
ların çekilmek üzere bulunduklan Eflak ve 
Boğdan'ı, muvakkat ,olarak, işgal ile iktifa et
ti. Rusların tahrıiki ile ayaklanan · Yunanlılar 
da, bir Fransız kolordusunun Aıtina ve Pire' -
yi işgal -etmesi üzerine, bitaraflıklarını muha
fazaya mecbur oldular. Müttefikler harp sa
hasını Kırım'a nakil ve Sivastopol'u muhasa- · 
ra ettiler. Türk ordusu da buraya nakledildi. 
Muhasara bir seneye yaıkın sürdü. Müteaddit 
muharebeler · oldu, zaferler kazanıldı. Anado
lu'ya gelince, harbin bidayetinde bazı muvaf
fakıiyetler elde edildiği halde, Ruslar sonradan 
ilerliyerek, Kars'ı muhasaraya muvaffak ol
dular. Sivastopol zaptedildi (25 Zilhicce 1271 
= 8 Eylul 1855) ise de, diğer taraftan, uhire
siz kalmış olan Kars Rusların eline geçıti (28 
!lclnciteşrin 1855). Bu da Rusların yegane mu-

Sultanselimde Abıfülmeicdiiı tiirbesi 
(Resim: Sadettin) 

,~affakiyeti oldu. İtalya'nın birliğini temine 
-ha;zırlana:n Piemonte (Sarıdunya) krallığı da, 
İngiltere ve Fransa'nın Avusturya'ya - karşı 

· müzwheretini temin için, ittifaka ve harbe gir
mişti. Harp devam ,ederken, A vusturya'ııın 
da dştiraki ile cereyan eden müzakereler ne
ticesinde, sulıhün esas şartları taayyün ettiğ·i 
için, nihayet Avusturya, bunları kabuletmesi 
şar-tiyle, harbe nihayet vermesini bir ultima
tumla Rusya'dwn isteyince, Rusya muvafalka
te mecbur oldu ve Viyana'da sulh mukaddi
matı hazırlandıktan sonra, bütün büyük Av-
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rupa devletlerinıin iştiraki ile, Paris'-le umumi 
bir kongre toplandı; (23 Receb 1272 = 30 
Mart 1856) de sulh imza edildi. 

"Bu muahede Osmanlı imparatorluğu

rtti.n istiklal v·e tamamiyeti esasını kabul ede
rek, dahill işlerine her hangi bir devletin mü
dahalesini men'eyliyordu (madde 9). Bütün 
devletlerin harp gemilerine Boğazların kapa
lılığı esasını muhafaza. ediyor (madde 10), 
Karadenizi ticaret .gemilerine açıyor (madde 
11 ve 1:2), gerek. RUısya'yı ve gerek Osmanlı 

devletini Karadendzde harp gemisi ve .tersane 
bulun.durmakı~an men'eyliyor (madde 13 ve 
14). Rıusya Basarabya'nın bir parçası ile bir 
Avrupa komisyonunun nezaretine verilecek 
olan Tuna ağızlarını Boğdan'a teııkediyor 

('madde 20 ve 21), nıihayet, Sırbistan ile Eflaık 
ve Boğdan üzerindeki Rusya himayesini refe
diyordu. Bu prens1ikler, Babıaliyi metbu ta
nımakla berıaber, bütün imtiyazİarını muhafa
za edecekler ve A vrupa'nın himayesi altında 
bulunaıcaklar, müstakil ve milli bir idareden, 
mezheı;>, te~ri, ticaret ve seyrisefain serbesti
lerinden · istifade edeceklerdi. 

''Paris kongresinin :toplanmasından biraz 
evvel, Abdülmecid Gülhane hattı- huma.yumı

nu tamamlayan ve-teyit eden yeni bir ıslahat 
fermanı neşir ve ilan etmişti. Faris muahede
sinde devletlerce ehemmiyeti takdir edilerek, 
iyi karşılandığı tasrih olunan bu fermanla hı
ristiyan teheanın şahıs ve mallarının mahfu
ziyeti teyit edildikten sonra, mezhepçe ve ted
risatça hürriyetleri, bütüın tebeanın ·müsava
tı, gayri müslimlerin · de memuriyet ve asker
lik hizmetlerine kabul edilecekleri, veırgice 

müsavi tutulacakları ila.n ve daha bir takım 
ıslahat yapılacağı z:.lrrediliyordu (18 Şubat 
1856). 

"Osmanlı devleti ile hıristiyan tebeasının 
münasebetleri hakkında Faris muahedesine 
dercedilecek . bir maddenin bir. müdahale de
mek olacağ1 ve yeni müdahalelere de yol aça
bileceği düşünülmüş ve müttefik devletler ile 
anlaşma suretiyle, Babıali ,kendiliğinden böy
le bir fermanın neşir ve Haınuu tercih etmişti. 

"Paris muahedesi ile Osmanlı devleti, i
tibarı yükselmiş olarak, bir sulh, sükun ve te
rakki devresine girmiş oldu. Bu devrede Ba
bıali ıslahata. devama çalıştı. Adliye ve maarif 
nezaretleri teşkil edildi, yeni kanunlar v.azo
lundu. Avrupa ile ticari ve mali münasebetler 

arttı. Avrupa'dan istikrazlar akdine başlan
dı; bu da Avrupa sermayesinin siyasi ve ik
tisadi sahalarda nüfuz ve tesirini arttırdı. İs
tikraz ile elde edilen paramn1 müsmir işlerden 
ziyade, saray masraflarına vesair israflara 
hasredilmesi hoşnutsuzluk uyandırdı. Diğer 

taraftan maziye ve göreneğe bağlı bir halk 
kütlesinin mecvudiyeti ve mezhep ve milliyetçe 
tecanüs bulunmayan yerlerde halk arasında 
gerginlik bulunması, nihayet milli hislerin az
çok inkişafta devam etmesi bu devrede bazı 
karışıklıklar çıkmasına sebebiyet vermiştir: 
Cidde vak'ası (3 Zilhicce 1274 = 15 Temmuz 
1858), Lübnan'da ve Suriye'de Dürziler ile 
Mamniler arasındaki vuruşmalar (Şevval 

1276 = Mayıs 1860), Eflak ve Boğdan'da bir
liğe doğru yapılan hareketler, Karadağ'da a
yaldanmalar bu kabildendir. Tanzimat bida
yetindenberi devam eden gerginliğin yeni bir 
tezahürü olan Cebel-i Lübnan vak'ası, Fran
sa'mn Beyrut'a asker çıkararak, Avrupa na
mına müdahalesi üzerine büyük ehemmiyet 
peyda etti. Babıalice, fevkalade komiser ola
rak, Suriye'ye gönderilen Fuad Paşa'nın sü
ratli tedbirleri ile had şeklini kaybetmekle 
beraber, bu vak'a Lübnan imtiyazlarının ge
nişlemesine ve Fransa'nın askerini çekmesine 
rağmen, bu mıntakada nüfuzunun artmasına 
yol açmıştır. Bilhassa israfları dolayısiyle, 

Abdülmecid'in son zamanlarında hoşnutsuz
luk artmış, aleyhinde bazı gizli tertibata bile 
teşebbüs olunmuştu (B.: Kuleli vak'ası). 

Pek genç olarak tahta çıkan ve yaradılışı 
itibariyle çok haluk ve nazik olan Abdülme
cid babasının ıslan.atına samimiyetle devam 
etmek istemiş; fakat za'f derecesine varan 
hilm ve mülayemeti her zaman vaziyete hakim 
olmasına ve ıslahata ayni azimle devam, etme
sine mani olmuştur. Ekseriyetle hal.kın sevgi
sini ve Avrupalıların takdiriıni kazanmış olan 
.A.bdülmecid'in, Gülhane hattını neşir ve ila
nı, mülteciler meselesindeki mukavemeti, 
Kırım muharebesi ve Paris muahedesi gibi, 
muvaffakiyetlerinde kendisine en büyük yar
dımlarda bulunanlar, müteaddit qefalar sa
dareti işgal e4en Musafa Reşid Paşa ile arka
daşları. Ali Paşa ve Fuad Paşalardır. Bunların 
dirayeti bu devrin -en mühim harici meselele
rinin, faydalı veya .nisbete az zararlı bir tarz
da, halledilmelerini tem:in eylemiştir." (A. H. 
Ongunsu, Abdülmecid, İslaih Ansiklopedisi). 



ABbüLiMEC!D -i28- ISTA.NBtiL 

Abdülınecid saltanatında on sadrıazam 
tarafından yirmi iki kabine kuru1m~tur: 

23 Haziran 1839 (20 Rebiülahır · 1255) 
Koca Hüsrev Paşa. 

9 Haziran 1840 (8 Rebiülahır 1256) Ra
uf Paşa ( üçüncü defa) 

5 Birin-cikanun 1841 (20 Şevval 1257) 
Darendeli İzzet Paşa (ikinci defa) 

30 Ağustos 1842 (23 Recep 1258) Rauf 
Paşa (ıd.örtlüncü defa) 

28 Eyli'ıl 1846 (7 Şevval 1262) Mustafa 
Reşid Paşa 

30 Nisan 1848 (25 Cemaziyelevvel 1264) 
İbrahim Sarım Paşa 

13 Ağustos 1848 (13 Ramazan 1264) 
Mustafa Reşid Paşa (ikinci defa) 

27 lkincika.nun 1.852 (4 Rebiülahır 1268) 
Rauf Paşa (beşinci defa) 

7 Mart 1852 (15 Cemaziyelevvel 1268) 
Mustafa Reşid Paşa (üçüncü defa) 

7 Ağustos 1852 (20 Şevva,l 1268) Ali Pa
şa 

14 Eylul 1852 (19 Zilkade 1268) Damad 
Mehm~ Ali Paşa 

15 Mayıs 1853 (6 Şaban 1269) Giritli 
Mustafa Paşa 

30 Mayıs 1854 (3 Ramazan 1270) Kıbrıs
lı Mehmed Paşa 

23 İkinciteşrin 1854 (2 Rebiülevvel 1271) 
Mustafa Reşid Paşa (dördüncü defa) 

14 Mayıs 1855 (16 Şaban 1271) Ali Pa
şa (tkinci defa) 

1 tkincikanun 1856 (3 Rebiülevvel 1273), 
Mustafa Reşid Paşa (beşinci defa) 

2 Ağustos 1857 (11 Zilhicce 1273) Girit
li Mustafa Paşa: (ikinci defa) 

22 Birinciteşdn 1857 (3 Rebiülevvel 
1274) Mustafa Reşid Paşa (altıncı defa) 

11 İkincikanun 1858 . (26 Cemaziyeılevvel 
127 4) Ali Paşa ( üçüncü defa) . 

18 Birinciteşrin 1859 (21 Rebiülevvel 
1276) Kıbrıslı Mehmed Paşa (ikinci defa) 

24 Birincika.nun 1859 (29 Cemaziyelev
vel 1276) Mütercim Rüşdü Paşa 

5 Haziran 1860 (16 Zilkade 1276) Kıb
rıslı Mehmed Paşa (üçüncü defa). 

Bunların en uzunu da altı seferde dokuz 
yıl dolduran Mustafa Reşid Paşa sadareti ol
du. 

Hicri 1255 yılına rastlıyan cülusuına, a
ra p rakamlanııın · şekline nisbetle: 

Biri iki çüte delik 

Abdülmecid oldu melik 

lafzi tarihi söylenen -bu hükümdar, hal:k 
ağzında "Kız gibi" denilen çok zarif bir yüze 
sahipti; vücut yapısı da nahif ve na.rindi; hisli 
ve içli bir insandı; Kadınef endilerine aşk ile 
·bağlıydı; pek genç yaşında ülfet ettiği içkiyi 
hayatımın son yıllarında kendisini ölüme stl
rükleyen bir ayyaşlığa kadar götürmüştü; ve 
nargile tiryakiliği meşhurdu. Kandan nefret 
ederdi; Kuleli vak'asında ha.yatına kıtsteden
leri idama mahkum eden mahkeme kararını:· 
"Meydanda fiili katil yok! tasavvurda kal
rniş .. ben adam öldürmek istemem, cezaları 
,kaleherıdliğe tahvil edilsin!" diye bozmuştu. 
Altı asırlık Hanedanının, ·mübalağasız en ına
zik, çelebi hükümdarı idi. Babası İkinci Mah
mud'a isyan etmdş olan Kavalalı Mehmed ıAli 
Paşa, kendisini . ziyarete geldiğinde bir ihti
yarlık gafleti ile pek genç ınıparatora: "O
ğul!.." diyivermiş ve derhal kendisini topla
yarak af dıilemişti, Abdülmecid, diz çöken ih
tiyar valiyi gayet zarif ·bir tavırla elinden tu
tup kaldırmış: "Pederim .. nasihatlerinize da
ima muhtacım!" demişti. 

Sözlerine inanılır kaynaldardan rivayet 
edilen bu fıkra Abdülınecid'in kara:kterine ya
kıştırılır. İstanbul saray ve konaklarına. "a
lafrangalık" bu devirde ıgirmiş, orta halli ai
lelere varınca bir lüks ve sefahat düşkünlüğü 
başlam.Lj, saray inşaatı ve masrıaflıa.rı devlet 
hazinesini iflasa dbğnı sürükliyeın ~orkunç bir 
hal almıştı (B.: Dolma bahçe Sarayı, Beyler• 
beyi Sarayı). 

Mareş1al Molteke 1 'Şark hatıraları" nda, 
cülusu sırasında Türkiyede bulunduğu Abdül
mecid'i şöyle tasvir ediyor: 

"Padişahı, babası merhumun iki sene hu
zuruna çıktığımı,z Beylerb-..,<=>yi Sarayının ayni · 
odasında gördük. Eşkali Sultan Mahmud'u 
amd,ırdığından •ben adeta karşımda merhumu 
görmüş gibi oldum. Ön yedi yaşında olmasına 
rağmen güzel yüzünü siyah bir sakal süslü
yor. Tavrında bir ciddiyet ve metanet görii
nüyor. Kıyafeti babasinın ayni; -0 da SOI'g'1Ç-

1u kırmızı bir fes, mavi bir manto giymiş .. Se
firlerin hiç birisi henüz itimat,namelerini tak
dim etmemişlerdi .. Sadırazamın vasıta ohışiy
le huzura ilk defa olarak biz girdik, Abdülme
cid'in iltifatlariyle hediyelerine gark olduk." 

Abdülınecid'in hususi hekimi Dı-.. Şpit-
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ser'in hatıraları, bu hükümdar hakkında o
·kunmağa değer en güzel yazılardandır-

"Zatı Şahane hafif bir soğuk almış, baca
ğının sol mafsahnda şiddefü ağrılar hissetti. 
O gün Cuma. Öğl,eyin camiye gidecek. Aıt ü
zerinde bu hal ile camiye gitmek pek müşkül 
olacağına zahip olmuş. Kendisine ımümk.fin 
olduğu kadar çarçabuk ·bir kolaylık y&.pmak
lığımı emretti. Ağrıyı durduracak bir merhem 
yapıp derhal getireceğimi va.dettim. Merhemi 
sürüp ·bitirdiğim zaman, duvara dayalı bir res
mi izah etmekliğimi istedi. Altındaıki İngilizce 
yazıyı okudum. Liverpol Mancester şimendö
f er:iınin, muhtelif tren resiınıl'eri olduğunu gör
düm. Sul:tan Abdülmecid kendi memJeketiınde 
de böyle şimendöferler bulunduğunu görmek 
·arzu ettiğini söyledi, fakat böyle büyük işler 
i9n lazım olıari paranın hazinei hükfü:nette.n 

. verilmesi müşkül olduğunu da ilave etti. Sonra 
sözüne devam ederek Avrupa.da olduğu gibi 
burada da bu gibi işler için hususi şu-ketler te
şek:kıül eıtmeEd şayanı temenrii ibulun:duğunu 

söyledi. Ben de cevaben bu gibi teşebbüslerde 
münferit kimselerin serveti, ıhükumete itimad 
ve emniyet şartı asli olduğunu, herkesin, ke
mali iıtiınad ile me'mul ettiği üzere emvalin 
masuniyeti hakkındaki fermanları .sayesinde 
serveti umumiyenin bir kaç sene içinde artmış 
olduğunu, Zatı Şahaınelerinin hubbi adaletie
rine .karşı perverde edilen itim.adın ·bu gibi 
teşebbüslerin .kuvveden fiile iysali için bir de
receye kadar hükumete de şamil olıması lazım 
geldiğini anlattım. 

Cevaben şu mütalaada bulundu: 
- Eımin olunuz, ,bu itima.dı hasıl etmek 

jçin tarafımdan her şey yapılacaktı.r. Zamanı 
saltanaıtımda kimsenın emvali meşrua-sına · ,te
cavüz edilemez. Yalımz •bizim bankerlerimizde 
menafii · umumiye namına ittıhad, müslüman 
ahalimde ise çalışmağa heves yoktur. Ban
kerlerimiz öteden.beri sermayelerini paşaları
ma faizle verıneğe alışmışlardır. 

Bu esnada d,çeriye bir kaç maıbeyinci .gir
di, Zatı Şahane -sözü başka ·cihete ·intikal et
tirdi: 

- Bu akşam saraya geliniz. · Rappo bir 
oyun verecek, kumpanyası canlı hey,keller gös
terecek. Bana bu heykellerin asıllarını Roma' -

·-dadır dediler. Nasıl oluyor da bu putperest 
mabutları hıristiyanlığın merkeziınde bu de
rece rağıbete mazhar oluyor? .. 

Kendilerine izahat verdim. Söz edebiyata, 
akaidi diniyenin esası ile za.:hiri ibadata intikal 
etti. Zatı Şahane · bu hususta ezcümle şu mü
talaada bulundu: 

- Biliyoruz ki, Cenabı Hak her yerde 
hazır ve nazırdır. En basit Umi heyet kava.idi 
de bize gösteriyor ki, dünya güneş etrafında 
dönüyor. Şu halde, yeryüzünde yaşayanlar i
çin yukarı ile aşağı yoktur. Bununla beraber 
Halk 0enabı Haıkk'ı yine. semada arıyor, biz 
de bunu tasvib ediyoruz. (Bu sırada odaya sa
ray mukaJlitlerinıden Hasan Efendi girdi). 
Hatta Hasan Efendi de ıgiiya her istediği şeyi 
kendisine gökten düşecekmiş gibi iddia eder
ken elle·rini semaya kaıldınyor. Fakat g~
de başına bir felaket geldi. Dua ederken ,an 
soktu. Ona ıcehenınıemin tadını tattırdı, cenne
tin gökyüzünde bulunduğu hakkındaki itika
dım bozdu . 

- ğını! 

Sonra, gülerek Hasan Efe.nddye emretti: 
- Hasan Efendi, göster doktora parma-

Hasan Efendi elini çarçahuk sakladı, su
ra.tını ekşitti : 

- Arı ;beni gün-a;hlarım için soktu. İın-
şallah parmağım kendiliğinden iyi olur, dedi. 

Sultan Abdülmecid ciddiyetle sözüne de
vam etti: 

- Bana •bundan evvel ibadet ile mukad
des resimlere hürmet beynindeki farka dair 
söylediğiniz bir çok niıkatı nazardan doğru ge
liyor. Binaenaleyh muhtelif kavimlerin idiıni 

telakkilerinde hisselunacak derecede ,terakki 
göremi.yıorı.mı. Vahşiler anasıra; aıteşe ve gü
neşe · tapıyor; medeni Mısırlılar · · ibadeıt için 
kendilerine nafi' hayvıanla.r, zeki Yunanlılar 

da ibadet ve hürmet için zarif ve kavi insan 
heykelleri yapıyorlar. Hazreti Musa'!Illll zeki 
dimağı zamanına pek ziyade takaddüm etmiş 
görünüyüor, kavmi tekrar Mısır'lıların hay
vaına ibadetlerine ım.cu' ediyor, altın buzağıya 
tapmıyor. Hazreti İsa Cenabı Hakka ibadeti, 
üluhiyeti kendi şahsi şeklinde teşhis ederek 
teslis ile temin ediyor. Nihayet Peygamberi
miz Hazreti Muhammed (S. A) meyıdana. çı
kıyor; -kavmini yalnız hir Halika ibadete. ıteş
vik ediyor. Sonra biz müslümanlar ha.yatı iç
timaiyemizde ve dinde tevakkuf halimie bu
lunduğumuz · sırada Voltaire . muvahhitliğe ~e 
bazıların tabiri ve-çhlle mülhidliğe rucu edin
oiye kadar da teslis ınazariyesi ve bu nazariye-
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nin muhtelif suretleriyle tefsiri ·bir çok cema
atleri hıristiyan zümresine dahil ediyor. Biraz 

. sonra da Fransızlar Alla.hta.n, bittabi kraldan 
da uzaklaşıyorlar ... İşidiyorum, ya.kın zaman
larda iştiraldyunun mühlik nazariyeleri git
tikçe tevessü ediyormuş. Bana öyle geliyor ki, 
bir gün gelecek Fransa A vrupa'nın sönük bir 
puJ~rest ooağı olarak kalacak . Cenabı Hak 
herkesi cismen ve fikren ayni evsafta yarat
mıştır; ve hiç bir kanun beşerde ha.ya.ıtı içti
ma.iyemizin şeraiti esasiyesinden birini teşkil 
eden bu farkı ortadan kaldıramaz. Ufak bir 
tecrübe ya.palım. 

Sultan Abdülmecid, Ha.san Efendiye 
döndü, latife tarzında sözüne devam etti: 

- Senin a.rka.daşlanndan fazla cblarak 
sakaka.lın var. Bunu beın haksız görüyorum, 
huzurumda sakalını kesmeni eınreıdiyorum. 

Bir İslam için sakıalı :kesilmek. ıbüyük bir 
ayıp sa.yıldığı cihetle zavallı Hasan Efendi Pa
dişahı bu karanndan vazgeçirmek için nt:ı 

:mümkünse yaptı. Bir netice hasıl olmadı. Ber
ber çağrıldı, Hasan Efendinin veçhi tezyinatı, 
gülünç tavırlar arasında, bıyıklarına kadar 
traş edildi. 

Sonra Zatı Şahane bana dönerek: 
- Benim. zavallı Hasan Efendiye fena 

bir oyun oynadım, fakat fedakarlık derecesin
de de mükafat lazım. Bunun için kendisini 
mabeyinci ettim, dedi. 

Bahtiyar Hasan Efeındi, sürunı:ndan ağ
lıyarak alicenap, bazaın da şakacı hükümdan
nın ayaklann,a kapandı. 

"O günüri akşamı, terıtip ettiğim ilacın 

tesirini anlamak için saraya gittim. Zatı Şa
hanenin iftarı bahçede eıtmek istediğini, ve 
benim de ora.ya gideceğimi haber aldım ... Bir 
ağaç kümesinin altına oturdum, kimseye gö
rümmeden etrafımdaki faaliyeti temaşa -et
tim. Gayet müzeyyen bir çimenlik ·üzerinde 
saray ricalinden ,takriben elli kişi bir halka 
teşkil etmişler, yemekleri alıp veriyorlar, a
rada sırada lokmalardan hoşlandıklıan zaman 
da yiyorlar. Ramazanda on aJtı saatlik hir o
ruçtu sonra beşeri haıtıalara bakılmıyor. Hiz
met görmiyen mabeyincıilerin bir kısmı bu mü
talaayı behane ediyorlar, çimenler üzerinde o
turmuşlar, çubuklarını içiyorlar, beşuşaıııe gü
lerek etraflarına bakınıyorlar. Zatı Şaili.aıne
nin gayet mutantan bir çiçek camekanı içinde 
ufak bir masanın önüne oturmuş, yalnız ba-

şına yemek yediğini gördüm ... Nihayet huzu
runa girmekliğim emredildi. Padişahı siyah ve 
sırma işlemeli ·bir minder ,üzerinde, etrafı çi
çek deımetlerdyle muhat buldum. Bana daha 
uzaktan Fransızca seslendi: 

- Entrez., Olıe-r docteur, je me port~ 
tres bien (giriniz, aziz doktor, çok iyiyim). 
İlaçların çok iyi tesir etti. 

Maıbeyincilerden biri nargilesini getirdi. 
Nargileyi bir köşeye .koydurdu, kendinden u
zaklaştırdı; kemali huzuz ile bir ·kaç nefes 
çektikten sonra beni de yere otıwttu, yere o
turmayı beceremediğimi görünce, Mehmed 
Beyi çağırdı, bana gayet, güç fakat pek ziya
de rahat olan alaturka. oturmak usulünü öğ;. 
retmesiıni emretti. Sonra sordu: 

- Hayvanları manyatizına nedir, bana 
anla.tı:r; mısınız? Sa.in fil menamlar haldqnda 
işittiklerim doğru ise, buna kanaaıti ta.mme 
h:asıl etmeyi pek ziyaide. arzu ederim. 

Badehu bir manyaıtizma. ameliyatı gör
mek arzusunda bulunduğunu söyledi. V azge
çirmek için yaptığım teşebbüsler beyhude ol
du. Hiç bir netice hasıl olmasa bile yalnız a
meliyatı görmek istediğini anlattı, ve de:rıh.al 
Endeırun oğlanlarından :birini çağırdı. 

Enderunlu Arıif, gözlerini öne eğmiş, 
kollarını kavuşturmuş, içeriye girdi. 

- Arif, ş.uradaaı iki sandalye al. Dokto;.. 
run karşısına otur. İstediğini yap, hiç korkma. 

Zavallı çocuk, kendisine yapılacak şeyden 
bihaber, titreyerek karşıma oturdu, ben de bu 
müşkül işe ba.şlaıdım. Zatı şahane uzun müd
det kemali heyecanla bu harikulade ameliyatı 
temaşa ettikten ve nargilesinin dumanlan a-

.· rasmda birbirini müteakip: 
- Acaip! dedikten sonra durmaklığımı 

emretti. Meğer mabeyincisi Mehmet Beye de 
benim yanımda bu ameliyatı yaptırmak isti
yormuş. Mehmet Bey, padişahın çağırması ü
zerine, şarapla kızarmış çehresi, parlak gözle
rile içeri girdi. Bu esnada gördüğü şeyler onun 
için halli müşkül bir muamma idi. 

Eniderunlunun korka korka hükümdarı
nın karşısında. oturuşu, .küçü:k iheıkimiın şey
tanla uzlaşmış gibi fevkattabia. işler yapışı, 
padişahını istifsa.rkarane bakışları, bütün bu 
haller ona havariktaiı, anlaşılmaz bir şey gibi 
göründü. Nihayet Sultan Abdülmecid kendisi
ne seslendi: 

- Mehmed Bey, bak, bizim doktor, nıan-
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yatizına da· biliyor, bu güzel sanatı saına da 
öğretecek. Haydi çabuk bakalım, ne yaptığını 

• gördünse, sen de aynini yap. · 
Derhal kendisini yerime oturtıtum. Es

vabını çıkardı, kemali vekarla diz çöktü. Şiş
nınn M~hmed Bey çıplaık kolları, sarkık karını 
ile manyatizına ameliyatını öyle kuvvet ve şid
detle yaptı ki, zavallı Enderunlunun alnından 
terler akmağa başladı, padişah ile beın kalµca
hamızdan bayıldık. 

"Ayın on birinci cuma günü Zatı Şah!ne
yi hissolunacak derecede müteheyyiç gördüm. 
Sebebini sual ettiğ1m zaman, müteessir bir 
·sesle cevap verdi: 

- Geçende s'clJlla üçüncü ka.dıııın hasta.
lığından bahsetmiştim.. O da, -oğlu.da pek fe
na haldeler. Hele oğlu, Reşad Efendi, kurtu
lamıyacaık bir halde. Fakat vaıldesin:in kurlul
ması için yine oldukça ümitler var.· Meryem 
Hatun ile onun tavsiye ettiği doktor S .... ken
•disinıi'birkaç aydır bila faiıde tedavi ediyorlar. 
Fakat ben ·herşeye başvurmak istiyorum, bu 
kadın kendisine karşı kalben en hakiki bir 
muhabbet hissettiğim yegaıne zevcemdir. 0-
nunlıa ömrümü birlikte geçirdiğim için genç-
1iğimdenberi kendisine bütün kalbimle mer
but oldum. Şayet kurtulmasını mümkün gö
riiyorsan, tedavisini üzerine a1. Eğeır hiç bir 
imkan mevcut değilse, hana bila tereddüt söy
le. O zaman bu elim halde, hastayı üzmemek i
çin o ·zamana kadar doktorlar ne gibi şeyler 

,kullaruruf}larsa seın de onlıarı tasdik et, kendi
sile artık meşgul olma. Fakat herşeyden evvel 
bMJ.a doğrusunu söylem~ni arzu ederim. 

"Son cümle üzerine gözleri yaşardı, o za
man hastada göreceğim_tereddütlü ala.imi sak
lamak la.zımgeldiğini hissettim, harem ·ağasına 
harem kapısını açmasını emretti, kapı a~ılın
caya kadar beni salona götürdü, haremağa.m 
gelinceye kadar -sabırsızcaSLııa, acele acele -be
nimle beraber bir yukarı bir aşağı -dolaştı. Ni
hayet harem ağaları kapıyı açıtılar, biz girer 
girmez tekrar kapadılar. Bir koridora geldik; 
zannederim, beıniden evvel buraya. ıhiç bir ec
nebi girmemişti. Çü-nkü bu ana kadar hekim 
ve saire gibi buraya giren kadınlar hareme se
lamlıktan getirilmem.işlerdi. 

"Cabeca dolambaçları ihtiva eden bu ko
ridordan geçmek i~in taıkri:ben on dakika. sar
fettik. İki haremağası önden gittiler, arkadan 
Padişah gidiyordu, ben de gözlerim önde bira~ 

geriden takip ettim. Ne zaman bir dolambaca 
gelsek, .padiş-ah gill.erek Fraınısızca: 

- Restez (durunuz) ! 
Diye sesleniyoııdu. Ekseriya önümüze çı

kan mütela.şi sedaları, esvablarının hışuıtıları, 
hızla kapadıkları kapılanıı gürilltüleri kulak
larıma akseden başları örtüsüz kadınların 

kaçmaJarı için bir kaç defa durdum. Padişah, 
kalben heyecan içinde bulunduğu hald~, ha.s
tada göreceği yeni halden mahzuz gibi s-örü
ııerek: 

- Avı:,ncez (buyurunuz)! 
Emriıni verir vermez yür.ildüm. Bu suretle 

koridorun nihayetindeki ikinci kapıya geldik, 
burada Kızlarağa,sı Padişahı istik-bal etti, ba
na da gözlerini açarak ba:ktı. Salona gir1dik, 
bizim geldiğimiz tek.mil hareme yayılıncaya 

kadar burada bir müddet bekledik. Sonra :tek
rar ilerledik Padişah önde, ben arkada, .gözle
rini gözlerimden ayırmayan Kızlarağası da 
yanımda duvarları yaldızlı muhteşem bir oda
dan geçerek gayet mutantan, hakikaten şaha
ne, tepesinden ziyadar, tavanı iki sıra cesim 
mermer sütunlara müstenid ·bir salona girdik. 
Salonun iki tulani cephesinde nihayeıt_e kadar 
bir sıra kapılar gördüm ki, ,bunlar ağlr ve 
,kırmızı perdelerile ,bu sahaya ressama.ne b:ir 
letafet bahşediyordu. Kapıların herbiri bir 
dairenin, soldan -birincisi Valde Sultanın, on
dan soınra kadın efendilerin, daha sonra ikbal
lerin daireleri. Zatışahane bu kapılardan dör
dünoü:süne yaklaştı, perdeyi .ka1dırd1, per
denin ar.kasından derhal odaya girilmiyordu, · 
odalardan ikinci -bir perde ile ayrıJıruş uf ak bir 
;geçid varıdı. Padişıalhm ar'kasmdan gidereık bu 
oc;laya ük adımımı atmak istediğim · esnada 
Kızlıara.ğası kolumdan bir tutuş tuttu ki, etra
fı:g.a bakınarak beıni bırakmak iıstemediğmi i
ma etti. Tam ·bu sırada başı . açık genç bir ıkı
zın salondıan geçtiğini gördüm, Kızlar.ağası kı
za hiddetli nazarlar fırlattı. Bu esnada Sultan 
odaya girmişti, bana da girınekliğimi işaNI: 
etti. Müzeyyen bir odanın duvarlarından biri
nin or.tasında (fazla tafsil.atta buluı;unak b:ıt
tabi kabil olamaz) gayet sanaıtkarane bir lahur 
şalı örtülü yatak göl'düm. Bu yatakta; üzeri 
ayni kumaştan bir cibinlik altında, yüzü şalla 
örtülü hıasta kadınefendi yatıyordu. Zatı.şa
hane hastaya yaklaştı, gayet nazikane bir ,ses
le sordu: 

....... Rıalıaıtsızlığmız nasıl, efendim? 
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Tatlı, gayet sevimliibir!Ses cevap verdi: 
- Kendimde iyilik hissediyo:rum, Efen

dimiz. 
Padişah sözüne devam etti: 
- Doktorumu getirdim, kendisinden ben 

çok fayda gördüm. lstiyorum, sizi de tedavi 
etsin. 

Hasta cevap verdi : 

- Enıredersiniz. 

Padişah hastaya bana nabzını gösterme
sini rica etti. Bu söz ,üzerine gayet' nazik, son 
derece mütenasip, fakat üzücü bir haıStalığı 
gösteren zayıf bir el uzandı. Badehu Suttan 
hastanın dilini de görmek isteyip istemediğimi 
sordu. Muvafakat cevabım üzerine hastanın 
yüzüne örtülü şal'ı. kendi açtı, işte o zamaın 
karşımda öyle güzel bir kadın başi gördüm ki, 
ömrümde böylesini görmemiştim. btırabın te
siri, çehrenin solgun_luğu, hastalık tesirile göz
lerin' parla~ bile gayet cazipti.- İcaıbedel) 

muayeneyi bitirdikten ,sonra, Sultan şalı yine 
eski vaziyetine getirdi. Bu esnada mahut Mer
yem !Hatun odaya girmişti. Aramızda uzıµı -bir 
mükaleme başladı. Meryem Hatun kadınef eııı
dinin -ahvali sıhhısiyesi hakkında bana izahat 
vernieğe yelteniyordu. Bu mükaleme esnasın
da kapmın dışındaki. perdenin ağır ağır açıl
dığını, bu suretle peyda olan ara.ılıktan -bir 
sadanın ermeni karısıın.a hitab ettim,nı isittim: . 6-U • 

___.:. Seı;ı. meseleyi güzel anlatamadın, dok
tor sonra bana gelsin! 

Bilahare öğrendim ki, bu, Valde Sultan 
imiş. Çünkü· lıiz ,hastanın odasından çıkınca 
Zati Şahane bizi valdesinin odasına götürdü, 
fakat kendi girmedi. Aramızda bir perde ol
duğu halde keridisile hastaya dair herşeyde 
uzun uzadiye, kemali hararetle bahsettik. Bu 

· · esnada Meryem Hatun doktor S ... nin tedavisi 
· ile müessir bir iyilik hasıl olmadığına dair 
Valde Sultan tarafından beyan edilen fikre 
büyük. bir serbesti ile karşı durdu. Badehu 
Zatışahane beni büyük salondan yukarida 
zikri geçen küçük oda-ya götürdü, burada ke
mali istiçalle fikrimi sordu. ötedenberi ade
tim olduğu veçhile, muayenenin tekmil mesu
liyetini üzerime alariııyacağım için Zatışaha
neye tıbbi muayenemin kendi huzurları saye
sinde ve merasimin müsaadesi derecesinde 
tamam olduğunu, fakat bu bapta derhal bir 
hüküm veremiyeceğim.i, şimdiye kadar tedavi 
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eden doktorlarla da bir konsültasyon yapmak 
lazım olduğunu söyledim. 

"Dün, 16 eylfil, Beylerbeyinde Sultaınm hu
zuruna çıkmazdan evvel baş mabeyind Hamdi 
Beye tesadüf ettiğim zaman, tekrar harem 
için bir vazifem olduğunu söyledi. Fakat bu 
defa imtinaımda israr etmemekliğimi de tav
siye etti. Bu suretle hazırlanarak huzura gir
dim. Zatışahane sözü · derhal bu meseleye in
tikal ettirdi, dedi ki: 

- Biliyorum; bu gibi vazifeleri memnu
niyetle deruhde etmiyor.~un. Adaıbıa mugayir 
bir ,harekette bulunurum diye korkuyorsun; 
Kadınlarla çok iş görülmiyeceğini zannediyor, 
tedaviden matlup netice hasıl olmazsa güce
neceğimden çekiniyorsun. Bu hususta tama
men müsterih olabilirsin. Sana ben bir kere 
son derece itimat ettim. Sen deibilir:sin ıki, ila,ç
lann hiç bir zarar vermez. Cenabı Hakkın · 

inayetiyle daima şifayab eder. Başka düşün
celerine gelince, şu· halde bunlar pek nabema
hal. Çünkü seni ben geiıç kadınlardan -birine 
göndermiyorum, valdeme yolluyorum, kendi
si gayet sakin ve zekidir. Onun yanında sa
natını tatbik için hiçbir müşkülata, hiçbir 
mümanaata maruz olmazsın. Bir müddetten
b:eri rahatsızlandı, şu günlerde kendisinde o 
derece fen alık hissediyor ki, o da - ben de -
acı acı ağlıyoruz (son cümle üzerine gözleri 
yaşardı). 

Zatışahane haremin medhal kapısından 

uzaklaştı, badehu Valde Sultanın Çırağana 

doğru gezmeğe çıktığını haber verdi. Bana 
da oraya gitmekliğimi emretti, yanıma bir 
haremağası kattı, Valde Sultana kendi tabibi 
olmak üzere takdim edilmekliğimi, kendisini 
bana tedavi ettirmesini rica ettiğini, icabe
derse benim de mahcubiyetimi izaleye çalış
masını tenbih etti. 

"Çırağan sarayına geldiğim zaman, u
zakta bir koltuk sandalyesi gördüm, üzerinde 
örtülü ve feraceli -bir hanım oturuyordu. Bu 
hanım, Valde Sultandı. Önümde kılawzum 
haremağası -olduğu ,halde kemali ihtiramla 
yaklaştım. Haremağası padişahın sözlerini 
söyledikten sonra, Valde Sultan beni gayet 
samimane kabul ·etti, yere oturmaklığımı tek
lif eyledi, oturacak yerden başka birşey gör
medim, nim şeffaf örtünün altında, şa.tırane 

bir humretin yanaklannda cuşan olduğu gö-
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rülüyordu; kendisine muhterem oğlunun f!ıh
hatleri hakkında ibraz buyurdukları nazika
ne ihtimamlardan bahsettim. Badehu tıbbi su
allerime kemali sükunet ve suhuletle cevap· 
verdi. Bu esnada takriben 36 yaşında, vücu
dunu gayet iyi muhafaza etmiş olan bu Gür
cü kızının göz kamaştıracak derecede beyaz 
ve nazik ellerinin harikulade güzelliği,. hala
veti veçlıiyesinin intizam ve metaneti nazarı 
dikkatimi celbetti. Çııkıarken bana son derece 
lütufkar davrandı, kendisine icabeden ilaçlan 
bizzat yapmaklığımı emretti. Feracesinin ce
binden bir kese altın çıkardı; yukarıda zikri 
geçen harem ağasile bana gön~rdi. 

"Muayenemin neticesi hakkında malumat 
vermek için derhal Beylerbeyine, padişahın 

yanına gittim, valdesini dikkatle muayıene 

edip etmediğimi kalbi sual eyledikten sonra, 
müteessirane bir sesle: 

- Şi.mdi artık çiçek açacak ve yeni mey
valar verecek bir ağaca bakmak değil, bu a
ğacın kurumasına meydan vermemek icabedi
y-0r, dedi. Valdesine de kendisinin kemali 
muvaffakiyetle kullandığı ilaçlardan verip 
vermediğimi beşuşane bir saffetle sual etti, 
ve bu sözleri söyledi: 

- Bu kadar sıkılmaya lüzum var mıy
mış? Avrupalılar bizim aile hayatımızı daima 
yanlış bir noktai nazardan muhakeme edi
yorlar. Biz de •hep senin gibi insanlar değil 

miyiız? Benden veya ada:mlanım.dan !Jııoşa. . git
miyecek bir muamele gördün mü? Artık müs-. 
terih ol, birbirimizi tanımaya iyi fırsat bul
duk, dost olduk. 

"Sultan Abdülmecid pederinden sıkı bir 
terbiye görmüş, ezcümle mükemmel bir müs.;. 
lümana lüzun;ıu olan şeyleri herşeyden evvel 
tahsil etmiş. Gayet zarifane söz söyler ve ya
zar. Kimsenin görmEıdiğini bilirse, mükemmel 
ını.r-etıte ata da biner. Ehalinin karşısıına çııkıtı
ğı zaman beşaşetini, cismani metanetini ne 
sebebe mebni sakladığına bir türlü aklım er
medi. Bu gibi hallerde nazarlannın bitaplığı 

ve fersizliği, vaziyetinin ihmalkarane oluşu 

pek çok defalar nazarı nayretimi celbetti .. 
Sultan Abdülmecid umuru beytiyede gayet 
idareli ve hayırhahtı; zulıüro elinden gelmez. 
Oğullarının tahsil ve terbiyesine son derece 
dikkat eder. Vefatından sonra kardeşi (Ab
dülaziz Efendi) tahta geçecek olursa, oğulla-

rının başına geleceği kemali teessürle düşü
nür. Gerek bu fi-kir ve gerek yirmi iki yaşın
da, cesurane ve fakat gaddarane tabiata ma
lik ve gayet kaviyülbünye kardeşinin bütün 
arzularını tabii bir surette ifa etmiyeceğini 

düşünmek, hayatını zehirler. 
"1850 senesi mayısında Zatışahane 

{Kandiye)yi ziyaret etti... Biraderini ve en 
büyük oğlu Murad Efendiyi ansızın birlikte 
götürmesi birçok şayialara sebebiyet v-erdi. 
Kamaram Sultanın ve diğer iki şehzadenin 

kamaralarına muttasıldı. Denize açılır ·açıl
maz, Sultan beni çağırttı. Kendisini neş'esiz 

· ve mükedder gördüm. Bana şu sözleri söyle
di: 

- Denize açıldıkça, kalbim teheyyüc e
diyor .. Herkes öyle zanneyliyor ki, ben karde
şimi korkumdan ve kendisine pek ziyade mü
temayil olan halk arasında yalnız bırakmak 
istemediğimden beraber götürüyorum. Hal
buki hakikati iyi bilmiyorlar. Bu çocuk ele a~ 
vuca sığmaz, onu gözönünde bulundurmayı 

daha muvafık buluyorum. Seyaıhat taşavvu

runda olduğumu haber alır almaz hiddetinden 
titreyerek yanıma geldi, kendisini böyle ebe
diyen mahpus mu tutacağımı sual etti. Kendi 
de dünya yüzü_ görmek, müstakbel. teb'asinı 
tanımak ve onlara görün~ek i~tediğini söyle
di. Bu cüretkarane şözler başka devirde, baş
ka kardeşe karşı tehlikeli olurdu. Fakat . ben 
kendisine acıdım, mümkün olduğu kadar mu~ 
habbetini kazanmak, benim ektiğim veya el
de etmeğe çalıştığım menafii bilahare mah
vetmemesi için onu asrı hazır efkarına vakıf 
etmek fikrile yanıma aldım. Öyle hissediyo
rum ki, hiç bir lutuf onu memnun etmiyor. 
Hergün başka bir fikre kapılıyor. Mesela bu
gün benimle beraber camie gitmesine müsaa
de etmekliğimi arzu ediyor, ertesi sabah sad
razam olmak istiyor, daha soJJ,ra, kendiisni bir 
vilayete· vali nasbetmekliğimi talep· ediyor .. 
Görüyorsun ya, dost olmamız gayrıkabil. O
nun ileride oğullarımı tazyik edeceğine, her 
türlü isyanlara sebep olacağına kanaatim var. 
Beni istiklaline ve saltanatına yegane maıii 
addediyor. 

"Padişah bu seyahat esnasında, bir kere 
de bana şu sözleri söyledi: 

· - Kardeşim konsolosların ziyaretini ne 
suretle telakki eder, bilir misin? Ekseriya ba-



ğırarak: "Bu gavurlar size nekadar dost gö
rünürlerse görünsünler, yine hepsi müttefik 
düşmanlarımızdır. Elimde olsa, hepsini bir
den bir kayığa bindikleri zaman toplan Uzer
lerine çevirtir, geberdiklerini kemali zevkle 
temaşa ederdim" der. 

Badehu sözüne şu suretle devam etti : 

- Sen de dliçar olacağın tehlikeden kur
tulmak istersen müslil.man ol. Bilirsin ki, ben 
her dine karşı miisamaıhakanm, fakat seni 
yanımdan ayırmak arzu · etmem. . 

Bunwı üzerine, vazifemi kemali dikkatle 
ifa etmek istediğimi, himayelerine mazhar ol
dukça hizmetlerinde kalacağımı, fakat hiç bir 
fikre binaen itikadımı feda etmiyeceğimi 

Zatışahaneye anlattım. Sultan AbdUlmecid 
hiç sesini çıkarmadan yanından çıkmama mil• 
saıaıde etti." (Ahmed Reffi.k teroeme.si, Tari!h 
Enclimeni Mecımuıaaı) 

Ahmed Refik, bu . hükümdarın ölüm.ünil 
bir makalesinde şöyle anlatıyor: 

"Son günlerde öksürüğü artmıştı. Fakat 
ifrazatını muayene gayri kabildi. Tükürdüğü 
mendilleri derhal yaktırıyordu. Bu hal gün
lerce sürdü. Ahvalinde birdenbire iyilik gö
rülmeğe başladı. İlk günlerde hastalık da fa
sılalı oldu. Fakat zaafı arttı. Doktor Kara To
dori neticeyi anlamıştı. Onun için tedaviye o 
kadar ehemmiyet vermek istemiyordu. Son 
günlerde padişahın halinde bir fenalık görül
dü. O zaman doktor Zografos'u çağırdılar. 

Fakat . Padişahın yanına sokmadılar. Yalnız 

a'razını anlattılar. Vükela telaşta idi. Padi
şahın hastalığını anlamak için bir meclis top
İandı. Bu mecliste Serasker Rıza Pa.şa, Baş
katip Hakkı Bey, Başmabeyinci Ahmed Bey 
vardı. Doktorlar padişahın rahatsızlığını he• 
yete anlatWar. Dikka,tle muayenesi lazım 

geldiğini söylediler. Rıza Paşa. şu teklifte bu
lundu: - Öyle ise padişahın tanımadığı bir 
kaç doktor getirelim, şüfera sıhhati hum.ayu
nunu.zu anlamak istemişler, bu doktorları 

göndermişler diyelim dedi. Teklif kabul olwı
du. İtalyan sefarethanesi tabibi doktor Mon
cer'i, Profesör Kasbar Bey ile Mavroyani çağ
nldı. Bunlar her gün huzura giriyorlar, padi
şahın nabzını ve dilini muayene ediyorlardı. 

İfrazatını el'an muayene edemiyorlardı. Bir 
gün doktor Zografos huzura girdiği zaman 

Abdülmecid geniş bir minder üzerinde oturu
yordu. Doktora ilk sözleri şu oldu: 

· - Hastalığımın ne olduğunu senden 
dosdoğru anlamak için çağırttım. 

Doktor ses çıkarmadı. İçeride Başmabe
yinci, yanıbaşında ellerini kavuşturmuş Se
rasker Rıza Paşa duruyordu. Sultan Abdül
mecid sözüne devam etti: 

- Neden cevap vermiyorsun? Hakkın 

var, çünkü doğru bir adamsın, vücudumu 
muayene etmeden bir şey söyleyeniiyeceksin. 
Zaten ben de seni bunun için çağırttım. Fakat 
beni adi bir müşteri gibi muayene et. Padi
şahlığımı falan unut, gel! 

Doktor yaklaştı. Sultan Abdülmecid: 
- Yatmak lazım mı? diye sordu: 
- Hayır Şevketmeap, öyle oturursanız 

daha iyi.. Göğils muayenesi için bu oturuı 

muvafık ... 
- Ste'toskope lüzum var mı? 
- Şimdilik yok efendimiz. 
Arkasında gecelik vardı. Doktor gömle

ğin üstünden dinlemek istedi. Padişah göğ

sünü kamilen . açtı. Çok zayıflamıştı. Kemik
lerinin arası o kadar çukurlaşmıştı ki... has
talık anlaşıldı, zatürrie idi. Padişah muaye
de günü soğuk almıştı. Vücudun zaafı hasta
lığın · artmasına sebep olmuştu. Veremden e
ser yoktu, fakat hastalık müzmin bir hale 
gelmişti. Ciğerler rahatsız, •hastalık ziyade 
itli. ,Abdülme,ciıd dedi ki: 

- . Biliyorsun ya, Selanik'ten dönüşte 

sıtmaya tutulmuştum. O zaman hastalığı yi
ne sen anlamıştın. Kostantin Kara Todori ba
na dediki bu hastalık alelumum ciğerleri tı

karmış, hakikaten ciğerlerimde bir şey var 
mı? 

Sonra kanepeye uzandı. Dok~r bir kere 
de dalağını muayene etti: 

- Şevketmeap bu taraflarda bir şey 
yok .. dedi. 

Abdülmecid çok memnun oldu: 
- Çok ştlldlr Allaha .. biraz tut da kal

kayım .. d~di. Kalktı, oturdu. Ciddi bir tavır 
ile sordu: 

- Şimdi söyle bakayım ... Ne buldun? 
Nedir hastalığım? Doğru söyle, şunu · iyi bil 
ki ben ölümden korkmam! 

- Şevketmeap.. Hiç bir şeyiniz yok.. 
Yalnız umumi bir zaafınız var. Devlet işlerini 



çok merak ettiğiniz için biraz da asap yorgun
luğunuz var ... 

- Ya ciğerim, dalağım! 
- Hiç bir şey .. O taraflarda hiç bir şey 

yok .. 
Kaşlarını çatıp tehditkar bir tavır aldı: 
- Hazreti İsayı seversen doğru söyle! 
Doktor dini millahazattan ziyade sanatı-

nı düşündü. 

- Evet Şevketmeap .. Hazreti İsa aşkı
na söylliyorum. Tehlikeli bir şey yok! 

Gözleri birden.bire ;parladı. Siınasında bir 
l;>e§aşet hasıl oldu. Dudaklarında tebessümler 
belirdi. Doktora fransızca pek iltifatkar söz
ler söyledi: 

- Ey güzel adam, bana ne ilaç verecek
sin? Beni şu hale koyan zaafı bakalım n-asıl 
yeneceksin? 

Doktor bir şey söylemedi. Abdülmecid 
devam etti. 

- Ne o .. Susuyorsun: 
- Şevketmeap;. Zatı Şahanelerine bir 

ilaç vermeden, ötede kulunuzu bekliyen arka
daşlarla konsultasyon yapalım .. 

Abdülmecid Rıza Paşaya şu sözleri söy
ledi: 

- Anlıyorsun ya .. Paşa.. Bizim doktor 
arkadaşlarının gönlünü kırmak istemiyor. 

Sonra doktora: 
- Peki git.. Arkadaşlarınla konuş .. Yi

ne gel.. Paşa! Bana bir kahve getirir misin? .. 
dedi.. .-

(Konsültasyonda) tedavi kararlaştırıl

dı. Yoğurt, balıkyağı verilecekti. Abdülmecid 
balık yağına çocukluğundanberi alışkındı. Re
çete yazıldı. · Doktor . Zografos tekrar hµzura 
girdi. Abdülmecid mesrurdti . Rıza Paşa ile 
mütebessimane görüşüyordu. Doktoru görün
ce dediki: 

- Arkadaşlarınla ne görüştün? Baka
lım bana ne ilaç vereceksin? 

- Süt Şevketmeap .. Sonra balıkyağı: 
- Bravo. Balık.yağını kri.içiikken çok iç-

tim. Boynumdaki şişleri hep o geçirdi, yarın
dan başlarım. 

Abdülmecid çok memnundu. Verilen ilaç 
ise teselli içindi. Doktor . dışarı çıktığı zaman 
Rıza Paşa da arkasından geldi: 

- Aziz doktor, seni tebrik ederim, Za.tı 
Şahane senden çok memnun "Oldu. Büyük bir 
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ihsan ile de tallifinizi ferman buyurdu. Keyfi 
gayet yerinde, hatta yemekten sonra orta o
yunu bile emrettiler. 
_ Vakit gecikmişti. Doktor çıkarken Kap-

- tan Mehmed Ali Paşa'nın yavıeri gedil. ~.foh
med Ali Paşa Abdülmecidin hemşiresi Adile 
Sultanla evlenmişti. Kaptan Paşanın kendisi
ni dairesinde beklediğini ve hemen gitmesini 
söyledi. Doktor gitti. Kaptan Paşa tehditkar 
bir sada ile dediki: 

- Bana doğTusunu söylersen dost olu
ruz, söylemezsen düşman oluruz. Fakat bilir
sin ya, düşmanlığım da fenadır. Doktor açık
ça cevap verdi: 

- Paşa hazretleri, size söyliyeceğim şey 
hakikaten kederli, Efendimizin duçar olduk
lan hastalık tedavi edilemez. 

- Daha ne kadar yaşar zannediyorsun: 
- Orasını Allah bilir, fakat felak~t ya-

kındır. Şimdiye kadar ne derece uzadiyse bun
dan sonra da uzayabilir .. 

- Bana dediğini başkasına söyleme .. Bu 
meseleyi ne kadar saklarsan devlete o kadar 
hizmet etmiş olursun! 

Ertesi günü birbiri arkasından üç yaver 
koştu. Doktoru saraydan istiyorlardı. Doktor 
Zografos Abdülmecidin hastalığına dair yaz
dığı risalede vak'ayı şöyle anlatıyor: 

"Saraya geldiğim zaman, Zatı Şahanenin 
sabaha doğru birbiri arkasından bir kaç defa 
bayıldığını, hala· da baygın olduğunu söyle
diler. Hastanın odasına girdim. İkinci mabe
yinci Ali Bey o gece nöbetçi olduğu için yata
ğın biraz ötesinde duruyor, hastanın mühlik 
iniltisi işidiliyordu. Mabeyinciye: 

- Ne oldu? Burada niçin bekliyorsu
nuz? diye sordum. Cevabını beklemeden has
tanın yatağına doğru yaklaştım. Sultan Ab
dülmecidin gözleri tavana dikilmişti. Ağzı a
çık ve gayet kuru idi. Teneffüsü sıktı. Göğsü
nün hırıltısı fazla, nabzı uzamış, hararet ta-
~ 

biiliği geçmişti. Hulasa kendisini hiç bilmi-
yordu. Ali Beye: 

- Çabuk doktor Kara Todoriyi çağırı
nız! dedim. 

- Fakat Efendimiz yalnız sizi ferman 
buyurdular. 

- Siz dediğimi yapınız! Biraz -SU! .. 
Ali Bey çıktı. Elimi muhtaiırın şakakla

rında ve kollarında ıhafifçe gezdirdim. Elle-
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rini kolonya ile oğmağa çalıştım. Mabeyinci 
çarçabuk geldi .. Elinde gümüş bir kap içinde 
az bir su vardı. Hıristiyan olduğum için Pa
dişahın dudaklarını bu ş_u ile benitn ıslatmama 
müsaade etmedi. 

- Zemzemi şerif!.. dedi." 
Bir kaç saat sonra toplar atılıyordu, bun

lar Sultan Abdül:azizin ciilwmnu tebşir içiınıdıi. 
(Ahmed Refik, Sultan Abdülmecidin irtihali, 
İkdam). 

ABDtlLMECİD DEVRİNDE LÜKS DÜŞ
KÜNLO'Gü - ıı\Wülmecid zamanında, ıbil
hassa Kının harbinden sonra, İstanbul halkı; 
lüks ve sefahat hayatına düşmüştü. Müverrih 
Cevdet Paşa, gençlik yıllarına rastlıyan o dev
ri şöyle tasvir eder: 

"Ötedenberi herkes iradına göre tasar
ruf ederdi; alafranga hane ve sahilhane te
cemmülatı yoktu. Abdülmecidin saltanatı 

başlarında Mısırdan lstanbula pek çok paşa, 
beyler ve hanımlar hicret ettiler, gayet yük
sek pahalarla konaklar ve yalılar satın aldı
lar, alafranga eşya ile süsleyip döşedier, bol 
:bol paralar sarf ve israf eylediler, sefa.Ilı.et 

kapılarını açtılar. lstanbulun vükela.ve kibarı 
da Mısırlılarla aşık atmağa, vükela haremle
ri, Mısırlı Mehmet Ali Paşa kerimesi Zeynep 
hanımı taklide kalkıştılar, mesela Sadrazam 
Ali p,aşanın dairesi masrafı ayda 4000 altına 
vardı. Ali Paşanın Ali adında çarebru bir de
likanlısı vardı ki, masrafı, efen diden bir ada
mın . hanesini kıibarane bir surette idare ede
bilirdi. Sadaret maaşı paşaya yetmez oldu. 

"Sultanlara gelince, vükela ı}ıaremlerin

den üstün . olmalıydılar, hesapsız masraf et
meğe başladılar; maaşlarile idare olunamayıp 
borca battılar. Eskidenbeııi sarayda kapalı 

yaşayan kadın ~fendiler de, zamane hükmü 
icabınca, arabalarla gezmeğe başladılar; mas
rafları arttı, borçlandılar, alıp verişlerine va
sıta olan kahveci ve baltacılar pek acaip sui
istimallere koyuldular. Mesela bir tüccardan 
yüzbin !kuruşluk mal alırlarsa e:lli bin kı.a·U§ 
ta nakid alıp sultan namına yüz elli bine se
net verirlerdi; bu yüzden, sarayı hümayunun 
üç yıl içinde 3 milyon kese akçe borcu çıktı. 
Sultanların ve kadın efendilerin asım takımı 

. Beyoğlu sarrafları ellerinde rehin kaldı. 
"Kırım muharebesinde Fransız, İngiliz ve 

Sardunya askerlei İstanbula geldiklerinde 

çarşıya su gibi altın akıttılar, İstanbul esnafı 
çok para kazandı. O esnada yapılan saray dü.; 
ğünlerinde de çarşı esnafı, bilhassa kuyumcu
lar fevkalade istifade ederek kibarane yaşa
mağa alıştılar, Boğaziçinde yalılar tuttular, 
o zamanlar Kadıköy ve Adalar henüz mamur 
değildi, Kızıltoprağın adı bile yoktu; İstan
bulun sayfiyesi Boğaziçi idi, Boğaziçinde ki
ralanacak köşe bucak kalmadı, Büyükderede 
dört odalı bir kira evi bulmak bir saadet sa
yıldı. Şey,hülislam Sadettin Efendi altı aylığı 
kırk bin kuruşa Balta limanında bir yalı kira
lamıştı, nakil tebriki için gelen ihtiyar bir a".' 
dam "Ben bu yalının filan tarihte kıkr bin 

, kuruşa satıldığını bilirim!" dediğinde herkes 
hayret etti; ki bu yalı bilahare Mısırlı Halim 
Paşa tarafından alınmıştır. Akarların kıymet 

ve kirası bu kadar yüksekliği esnada, esnaf ve 
rençbere göre para kazanmak da, çorum vakti 
balık tutmak kadar kolay bir iş oldu. Garip;. 
tir ki, Kırım muharebesinden evvel İstanbul 
ve civarında pek çok hırsız vardı; harpten 
sonra hırsızların adı batt~, anlaşıldı ki · mem
leketimizde hırsızlığın artması, parasızlıktan 
imiş. 

".Albdülm.ecid, kızlarağasını Münire Sul
tana göndererek isra-flarından dolayı: "Akıl
larını başlarına toplasıru..ar, ar-tık, aşırıp ta
şırdılar, tekdir şöyle dursun dayak aıttırırım" 
diye azarlamış. Bir gün de atla Babıaliye gel
di; kimseye iltifat etmiyere!k dairesine giııdi, 
vükela dehş•et içinde 'kaldı. Kaptanı der-· 

· ya dam.ad Mehmed A1ıi Paşayı kar.ısının 

60 :bin ke,se iborcunda:p. ötıürü tekdir et
ti, "!hain herif" diye ıha.ğıTdı. Diğer damat 
paşalara da "SuJ.tanlar gece mehtaplarda g~ 
zermiş ! Benim gece mehtapta gemr kızım 
yokıtur, onları da red ederim!. Bu heriflerin 
hareketleri artık namusuma dokunuyor!" 
dedi; bir gün sonra da b,epsini meın~etle-

. -rinden azletti. Saray . kadmlannın arabaya. 
binmemeleri için, serasker Rıza Paşanın sa
ray arabalarını zincirle ıbirbirine bağladığı 

.söylendi. 

Abdülmecidin illk zamanları, doğrusu pek 
güzel geçti, hele 1260 ıtarilıinden yetmiş tari
hine kadar İstanbul, bilhassa Boğaziçi ferah 
ve meserret ve tarif olunmaz eğlence ve şen
lik ile cennetten bir nümune idi. Fakat son
ralan israf ve se:fahet yollan açılmakla çok 
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\c;ıkıntı çekildi. Devlet borca battı, kendisi de 
kederinden hastalandı." (Ma'nızat, Tarih En
cümeni Mecmuası) 

ABDfil..MECİD EFENDİ - iimparator
luğıınun son Veliahdı ve son Halife; 1 Hazi
ran 1868 (9 Safer 1285) de İstanıbulda doğ
du, Abdülaziz ile Hayranıdil Kadın'ın oğlu
dur. Abdülhamid'in uzun istibdad de;vıiıne 

rastlıyan gençliğinde ağır bir baskı alltında 

yaşadı; muntazam vıe sağlam bir tahsil göre
medi, fakat, aiJ.esinin diğer · şehzadeleri ara
sında okumağa karşı samimi hevesi ile seçkin 
bir· yer aldı; evvela Franısızca ve Almanca 
öğrendi, sonra İngilizce ve Arabça'ya çalıştı, 
bu sonuncu dilde de hocası Muharrir Ömer 
Rıza Doğrul . oldu. 
Babasında, vakit 
oyala:mak ya'hut 
canlı tarifler için 
çizilmiş bir takım 
taslaklardan ileri 
gidememiş olan 
!kuvvetli bir resim 
istıidadı, Abdülme-
cid'de, devrinin 
kıymet ölçü...oıüne 

ıgöre ikendiısine· 

"Ressaım. Şclızade" 

detir.deceı.k. hale gel
mişti: İmzasını ta
şıyan, büyıü.k ölçü
ıdeıki ıtablolarınm 
iılti yüzden fazla- Halife Abdülnıecid Efendi 

olduğu rivayet e- (Resim : H. Çizer) 

dilir; Meşrutiyetin ilanından so,nra meımle1cetin 
~zide ım:ünevverleırıi arasından seçtiği dostla
rına bir tablo !hediye etmek, devrinin kendi· 
hakkında kullandığı bir .tabirdir, "sapatkarı 

n:eciıb''in en ibüyük zevklerinden biriydi; öyle 
:ki, ·bu zevkinde, ıbazan, meseıa. Ahmed Refik'in, 
Lıfile Devri" adındakıi !halk için yazılmış bir ese
rini okuduktan sonra, Üçüncü A:hmed'le Nev
şehirli İbrahim Paşayı ve yaranını Topıkapı 

Halife Abdülmecid Efendinin imzası 

sarayının dekoru içinde gösteren büyük bir 
,kompozisyon yapacak ve ,bir :kenarına da bu 
.tarih profesörünün eserinden bir ka~ satır 
alıp yazacak kadar Heri g1derdi. 

O zamamn Türk ressamları da Şehzade 
Abdillmecid'i, kendilerinin adeta fahri reis
leri sayarlardı; bunun en kuvvetli delili de, 
Ressam ve Heykeltraşlar Cemiyetinin çıkar
dığı :l)lecmuanın biriınci nüshasının başlık 

kıoımpo-zisyıonu ,içine pr-e:nsin. bir çi2Jgi port
resinin konulmasıdır. 

Güzel :keman ça1dığını da hurada ilave et
melidir. 

Abdülmecid için tereddütsüz verilecek 
sıfat "haşmetlu bir kibar adam" oluşudur; 
ne, kendisine oturmak nasib olmıyan Osman
lı tahtının beklediği siyasi terbiye ve zekaya 
sahipti; ne de, pek kısa bir zaman için, taşıdığı 
Halifeliğe layık İslam faziletlerini nefsinde 
toplanmış bir zattı. Şehzadeliğinde Beyoğlu 
ve Babıali'ye kadar İstanbul caddelerinde ya
ya dolaşır, kitapçılara uğrar, notacı dükkan
larına girer, kravatlarını ve ·mendillerini tu
hafiyecilerden kenıdıi seçerıdi; fakat bu de
mokrat prens, yazın Bağlarbaşındaki köşkü
ne giderken, istimbotunu vapur iskelesine 
yanaştırmaz, Ticareti Bahriye mektebinin 
rıhtımına çıkar, oradan otomobiline'.atlıyarak 
Üsküdar halkından adeta gizlenirdi. 

Büyük kardeşi Yusuf İzzeddin'in intiha
rı ve ihtiyar Beşinci Mehmed Reşadın ölümü 
üzerine 1918 de Osmanlı tahtının veliahtı ol
muştu; bil· gün kendisine bu tahta cülus et
mek nasip olsaydı,. Türkiyenin, teatral tavır 
ve hareketlere düşkün bir hükümdarın elinde 
kalacağı muhakkaktı. Büyük Millet Meclisi 
tarafından Halife seçilir seçilmez elli dört 
yaşında sakal salıvermesi ve. Atatürk'.e.'mü
racaat ederek, hilafet alayında, halka, büyük 
ceddi Fatih Sultan Mehmedin kılık ve kıyafe
tiyle görünmesinin milli duyguları heyecana 
getirmek bakımından uygun düşüp düşmiye
ceğini sorması bunun kuvvetli delilleridir. 

Veliahtlık yılları, Birinci Cihan harbinin 
bozgun devri ile 'işgal altındaki İstanbul un ka
ra· günlerine ra,stladı. İstiklfü sayaşma mu
halif görünmedi; Anadoludaki Büyük Millet 
Meclisi Hükumetinin .bu savaştan . muzaffer 
olarak çıkması, milletin düşman istila.sına si
lahla karşı· durmasına-muhalefetini hiyanet 
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derecesine götüren padişah Altıncı Mehıned 

Vahideddini tahttan düşüreceği için, cumhu
riyet idaresinin kurulabileceğini sezecek kadar 
siyasi uzak görüşten mahrum olan Abdülme
cid Efendi, kendi .menfaatı bakımından da İs
tiklal savaşına muhalefet edemezdi; renksiz 
adam oldu, oğlu prens Ömer Faruk'a Vahi
deddin'in kızını aldı; Viyanadaki Tereziyanum 
mektebinde okumuş ve hanedanın en dilber 
delikanlısı olarak tanınmış olan bu prensin, 
İstanbul sularmda demirlemiş, Yunanistanı~ 
Kılkış zırhlısında verilen bir suvarede bulu
narak dan~ ettiği gazete sütunlarına düştü. 

Altıncı Mehmed Vahideddin'in bir İngiliz 
harp gemisine binerek memleketten kaçması 
üzerine 1 İkinciteşrin 1922 de Türkiyede sal
tanatın kaldırılmasına karar veren Büyük Mil
let Meclisi tarafından bu tarihten on yedi gün 
sonra, 18 İkinciteşrin 1922 de ·halifeliğe se
çildi. 

Bu seçimin kendisini tatmin etmediği bir 
hakikattır; imzalarının üstünde, "Halifei 
Müslimin" unvanına "Hadimülharemeyn" 
terkibini ilave etti, ötedenberi bir turaya ben
ziyen imzasından da, babasına ait de olsa, 
"Han" lığı bırakmadı. "Abdülmecid bin Ab
dülaziz Han" diye imza atmakta devam etti; 
çok manalı bir vesikadır, memleketin meşhur 
adamlarının el yazılarını ve imzalarını toplı
yan Yaşar Şadi'nin defterine de bu imzasiyle 
"Yaşar şadide, hakka istinad eylerse ,bir mil
let'' mısraıriı yazdı: Halifei M~limin, hane
danının hükümranlrk hakkının kaldırılmasın
dan gıücenmiş, ıkoleıksiyon sahibinin isminıin 
10.ga;t m,ztnasınd:an istifade ederek mille
tine kötü, karanlık bir istikbal yoruyordu. 

!nönü Ansi'klopedisi.ınden alınan aşağı,da
. kıi satırlar, burada söylenmesi gereken sözler
dir: "Ueride bazı siyasi davalara dahi kalıkı
şaıbileceğinıin delillerini vermişti. Fakat böy
le hareket etmiş o1masa dahi, safha saf.ha. ge
lişen :inkılap ihtiyaç ve hamleleri arasında. ar
tık Tütkiyede halifeliğin devam edemiyeeeği 
tabii idi. Bu müessesenin .Cumhuriyet reji
miyle ve biraz sonra ilan edilecek olan Llik
lilı: prensibiyle telifine imkin bulunamıyacak
tı. Milli mücadele zaferiındn henüz pek yeni ve 
saltanaıtın ilgası giıbi önemli bir siyasi devri
min çoık taze bulunduğu sıralarda, hilafetin 
bir iki yıl için muhafazasını ancak bir inkılft.p 

merhalesi olarak kabul etmek IAzımdı. Nite .. 
kim cumhuriyetin ilanından dört ay sonra, 
3 Mart 1924 de Büyük :Millet Meclisi halifeli
ğin ilgasına ve- Osmanlı ha.nedamnıın Türkiye 
hudutlan dışına. çıkanlma.ıSuıa karar vermiş 
ve karar hemen yerine getirilmiştir''. 

O devrin gazetelerinden İkdam, 5 Mart 
1924 tarihli nüshaısında, Halife Abdülmecidin 
İstanbuldan ve Tiirkiyeden ç:ılkarılmasını şöy
le tesbit ve nakletmiştir: 

-•~Büyük Millet Meclisiınin evvelki günkü 
eelseşinde hilafetin ilgasına dair olan kanun 
-tasdıiık edilir edilmez !derhal İstanbul vilayeti
ne ittihaz edilecetk hattı hareket hakık.mda u
zun tebligat icra edilmiştir. Tebligat hakkın
,da her ne kadar derin bir atetumiyet mu.ha.fa
za edilmişse de icra.at ile bu tebligatın aksa
mı mühiımmesi t&;a,yyün etmiştdr. Bilhassa 
ıtedabiri inziıbatiye ittihazına dair olan kliSUtl. 
bir gün evvelinden icra edilmiştir. Vali Hay
·dar Beye bu tebligat gece eviınde yapılmış ve 
meo.nurinı aidesi vali Haydar Beyin tahtı ida
re ve nezaretinde olmak üzere icraata !başla
mıştır. 

"Merkez •kumandanı sarayda. - Saat on 
buçukta merıkez kumandan muavini Atıf Bey, 
vali Haydar Beyden :telakki ettiği talimat .üze
rine maiyetine bir bölük asker alarak derhal 
saraya gitmiştir. Atıf Bey saraya vasıl olduk
tan sonra maiyet bölüğü idaresini eline ala .. 
rak kendi yanındaki bölüğü saraya memur 
etmiştir. Bu ·suretle bir tedbiri ihtiyati ittihaz 
olunduktaın sonra gerek Beşiktaş merıkez me
muru Meıhmed Ye gerek Atıf Beylerin m.a.re
ieıi alıtında saraym etrafı muhafaza altına 
alınmıştır. 

"Girip çıkmak memnu - Tel'a.kki edilen 
tebligat muciıbince sarayın hariçle münase.be
ti ~tolumn.uş, ve hariçten 1dmse alınmadığı 
gibi içeri-den de ikimse bırakılmamıştır. Yine 
bir tedbiri ihtiyati olmak üzere sarayın etra
ful'daki kapılar kapatılmış ve ikişer aıskerle 

muhafaza altına alınmıştır. Atıf Bey, ittıihu; 
edilen tedabiri vali beye bildirmiş, ve zatenı 
harekete amade bulunan valii müşarünileyhle 
polis müdürü Sadeddi-n, emniyeti umumiye 
müdürü MuM:lclin Beyler Beyoğlu Daıiresi 

Beled!iyesi müdürü 1sınail Hamid Beyi de re
fakatlerine alarak saraya azimet et'Illişler
dir. 

"On birde tebligat - Sarayda dün geoe 
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seryaver Cemal. yaver Şükrü ve Saim Bey
lerle secca.dedbaşı Zeki ve kilerci Şükrü Bey
ler nöbete memur edilmişlercli. Vali Haydar 
Bey saraya on biroe vasıl olmuş ve derhal 
Zeıki Beyi çağırarak kendisini vaziyetten ha
berdar etmiştir. Zeki Bey, vali ve polis müdü
rünün Abdülme!'-id Efendiyi göreceklerini teb
liğe memur edilmiştir. Tebligatın Ankaradan 
telakıkisinden ·bir saat sonra, Abdülmecid E
fendi ile mülakat talep edilmiştir. 

"Abdülmecid Efendi kütüphanede --:- Sa
bık halife •bir ·kaç günden,beri kütüphanesinde 
kitaplarla meşgul olmakta imiş ; Tebligatın fo
ra edileceği gece de bermutad kütüphanesinde 
buhın.uyormuş. Zeki Bey vali Haydar Beyin 
talebini, Abdülmecid Ef endiıye . kütüpha.n.ele
rinde iblağ etİniş:tir. Zaten ,böyle bir tebliga
ta muntazır bulunduğunu söyliyen Abdülme
cid. Efendi gelenlerin derhal ·~ütüphan.eye 
almmala.rını bildirmiş ve evvela polis müdü'." 
rli Sadeddin Bey refakatinde Zeki Beıy bulun
duğu halde kütüphaneye çıkmıştır. Kütüpha
ne: sarayın mabeyin dairesi 1kısnundadır. Po
lis mil.dürü, AbdülmeCıiıd Efendiye, Büyük 
Millet Meclisinin kararını tebliğ ederkeın vali 
Haydar, emniyeti umumiye müdürü Muhid
din ve Dairei Belediye müdürü İsmail Hamid 
Beyler kütiiphaneye girmişlerdir. . 

"Hudut haricine - Bu heyet, Abdülme
cid Efendiye hilaf etin ilgasına ait kanunun 
tasdik olunduğunu ve kendilerinin de verilen 
talimat mucibince derhal hudut haricine çı
kanlme.sı lbım geleceğini bildirmiştir. Ayni 
m.manda, telakki edilen eıvam,irde müstaceli
yet bulunduğu da ilave olunmuştur. Abdül
mecid Efendi, ittihaz edilen kararın gece teb
liğinden dolayı hazırlıksız bulunduğunu söy
lemiş, hazırlık. için •biraz mühlet ,talebetmiş
tir. V:ali ve polis müdürü Beyler böyle bir 
mühlet itası için salahiyettar bulunmadıklan
m ve alınan talimatta ıAıbdülmecid Efendinin 
derhal hudut haricine nakline nezaret edil
mesi mezkO.r bulunduğunu kem.ali neza:ketle 
!beya.n etnrişlerd:ir. Bu sirada baş mabeyinci 
Hikınet Bey de telefonla saraya davet edil
miştir. Bunun üzerine Abdülınecid Efendi: 

- Memleketimin sa.adet ve selametine 
çalışılıyor, memleket selamet bulsun da .. beJı 
derhal gideyim. Demiştir. Müşarünileyh Zeki 
Beye bazı şeyler ısmarlamış ve hazırlanmağa, 
başla.nuşlaııdır. Bu sırada da çamaşır veaaıire 

gibi eşya ha vullara yerleştirilmiş ve aşağıya 
nakledilmiştir. 

"Hareme hrubar veriliyor - Beri taraftan 
hareme de ihzarat için haber verilmiştir. Bu 
haıber, haremde büyük bir teessür uyandır
mıştır. Abdülmecid Efendi tarafından verilen 
talimat dairesinde ihza'l"ata ibaşlanmıştır. 

Bilhassa haremde müşarünileyhin zevceleri, 
oğlu ve kerimesi hazırlanmağa başlamışlar
dır. Harem tarafında da ancak çamaşır vesai
re gibi eşya toplanmış ve bavullarla maıbeyin 
kapısında ihzar edilen mahalli mahsusa indi
rilmiştir. 

"Otomobiller hazırlanıyor -'Istablı imi-
reden üç otomobil istenmiştir; Bundan ·başka 

· eşyanın nakli için de otobüsler getirilmiştir. 

Harem ta.rafından Abdülmecid Efendi için 
ihzar edilen eşya, memurlar vasıtasiyle oto
büslere yerleştirilmeğe başlanmıştır. Bütün 
ihzarat hitam bulduktan sonra Abdülmecid 
Efendi harem :kısniına gir.mjş ve orada bulu
ınanlarla vedalaşmıştır. 

"Binektaş.ı yanında - Sabık halife, alaf
ranga saat beşte, !kürklü patlosunu üstüne 
giydikten sonra yanında oğlu, haremleri ve 
diğer saray memurin ve müstahdemini ·bu
lunduğu halde Hazinei Hassa kapısı tarafına 
gelmiş ve orada binek.taşı yanında kendisini 
teşyie hazırlana.nlara hitaıben !tideki sözleri 
söylemiştir: 

..- Milleime bu !ne kadar duaıda kusur 
etmedim. Ölünciye ka.dar ,da ayni suretle du
adan geri durmıyacağım. Böylece Ankara.ya 
yazınız. Beın rnil1etimin emrine ittiba' ederek 
gidiyorum. 

"Sabık halife gerek oğlu Ömer Faruk E
fendinin ve gerekse 'haremlerinin ve kendisiy
le beraber gideceklerin otomobile yerleşmele
rine bizzat nem.ret etmiş ve bütün •bunlar bin-
elikten sonra otomobile ·binmiştir. . · 

"Otomobillere -binenler - Birbiri arkası
na duran otomoıbil'lerin .birincisine bizzat mü
şarundleyh ile iki zevcesi Şehvar ve Hayril11-
nisa hanımlar ve kerimesi küçük Dürrişehvar 
hanım binmişlerdir. 

İkinci otomile mahdumu Ömer Fa.nık 
Efendi ile Abdülmecid Efendinin ikbali ve da
dısı ve diğer otomobfllere de katibi hususisi 
Salih Keramet, doktor Salahaddin, ,üçüncü 
.kaıtip İsmail Beylerle hareme m-ensup lkadın
lardan ~ kişi binmiştir. 
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"Otomobiller ihzar edildiroten sonra ön
de kılavuzluk vazifesini gören polis otomobi
li ve arkada vali Haydar ve Emniyeti Umu
miye Müdürü Muhiddin, Beyoğlu Daire!İ. Be
lediyesi Müdürü İsmail Hamid, Merkez Ku
mandam muav.ini Atıf Beylerin otomobilleri 
bulunduğu halde saaJt beş buçukta hareket 
edilmiş.tir. Otoıınobiller ihiç bir yerde durınıya
rak Çatalıcaya gitmişlerdir. SabFk halife ve 
rüfekası aıncak saat ,selkize •doğru Çatalcaya 
dahil olmuşlardır. · 

"Sarayın ıtemhiri - Saıbık halife ve maıh
dumu ile diğer isimleri zikredilen zevat hare
bazı tedaıbir ittihaz edilmiştir. Evve
la, evvelıce Atıf Beyin idaresi altına 

ıgeçmiş mıaıiyet bölüğü vazifesine iade 
edilmiştir. Mabeyin dairesi mühlir
lenmiştir. ıMa:beyüı içerisinde eski A
ğalardan ,bazıları bekçi olarak bıra

ı.kılmışJtır. Kütüphane de ıtahtim edil
miştir. Henüz 'haram da:ire,sıitıde sa
r:aylılar lbuhınduğu için bu daire açıık 
ibırakılınış.tır. Isıtaıblı ·amire ve bunun 
yanındaıki kıymettar bazı asariatiikayi 
mu!h.ıtevi olan müze ·da!hi ta.htim edil
ımiştiır.. Sar~ya ·girip çıkmak da mene
dilmiştir. 

. "/Airkaida kaç 1kişi ikaldı - Sabık 

iJ:ıalif enin dairesiyle diğer dairelerde 

kiyle Karaköy köprüsünü geçtileır, oradan 
Mercan tarikiyle Bayazıd, Bayazıtldan Laleli 
yokuşu, Aksaray-Samatya :ea:ddesirti takip 
ederek Yedikule kapısmdan harice çıktılar. 
Buradam: itibaren Kazlıçeşme tarikiyle Mak
riköyüne doğruldular. Ma:krikö~nde Emni
yeti Umumiye Müdürü Bey aynldı v:e lstan
bula döndü. Otomobiller henüz şafak atmış
iken Malrni:köyün :tenha ,sokaklarından geçti
ler ve kafilenın seyri Kü.çük,çekıneceyi geçin
ceye kadar taıbii halini ıkaybetmedi. 

"Sa:hUde ,bir öğle yemeği - Kü.çükçek
mece geçildiği za~an vakit öğl,e olmuştu; O-

~~ \·\?e. ~;çö>ı 

150 kadar saraylı ve hanedan azaısı Osmanlı Ressamlar Ceınlyeti Meemuasıwn ilk sayısuıın 
varıdır. Bunlar arasında 60 tanesi başlığında sanat hliınlsi Şehzade Abdülmecid Efendl. 

:ka.dıncbr. Bu ıkaıdmlar arasında Sultan tomobillere benzin konulmak :icabetti. Bunun 
Meciıd ve Aziz zamanından kalma. saraylılar frzer.iıne Abdülınecid Efendi öğle yemeği ye-
da buluınuyo.r. Bunların yirmi beş günlük iaşe- · mek arzu e.ttileır, ve çakıl taşlı bir sahilde ,sa-
leri :için sarayda zahire mevcuttur. Meeıiıd E- rayda ihzar edilmiş olan nıevalelerle öğle taa.-
fendiden maada haınedan azasının cümlesine mı edildi. Buraıdaki :küçük teahhur esnasında 
memalilki ecneıbiyeye gitmek üzere hazırlan- ıküçü.k sultan Dürriş-ehvar hanım biraz gezin,. 
maları tebliğ olunmuştur. Bu zevat neresini dt A:bdülmecid Efendi lakayt gôrünmeğe 

iısterlersıe oraya gönderilecekler.dit. Hasta o- gayret e.diyorduı .Gözleri· etrafa iliştikçe mü-
lan bazıları tıeb'iıtlerinin :kesbi sıhhatlerıine ka- ıteıbessim -nazarlar saçıyorla.rdı. Lakin bu mü-
dar bir !kaç gün tehir.ini rica etmişlerdir, bu ıtebessim nazarlar altında muhtefi olan hüzün 
rica.lan kabul olunmuştur. ve ·keder .peık iyi fark olunuyordu. Faruk E-

Türkiye tarih:iınin ıbu önemli vakasını sa- fendi küçük kardeşiyle !konuşarak sıkıntısını 
hif elerine kötü müşahit ve ca;hil muhbir ka- ve teessürünü gö,sterinemeik arru ediyor ve . 
lemiyle geçirmek bahtsızlığına uğrıyaın "İk- otomobilde olduğu zamaınlar şoförle otomo,bi-
dam", ertesi günkü nüshasında Çatalca yol- Mn ,sev.kine dair bazı sözler konuşuyoı:ıdu. La-
culuğu hakkında da şu taıfsilatı veriyor: kin hareketlerinde endiş·e, na:zarlarında asa.bi 

"Otomobillerin pencereleri !kalın per:de~ bir dalgınlık vardı. En ziyade müteessir olan 
lerle örtülmüş olup geçilen yollarda polis ta- ve hüzün ve yeisleri tavırlarında ~Lir.en ka-
rafından pek sı:kı tedabiri inziba1;iye iıttihaz dınlardt. · 
edflıruşti. Otomobiller Tophane, Fındıklı taıi- "Yollar.da çamurlar ve manialar - Ye-



~14:i-:' .AfBDÜİiMECİD Ell'ENDİ (Şeyh) 

mek ve istirahat bitti v:e otomobiller tekrar 
yola çıktılar, buralar.dan itibaren yollarida ça
mur başladı, otomobillerin devamı seyri ça
murlara saplanmak maniası:ndan yine teah
hura uğrad·ı. Bu teahhı,ırlar esnasında sabık 
halife otomobilinden kat'iyyen inmedi. 

"Çatalcaya muvasalat - Saat ikiye ya
kın Çatalcaya ya:klaşıldı. Çatalcaya yakın bir 
mahalde Çatalca valisi Celal Bey .kafileyi 
·bekliyordu; delaletiyle doğruca istasyonda 
ihzar edilen·ıdaireye gidildıi. ,Dairenin etrafın
da polis ve jandarmalar h-ürmeıtkarane ısabık 
halifeye son selamı icra ettiler. 

"-Çatalcada ~ Abdülmecid Efendi Çatal
ca ista,syonunda bulundukları müddet zarfın
-da ·daima istasyonda dolaştı . .Şen görünmeğe· 
,gayret ediyordu. Fakat dermansız ve yorgun
du. İstanbuldan Çatalcaya kadar olan ve hat
ta .ıbir saat kadar yayan yürümek mecburiye
tinde kaldıkları seyahatin yorgunluğu altında 
zayıf, ·sarı bir çehre gör.ülüyordu. 

":tstanbuldan. kalkan ekspres saat onbiri · 
kırkbeş geçe Çatalcaya vasıl oldu. Ekspreste 
Ab'.d,ülmecid Efendi ve ailesine bir yataklı va
gon ile 19 ınumaralı ,salon vagonu tahısis olun
muştu. Abdülmecid Efendi kısa ve kesik öık
·sürü}4erle ifayi selam eden polis ve jandarma
lar arasından geçti. Kerimesi ve mahdum:iı 

koltuklarına girmişlerdi. Polis müdürü Sa-

deddin Bey ve Çatalca valisi takiben yürüyor
lardı. Gazeteciler Abdülmecid Efendinin ya
nma gitmek :iıstedilerse de· polis muhalefet et
ti. Abdülmecid Efendi evladlannın yardımıyle 
vagonun -basamaklarından çıktı ve bu ısırada 
ar.kasına dönüp Çatalca valisi Celal Beyin elini 
ısıkaraik: 

- Ne yapalmi mukadder buymuş.; İn
şallah millet ve memleketim selamet buiur, 
bana çok nezaket gösterdiniz, teşekkür ede
rim dedi. 

"Kampana ,çaldı ve tten yirmi dakika te~ 
ahıhur eden hir tavakkufu müteakip; yo-la çık
,tı.tı. Saıat yediye doğru -hududu mürur etti." 

AıBD'ÜLMECİD EFENDİ (Şeyh Sivasi) 
- On altınıcı asır sonlarıiyle on yedinci a·srın, 
birinci yarısında İstan:bulun en büyük şöhret
lerindıen biri. olan bir Halveti şeyhidir; Halve:. 
tiye tarikatının Şemsiye ·kolunun müessisi 
olan Sivaslı Şemseddin Ef end1nin biraderi, 
"Tuhf etül mülfı.:k" ve "Ziyaiyyei Cami" şari:hi 
şeyh Muharrem Ef.edinin oğlu ve meşhur şeyh 
ıAbdülruhad Nurlııin. dayıısı ve mürşididir. 1563 
(,R 971) te Zilede doğdu, ilk tahsilini ,babasın
dan gördü ve yedi yaşında hafızı Kur'anı ol
du. TahSıil, süluk ve terbiyesini amıcası Şem
seddin Efendiden :tamamladı. Devrinin bu 

. namlı şeyhinin yanında 1596 (H. 1005) Egri 
seferine gidip orada ölen-Pirizade Veli Efendi 

Eyyub Niııancısmda Abdülmecid Sivfl.si'nin türbesi 



yerine Ziledeitl Halveti dergahına şeyh oldu. 
1604 (ıH. 1013) de .de Sivastaki dergfilun i
kiınci postnişini ve amıcaısı Receb Efendinin 
ölümü üzerine de Sivastaki Şemsi derg!hına 
şeyh oldu. İllin ve irfan yoloodalti şöhretini 
duyan Üçüncü Mehmed tarafından biT ıh.attı 
hümayun ile İsta.nbula davet edildi;' bUyük 
şehirde ilk va'ıZllll Ayasofya Camiinde verdi 
ve kısa bir müddet de bu mabed clva.nnda 
bir evde oturdu, sonra, kendisine intiaa.p eden 
vaktin ReisülküttaJbı La 'li Efendi ıta.rafından 
hediye edilen Eyyub Nişancasmdaki bahçeye 
yerlşeti. Kızlarağası Mehmed Ağanın Ça.rpm
bada yaptırttığı Mehmed Ağa zaviyesine şeyh 
oldu. Şeyhülislam Sun'ullah Efendi, ta.rafın
dan cami h.a.li:ne konulan .A:tpazannda.ki. Hü
saımbey Meıscidine de Cuma vaizi tayin · edil
eli. tstanbul J:ıa1kının vaızla.rına. kıarşı göster'.' 
<liği fevkalade alaka üzerine birkaç ay son
ra· Şehzade camline, bir müddet soını,a da 
Sultan Selim camii:ne Cuma vaizi oldu. suı~ 
tan Sellin civarında. ,bir Sivasi dergahı ile 
mescid yaptırtti. Bugün bu ~idin yeri Da
rüşşefakanın avlusuna katılınış bulwune.kta
dır; yıkılmış olan dergahtan -da du~ yarı 
çökmüş bir memrlrk kalmıştır. Sultanabmed 
camii yapılırken "Temel şeyhi" ol&n Abdül
mecid Efendi, . temel taşı ık011ulurken dua et
tiği •büyük mabedin halka açıldlğı güın de ilk. 
Cuma va'·zını vermiş ve ölünceye kadar bu 
vazife üzerinde kalmıştır. 

Üçüncü Mehmed, Birin~ Ahmed. Birin
ci Mustafa, Genç Osman ve Dördüncü Murad 
devirle.rinde ilim ve irfanı, fazilet ve kemıv 
liyle büyük bir nüfuz ve hilrmete mazha.r olan 
bu din ve tasaıvvuf alimi, mühim işlerde pa
dişa;h ve devlet erıkam tarafından fikir ve re
yine başvurulan bir sima. idıi. Kara yazıcı ve 
Uzun bölükbaşı isyaınlannın bastınımasmda 
ıhüku.mete faydalı tavsiyelerde bulunmuştu. 

Dördüncü Murada Bağdadtn İra.nlı1arda.n geri 
alınacağını evvela o tebşir etmiş, paıdişah se
fere çıkarken de Hazreti ömerin kılıcını beli
ne o kuşatmıştı. 

Yüksek bir medeni cesaret · sahibi idi; 
gördüğü yolsuzlukları açıkça söylemekten 
çekinmezdi: :Birinci Ahmede sunduğu man
zum bir şikayetnamede, bu genç hükilpıdara 
memleketin ahval ve idaresinin bozukluğunu 
acı ve sert bir dille anlatmış, muvaffaldyet i
çin kendisine adalet ve meşveret tavsiye et-

mişti ; aşa.ğtt!.aki satırlar bu manzumeden a
lınmış beyitlerdir: 

ŞııJısa. mansab mı gerek, mansaba Adem m1 gerek 
Dlnü devlet.e IAyik nedlr ey fahri ldnı.ın. 
Cevrll zulmün sebebi Rtımil Areb içre bu kim 
Cahlltt ıaUıni vali lalarak tutdu mlAm 
Biri bu, cahile hiç ı:ı;ıaslaha.t ııımarlama kim 
Geoe esbabı maarif önttne ola tmam. 
Ulema zeyytne girdi cWıelA at ııaldı 
Bu d1lrllr seJıayi dlnl bozan ey falırl Jzem. 
KOfr ile mülk durup zulmile d'lll'IDasa ferek 
Sa.kın ey ıa,hl clhanlyanü clhaııda.r mUdam. 
Tlfel hllanetlle mezraayt ma'delet.e 
Meşveret tohumunu saç sula. dUmA.ğ lla ml1dam. 

Abdülmecid Sivasinin TUrk vatanına eş-
siz büyük hizmeti, memleketi boğucu bir ka
ranlığa sürUklemek üzere baş kaldıran koyu 
taassuba karşı · fevkalade cesurane mücade
lesi; tahripkar bir yobazlığa karşı mUsbet i
limlerin ve güzel san'atlann hemen tek konı-. 
yucusu olarak göğüs germesi ve Kadızadeliler 
diye anılan mutaassıp fırkayı yere sermesidir 
(B.: Kadızadeliler - Sivasiler Kavgası). 

Bir taraftan taassub ile mücadele eden 
Abdülmecid Efendi, diğer taraftan da, tarikat 
ve tasavvuf yolundan herkesin havsalasına 

sığmıyacak taşkın fikirlerin yayılmasına da 
mani olmağa çalışmıştı; devrillin seçkin kıy
metlerinden Oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi
nin katli vacib olduğunu söylemekten çeldn
memişti (B.: İbrahim Efendi', Oğlanlar şeyhi). 

1stanbulda, vaız, irşad ve tesllk ile öm
rUnün kırk yılını geçiren AbdUlmecid Sivasi, 
1639 (H. 1049) da ölmüş ve Eyyub Ni§anca
sındaki- bahçesine gömülmüştür. Ölilmiln
den iki yıl sonra, gördüğü bir rüya üzerine 
Kösem ~.iahpeyker Sultan kfühyası Behram 
Ağa nezaretiyle kabrinin üstüne türbe yaıp ... 
tırtmıştı. Türbe bugün çok harap bir haldedir. 
Tavanı çökmüş, içi taş, toprak, pıoloz dolmWj, 
duvarları da çökmek üzeredir. Karşısında bu
lunan Şeyh Abdülahad Narinin türbesi de he
men ayni perişanlık içindedir. Semt halkınca,, 
Abdillmecid Efendininki "BüyU;k: Tür.be" Nu
ri .Efendininki "Küçük Türbe" diye meşhur
dur. 

Yeğeni ve halifesi olan Abdülahad Nuri 
Efendi Abdülmecid Sivasinin ölUmUne şu gii
zel mersiye - tarihi söylemiştir: 

Bu bağı fi\.nlnin gillö 
Elbetde fAıı1dlr beman 
DA.ki kalur mo bMblllO 
B6k1 'delf1ken sQla.tan 



Çim balla &lem sert.eser 
Geldikleri yire gldeır 
Aya.t.e ibretle na.zer 
Eyle gözün ~ıp ııvaıı 

Ol ga,V&i llem Şeyblya 
Sivasll sahlb safa 
tttııglt dem azmi beka 
Alladı ODB lıı8f1 dllJ. 

Feryad ldtlpAşıJrlw'I 
Mub118161'1 . 88dıkleri 

ÇA.k lttl sine .her blı1 
Balatt bes doldu flpıı 

Eflake \lıktı bayii hu 
GWbeıık lle &lem dolu 
Haymıı olup keçi (kllDllk) ul• 
Ulu layamet koptu saa 

Anın gibi bir er kani 
Şerhlde Nuri sadrlnl 
Blldtlıe nelali nı,bbbd 
Zahir o!a SllTI cihan 

Sırl'IIIB menba' olanı 
Nurlne matı&' olam 
Tavrına Dleıra' o3am 
İster bultll' Arif oJan 

Çü:n si.11 gamda intikal 
itti ol mahmud-lllı1ıal 
Ahbabına \'lir mı meclU 
Çeımbıdeıı akıtmaya kan 

Gem itmiş fken akil oA,k 
Tarlhinl cildi bu h&k 
Biıı lark dokuzda aldı p6k 
Slv&si Uçmakta meldin. 

Abdülmecid Efendi ,büyilklü küçüklü yir
mi beşten fazla. telif eser ıbıraıkmıştır; bunl&
rm a.raısında "Keşşaf tefsiri", "Fatiha tefsi
ri", "Mesnevi şerhi", "Ma.kaısıdı envan ayni
ye", "Detaifülezhar'', "Düreri akaid", "Mera
ıtibi tevhidi", "İrad~ eiiz'iye", "Hadisi erbain", 
Mevlaıni ve İbni Fariz'in kasidei nrlmiyelerlne 
şerhler tasa.vwf erbaıbmca pek maJrbul ki
taplardır. Abdülahaıd Nurinin mersiyesinde 
lşa.re ettiği giıbi "Şeyhi" rnalbJası ile şiirler 
ya:zmıştır,.divam vardır; ifadesi sade halk di
lidir; Anadolu ağziyle katmtısız türkçe par
çala.rı çoktur. 

Btbl. : Meıbm.ed Nazmi, Hed.tyetUl ihw,n; H. 
Şemseddin, not. . 

ABDOLMEclD ÇEŞMESi - (B.. : M.e-- · 
cldiye Çeşmeleııi). · 

ABDULVAHİD EFENDi- On sekizin
ci asır başlannda. yaşamış İstanbullu iblr hat
tattır. 

Bibi. : ~~ Tu.bfei hattAttn. 

ABbüLVEDUD (Şeyh) 

' 
ABDOLV AHİD MEŞlıEDI - On altıncı 

asır ortalarında. İranın namlı hattatlanndıa.n; 
seyahat yolıyla İstanbula geldi, Kanu.ın:i Sü
leyına.nda.n fevkala,de iltifat görerek Türkiye
de ıkalıp yerleşti. 

Bi.bl : .A.11, Menaıkibi htınerveran. 
ABDULVEDUD (Şeyh) - Ha.1k ağ,zın

da "Ya.vedud Sultan" diye meşhurdur; Aslen 
Buharalı olduğu, oradan mıüıidleriyle beraber 
gelerek İstanbul fethinde bulunduğu söyle
nir; fetihten sonra Ayasofya civarında yer
leşmiş, Ayıvansa.ra.y kapısı dışında bir mescid 
ve zaviye yaptırmış, 1455 (H. 860) de ölmüş 
ve zaviyesi karşısında. müstakil ,bir türıbeye 
defnedilmiştir. Halifelerinin arasıında en 
meşhuru Tokmak Dededir. 

Çok harab olan bu türbe, Abcliila zi.zin ö
lUmilnün tezine, bu hükümdarın anası Pertev
ııiyal_ Kadın tarafından bugünkü şeklinde yap
tırılınıştır. 

Ayvansare.y kapısı dışında Şeyh Abdulvedud ttiırbe~I 
(Resim : Nezih) 

Şeyh Abdülvedud hakkında Evliya Çele-
. ıbinin nwklettiği on yediinci asır halk nivayet
leri ise çok gariptir: lstanıbul muha.sa.rasında 
Yavedud Sultan şehir içinde imiş, muhasara
·nın elli Uç gün uzamasına o sebep olmuş ve 
Türk ordusu onun ölümünden sonra .şehri 
za.btetntiş. Bu rivayet Bimns mukavemetini 
de meczup bir müslüman dervişe maletmek 
istiyen mutaassıp :bir heyecaının mahsulü olsa 
gerektir: 

"Menakibi Yavedud Sultan - Sultan 
Mehmed Ayasofyayı seyrü temaşa. idüb dev
ran ederken Terlerdirek nam bir. mahalde bir 
Nuri İlahi berk urur görüb üz~rine vardılar. 
Gördüler ki pür nuri ilahi beyaz bir vücudu 
şerif kıbleye müteveccih olub yatar. Gördü
ler ki sadrı münevverinde kırmızı ab ile Ya
vedud ismi yazılmış. Hemen Akşemseddin ve 
Slvasi Karaşemseddin ve yetmiş adet ki.bari 



' ABDÜLVEDUD CADDESİ -i44_,.. İSTANBili.. 

evliyaullah buyurdular ki: İşte padişahım İs~ 
tanbulun elli günde fetholunmasına bais bun
lar idi 'ki lıiıkmetulla!h Ue Islamıbolun fethini 
ellinci günde rica edüb ol gün ruh teslim eden 
bu meczubdur ki mukaddema padişahımı a
gah etmiştik dediler. Hemen cemii ulema ve 
süleha ve füzela cesedi şerifi gasletmek mu
rad edindikleri mahalde Ayasofyanın Terler~ 
direk köşesinden bir sada zahir olup Merhum 
magsuldür hemen defnedin diye nida gelince 
cümle hazirun dembeste ve hayran oldular. 
Andan cümle meşayih Yavedud Sultanın na'şı 
şerifini tabuta koyup · şehid kapısına defnet
mek murad edinüp bizzarur tabutunu götüren
ler kendilerini Eminönü iskelesinde bulup an
dan bir •kayığa sıüvar olup .berkıi hatıf gibi ka
yık kürek -çekmeden ve ye1ken açmadan Eba 
Eyyublül Ens:aıi Haızreıtleri Jm,r'hinde karar e'
düp hemen tabut ıkayı;ktan :biemrillah çıkıp ol 
ma!hal-de ka·zılmış bir ,riıeza:rıa ta;biıt durup irdı 
sıra cümle guzat ve ulema varup istima etti
ler ki mezkur kabirde Yavedud ismi işidilir. 
Cümle ulema ve suleiha na'şı şerifi ol kabir içre 
defnedıüp ·g)ttiler. Anınçün ol kabri şerife ha
len türbei Yavedud iıskelesiderler vesselam.. 
Ve areyhi ra:hmetullah." 

BibJ. : Hadikatill Ceva.mi, I; Evl.:i.ya Çelebi, I. 

ABDti'LVEDUD CADDESİ· - Abdülve
dud mahallesi~in en büyük yolu, Gazi meyda
nından (eski Unkapanı meydanı) Eyyuba ka
dar Haliç sa.hilıi bıo,yun.ca uzanan aına caddenin 
kara suru dışındaki. ilk parçasıdır. Belediye
nin şehir rehberinde adı Yavedud olarak ya
zılıdır (B. : Ya vedud caddesi). 

ABDÜLVEDUD CAMll - Yavedud ca
mii yahut Sultan camii de derler. Ayvansa
ray dışında Abdülvedud caddesi üzel'indedir, 
ilk yaptıran Buharalı Şeyh Abdülvedudtur. 
Vakfını hülefasından Tokmak Dede yapmış
tır. (B.: Tokmak Dede). 

Zamanla vakfı perişan ve mescid harap 
olmuş; Dördüncü Mehmedin kızı ve Musahip 
Kuloğlu Mustafa Paşanın zevcesi Hatice Sul
tan, Ayvansaraydaki sahilsarayının karşısın
da fevkani bir mektep, çeşme ve sebil ve bu 
hayr:atın yanında Muhammediil Ensari tür
besini yeniden yaptırırken Abdülvedud· mes
cidini de fevkani olarak ihya ve bir hayli irad 
vakfetmiştir. Bu sebepten bir ara Sultan Ca
_mii diye de anılmıştır. 

Zamanla tekrar harap olmuş 1804 (H. 
1219) de bugünkü şeklinde tamir edilmiştir. 
Aşı boyalı ve ahşap olan bu caıniln yapı san' -
atı bakımından :kıymeti yoktur. Sadece, eşi 
günler ge,ç.dik.çe azalan a'hşab binalardan !bi
ri olarak muhafaza etmek gerekir. 

Cadde üzerindeki kapıdan 'basık ve kü
çük bir taşlığa girilir, sağda mesciıdin altına 

gelen türbe ,kapısı, karşıda mescide çıkan 

merdivenle üç abdest muısluğu vardır. Türbe 
döşemesizdir, içinde kimlere ait olduğunu öğ- . 
renemediğimiz dört toprak kabir varıdır bun
lardan yalnız. birinıin taşı ibulunup üzerinde 
"Mehmed bin Abdullah 1097" kitabesi mah
ıkfrktur. 

Mescid, levha tezylnatı, top kandilleri, 
haısır ve kilim döşemeleri ·bakımından pek fa
.kirdir. Ele!ktrik ile tenvir edilmiştir. 

Bir rivayete göre Evıkaf idaresi son yıl
lar içinde iki defa kadro harici etme!k: iste
miş, fa:k.at elli iki yıllık emektar imamı olan 
meşhur Gümüşsulu Hafız Rıza merhuma bir 
saygı göstererek vazgeçmiştir. 

Bibl. : Ha.clikatül-cevam.:i, I; REK, Gezi notu. 

ABDULVEDUD ÇEŞMESi SOKA.GI -
Abdülvedud mahallesi sokaklarmdandır. Ab
dülvedud iskelesi sıokağiyle Çamur iskelesi 
,sokağı arasındaıdır; ıAıbdülvedud caıddesiıne 

de Ka:hveıci Haısan sokağ.iyle ıbağlannuştır. 
Ka:ba taş döşeli, bozukça bir sokaktır, ü

zerinde beş ,altı tane ahşap evoeğiz vardır. 

Kahveci Hasan ıkavşağından Ça.ınuriıSiked.esi 
sokağı ka'Vşağına kadar olan kısmı, bir araba 
zor geçehileoek ika-dar dar.dır. Kahveci Hasan 
sokağımn tam karşı1sı · da Haliç kenarında ge
nişçe bir arsadır. Bu sokağa adını veren kla
sıiık üsluptaıki çeşme, 1735 (Hicri 1148) de 
Birinci Mıalunud'un anası Saliha Sultam: tara
fından yaptırılmıştır. (B. : Saliha Sultan 
Çeşmesi); yanında bir de su t~razi,şi vardır. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ABDVLVEDUD FABRİKA SOKA(}I -
Abdülvedud mahallesi sokaklanndandır. Ab· 
dülvedud Kayıkhanesi sokağiyle Ar!kalı.k so
kak -arasındadır, ,Kayıkhane sokağı kavşağı, 
açııklıik, arsadır; bu taraftan geMrken doksan 
ıdereceye yakın dirselklerle evvela sola, sonra 
sağa ve t~krar sağa kırılır. 

Bibl_. : . REK, Gezi notu. 

ABDOLVEDUD İSKELESİ SOKA(U
Abdülvedud m,ahallesi sokaklarında•ndır. Be-
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lediyeniın şehir rehberindeYavedud diye kay-
dedıilmiştir. (B. : Yavedud İskelesi Sokağı). 

AıBDULVEDUD KAYIKHANESİ S0-
KAGI - Abdillıvedu.d mahallesi sokakların
dandır. Defterdar dörtyol, ağzından iskeleye 
gidenken sağda, ikaba taş döşeli, dar, mukav
ves ıbi:r ,sokaktır. (B. ; Abdülvedud 
mahallesi). Esıkıiden, Defterdar vapur 
iskelesi :sokağı ile barakamsı ahşap 
evlerle ayrılmıştı; ıbunlar kaldınlmış 

i 

ABDÜLVEDUD MAH.ALLESI 

' bu iki sokağın arası meydanLmSJ. bir 
:hal aılmıştır iki, lervihası bulunmıyan bu 
-sokağı ilk baıloşta farke:bm.ek bile g;üıçıtür. 

Sokağa adını veren kayıkhane de yikılnııştır; 
arka taııafı da açıklık, arsadır. Denize doğru. 
gideıiken sağda Abdülvedud · fabrika sokağı 

vardır. 

ABDULVEDUD MAHALLESi - Fa• 
tih kazasının Eyyüp nahiyesi maJhaUele:rin-
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Abdülvedud Mescidi 

(Plan : Reşad Sevinçsoy) 

Ayvansaray kapısı dı!i!Ul41a Abdillvedud Mescidi (Resim : Reııad Se:vinçs(ly) 



dendir. Ayıvansaray vapur iskelesi soıkağı, Aıy
vansaray caddesi, İstanbul ikara surunun Ay
vansaraydan Eğrika.pıya kadar uzanan parça
sı, Kırıım.i çeşmesi sokağı, Alaca tekke sokağı, 
Alaca çeşme aralığı, T.ak.yeci değirmeni so
kağı, Defterdar vapur iıskelesi soıkağı ve bu 
vapur iskelesinden Ayvansaray vapur iskele• 
sine k~dar denizle- çevrilmiştir. İç cad-de ve 

' 1 : ı 
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Abdülvedud Mahallesi 
(1934 Belediye Şehir lwhberinden) 
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sokakları şunlardır: Yavedud caddesi Aıbdül
vedud hamam. iskelesi yolu, Yavedud iskelesi 
sokağı, :ınmveci Hasan sokağı, Abdülvedud 
çeşmesi sokağı, Çamur iısık.elesi soıkağı, Arka
hk sokağı, Aibdıiilvedud fabruka sokağı, Abdül
vedud :kayıkhane sokağı, Kıra! ,kızı sokağı, Şi
raze. caddesi, Şiraze çııkmazı, Yeni ·mahalle 
sokağı, Yağhane değirmeni sokağı, Öküz ara
.bacıları sokağı, Haıcı Hüsrev caımii sokağı, 

Jlaıcı Hü.srev ,çeşmesi sokağı, Kotra sokağı, 
Eğrikapı dışarısı sokağı, Savaklar caddesinin 
alt ·parça,Sı, Tdkmaiktepe sokağı. (Bütün ,bu 
sokak isiımlerine ,bakınız). 

Mahalle, Tokmak tepeyi ortasına 1alınış

tır; ıbeion ve tuğla yapılar ben g1bi, evlerinin 
hemen hepsi ahşaptır; oct:a hallice ailelere 
mesken olanları da azdır. Halkının ekseriye
tini, ertkekleri sanda1cıbk, mavunacılık ve de
niz ameleliği eden Kıaradenizlilerle civar fa:b-

ı'ika ,degirınenlercie ameieiiık. ve arabacılık ile 
geçinen İstanbullulardır, az bir miktarda da 
Siirtli vardır. 

Tokmaktepe mahallenin mesiresi yerin
dedir (B. : Tokmaiktepe) . 

ffibi. : REK, Gezi notu. 

ABDÜLVEHHAB EFENDİ - On.yedin
ci asır ,başında yaşanuş ıı.ılemadan; Çivizade
den mezun .olar~k Kasllİlıpaşa, · Semaniye, 
Şehzade, .Süleymaniye, Manisada Sultaın Mu
rad medreselerinde müderrislik etti, Şam, 
Bursa ve Mısır kachhldannda bulundu, 1602 
. (1011) de lstaınbul kadısı oldu, ve ayni yılın 
zilhiccesinde de tekaüt edildi; üç yıl sonra· da 
öldü (1605 = 1014), Sarılciraz mesçidi mezar
lığına. gömüldü. İffet ve istikametile meşhur
du. V a.zifesinde gayet titizdi; Mısıra gider
ken, bindiği kadi11ganın •kürekci esirlerine şa
rap içir.tmemesi !Mısırda da meş'alecilerin· 

"Ya leyli" diye bağırmalarını yasak etmesi 
gibi garip halleri dillere destaın olmuş idi; öy
le ki, İstaınbul halkı, ıAıbdülvehhab Efendinin 
büyük şehirde de buna ,benzer neler yapaca
ğını A:deta heyecanlı -bir meraik ile ,bekle
mişti. 

ABDÜLVEIOIAB EFENDİ (Kulelim
de) - Onaltıncı asır sonlarında yaşamış ule
madan ve ;büyük Türk riya.ziyecile.rinden, ls
tanbulun muhıtelif medreselerinde tedris ile 
uğraşaraık 1594 (1003) de sahın müderrisi 
olmuş, 1600 (1009) de .kadılık ile ,gittiği Me
dinede ölmüştür. Ölüm haberi İstanıbulun ilim 
mahfillerinde· büyük acı ile ,karşılanmıştı. 
Katip Çelebi hu alim hakıkında: ''Ulumu riya
ziyede fe:ridi asır ve avan idi; rub'u müceyb 
ve usturlapta risaili ve . vasfiya.tta mergup 
asan ilmi vardır" diyor. Muasırları arasında 
sadece "Kulelizade Efendi" diye meşhur
dur. 

ABD"ÜLVEHHAB EFENDİ (Yisineiza
de) - Şeyhülislamların yüz ikincisi; ba
bası Üçüncü Selim devri ülemaısmdan Osman 
Efendidir; büyükbabası Mustafa Efendi de 
Ayasofya Camiinin Yasinham ıidi, Yasinciza.
deliğ,i dedesinden gelir. Gençliğinde Enderu
nu hümayıma alınmış, Ü~üncü Selim'in !lıiz. 
metinde bulunmuştur; Enderunda, asrın bü
yük alimlerinden Gelenbevi.·İsmail Efendinin 
en kıymetli talebelerinden olıınıuştu. Otuz yaş
larında i.keın .saraydan çıkmış, ihsan· edilen 
bir rüusü hümayun ile üılema zümresine gir-



mişti (1200 = 1785); ilk şöhretini Bayazıd 
ve Yenicamilerdeki dersler:i.le ya:ptı. Selanik 
Kadısı oldu, 1810 (1225) de Biladı Erbaa pa
yesi aldı. 1811 (1226) de fevkalade elçili.kİe 
lrana gönderildi, iki devlet arasında.ki pü
rüzlü meseleleri Türılc menfaatini koruyarak 
halletmesi İkinci Mahmıud'un kendisin.e kar
şı olan itimadını kuvvetlendirdi; süraıtle yük
seltilerek Mekke ve tstanıbul Kadılıkları pa
yesine na.il oldu; 1815 (1231) de .Aa:ıadolu Ka
dıaskeri, 1816 (1232) da Nalcib-ül-Eş.raf ol
du, 1819 (1235) da Rumeli Kadıaskerliği pa
yesi aldı, bir sene sonra da, 1820 (1236) de 
Şeyıhülisla.m tayin edildi. Bir yıldan fazla sü
ren bu ilk meşiyhatında, Devlet Kahyası diye 
meşhur Halet Efendi ile devam edegelen 
dostluğuna kuvvet verdi. Hatta •bu yüzden, 
Halet Efendinin düşmanları tarafından dile 
dilşür:ü:Ldü; Devlet Ka:hyasının sukutu ha
zırlanırken iHilet Efendinin son bir entrika
siyle azledilen Sadrazam Salih Paşa'nın tav
siyesiyle· azledildi, fam.ide sürüldü (1822 -
1238), affedilip !stanbula döndükten sonra 
Anadoluhisarındaki yalısında inzivaya çekil
di. Ancak a.!ltı yıl sonra, ikinci defa · Şeyhülis
lam oldu; bu safer dört ytldan fazla bu mev
diftte kala.ra:k, başta . hükümdar gelmek üzere 
.bütün devlet erkıaını ve ricaliyle ülemarun de
rin itimat ve saygısını kazandı. 11ıtiyarlığı ve 
iha.stalııklan mevkiini daha fazıa muhafaza
sına mani oldu, 1832 (1248) de a.zl~ildi. Bir 
yıl :sonra da öldü; cenaze nama.zıiida İkinci 
Mahmud da bulunmuş, devrinin bu temiz ve 
ıa.Li:m simasına .'karşı bir kadirşinaslık. göster
mişti. I{aıbri Topkapı dışındadır (1758 --'
·1833 = H. 1,172 - 1249). Fevkalide neza
keti, aJhkArm şer'iye,nin tatbiılrmda adaletiy
le, pe'k kibara.ne olan hususi hayatmıda iffet 
ve doğruluğiıyle meşhurdu. Halet Efendi gi
ibi her şöhreti rakip hilen korlaınç bir ilruv
vetle, riya ve ıtaıbasbus yollarına sapmadan 
şahsiyetini nıuhafaza ederek iyi geçinmeğe . 
ırnuva.ffak olması AJbdülvehıhab Efendinin, 
yuıkanda ·zikredilen kıymetlerini ince bir dip
lomat zeka.siyle çerçevelediğini pek . aydın 
göeterir. 

Biobl. : İlmiye salıia.tnesi; Cevdet Taııihl. 

ABDONNEBt (Gürcü) ve tl'sküda.r saJı
rala.rmda Gürcü 0Abdö.ıinebl Ceilği - Onye
dinci asır ortalıannda, Anadoluda isyan ede
rek O•üdara 1ka.dar gelen ve ·büylilı:: şehir 

ABbtlNNEBi (ĞtirctU 
-- ·--· -··· -- . ··- . . -- - . - .... 

halkını fevkalade heyecan ve !körküya düşü
ren :namlı bir sipa!hirlir; DJrdüncü Mehmed'in 
sadrazamlarından Gürcü Mehmed Paşanın 

akrabası ve ailesinin yerleştiği yer oldtığun
da.n ötürü Adanalı likabiyle anılan Cafer Pa• 
şaiım küç.Uk kardeşidir. Da;ha pek genç ya
şında iken, Dördüncü Murad ·Ss.ltaneıtınırt 
,korıkuınç bir anarşi halinde geçen ilk yılla-rın
da, tstanbulun azılı :zorbaları arasında naın 
alımştı. Bu paıdişahın on sekiz yaşına ,basıp 

anarşiyi kanlı ,bir istibdaıd ile boğduğu Sll'8ıda 
Abdünnebi de vücudü ortadan kaldırılacaklar 
arasında de:fterli olmuş, fakat büyük şehrin 
bir köşesinde gizlenmişti. Gürcü Mehmed Pa
şa., Mura.d'ı:n gözde silahdan BezirgAn zade 
Mustafa :Paşanın himayesini temiaı ederek 
Abdünnebi'yi affettirmiş, şöyle ki; aşırı de
recede işret içen padişahın fev~alaıde. neş'e 

ve şetaret içinde bulunduğu bir an gözetilmiş, 
A:bdünncl>inin boynuna bir çatal urgan takı
lıp bir kolundan Mehmed Paşıa, diğeır kolun
dan Cafer Paşa tutarll}k · huzura çıkarılmış, 
Silahdar Mustafa Paşa dıa şefaat . etmişti. 
Dördün-0:ü Murad dıa gözdesine: "Sana bağış
ladım bir kıyafetlıi kMirclir!" diye :affetmişti. 
Bundan sonra Silahdar Paşanın ağalan ara
.sına katılmış, Paşasının birçok işlerine karı
şarak büyük bir servet yapmış, Niğde ve Bor 
taraflarında çiftlikler satın almış, buraların 

hatırı .sayılır mütegallibelarinıden ·biri olmuş
tu. Dördüncü Muraıd'ın ölümünden soınra. Si
la;hdar Paşa evvela Beylerbeyilik ile İstanbul
-dan uzaklaştırılmış, sonra da idanı olunmuş
tu, Gürcü .A:bdünnebi de Paşasının felaketi 
üzerine Niğdeye çekilip yerleşmişti. Dördün
cü Mehmed'in cülusunda İstanbulda ayalkla-

. nan Sipahilerin Yeni çeriler tarafından çok 
kanlı bir şehir muharebesinde katliamı üze
rine (B. : At Meydanı vak'ası) bir gün 
kendisin.in de sağ bırakılaniyacağını his
setmiş ve Sipahıilerin kan davasını güderek 
isyan etmişti; Havadarlan tarafından "Si
pahi gayreti yok mudur? Senin ıbu . mertebe 
n:am ve kamın var, bu maslahata şurtl eyle-

. sen alem sana uyar,. İstanbulda halle sipaıhi
leri istihza eder oldular, Yeniçerinin neferatı 
vesair erazil sipahiyi gördükçe birbirinin 
boynunu urmağa elleriyle işaret ve Sipahilere 
tariz ve eziyet kasd idüp bizi gezdirmez ol
dular. Yeniçerinin tasallutu hadden geçti, 
bun~ara haddin bildirmek · ve Sdpahllik nice 
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o.hır göstermek gerektir" diye teşvıik edilen 
Gürcü, bütün .servetini . dökerek asker yaz
mağa başladı ve Niğıd.edeııı çiftliğine çekilerek 
Niğde ve civar kasabalar ayan ve eşrafına, 
k-endisirie uymadıkları takdirde bütün mal ve 
mülklerini yağma, mıüsadere ve tahrip ettire
teğitıi 1bildirdi. K-0nya önfuie geldiğinde, bu 
şehir sipahileri de Gtendisine iltihak etti ve 
Oii.rcii isyanı bırdenbire alevlendi O sıralar
da. şekavetle dola.Şan Katırcıoğlu Meıhmed'le 
Kazaz Aılıılıed'i-n de ,çeteleriyle beraber Gür
cünün bayrağı altına giımesi lstamıbtıl hüku
metini fevkalade bir telaşa dW]ürdü. İs
tanhuldaki sipahi katliamının ·;başlıca m'Ü·• 

rettipleri Sadrazam· -Sofu Mehmed Paşa 

ile Şeyhilliıslıam Adanalı Abdürrahim E
ft,ndi idi. Mdıımed Paşa azil ve idam 
olunmuş fakat Abdürrahim Efendi el'an 
müftü •bulunuyor:du; Gürcü tarafından ise: 
"Paşa gitmiş, müftünün dahi hakkın.dan gel
mek için davamızı huzuru _Padişahide görü
rüz! .. " gibi haberler geliyordu. Yeni Sadra
zam Kara Murad Paşa ile diğer vüzera ve 
devlet erkam ve bu ı;ı,rada bilhassa Yeniçeri 
Ocağı Ağalan: "Mıüftiyi verirsek bunlar kor
kumuza hamledüp paıdişahdan -bizi dahi iste
meleri mulka.rrer" İd:iye Gürcü Nebi ve taraf
ta'l"lariyle muharebeye ve lstanhulu her ne 
bahasına olursa müdafaaya karar verdiler. 
Kuıbıbe vezirlerinden Hıa.ytlarağa zade Meh
med Paşa Serdar tayin edilerek sefer tedari
:ınine başlandı. 27 Haziran 1649 (16 Cemazi
yelahar 1059) Çarşamba ,günü Paşakapısında 
büyük bir divıan toplandı; bu divana cümle 
vüzera ve ülemadan gayri Yeni.çeri erıkam ve 
lstanıbuldaki Sipahi bölük Ağaları davet o
lundu. Gürcü Nebi tarafından gönderilen ' 
mektup okundu ve cevap verilmemesi karar
lşatırıldı. Bu mektup şöyle yazılmıştı: "El
hamdülillah biz Müsliimıanlanz ve Padişahın 
haremi ha.sindan çı'kmışı·z. Ol zalim ve kaatil 
Mehmoo Paşa nahaik yere bim kırıp hususan 
bunca zam.an na.remi hascia hizmet etmiş ce
leb yeğitlerinin kanını üzre ekmeklerini iste
dikleri ıiçin kanlarına girüp katleyledi ve ha;k
kıınızda. kafirler giıbi vacib-ül-katıillerdir deyu 
feıt.valar verildi. Ol fetvayı veren adam kangı 
kitaptan ve ne makule cürme binaen edüp 
ne mes' ele ile verilmiştir halen bize beyan et
sun, .ve ne sebelb ile (öfü) lerimınn üzerine 
namaz kıldırm.ayup kafirden tutulan <lil;ler 

gibi katlolunup lişeleririi araba.İar ile derya
ya döktüler . ve küfür ve katlimize ne mesele 
ile hükmetti. Şer'ullah, şer'ullah, şer'ullah! .. " 
Divan.da söz alan Yeniçeri aşağı Kara.ç.avuş 
sipa.ıhilere hitap· ederek: "Baka Sipahi yoldaş"' 
lar ! . Siz niçin ol asi heriflerle ittifak. idüp bu 
makule kağıt getürürsüz, ulO.fe bahanesiyle 
gelen SipahileTi menzillerinizde saklarsız, ta 
ki biz anların Üzerine giıttiğıınizd.e ,bunda hu
ruç edip bizim. bunda kalan yoldaşlarımızı 

katleyleyesiz!" diye Sipafülerıi tehdid etti. Si
pahiler adına cevap veren Zülfikar Ağa: 
"Haşa ki biz anlarla ittifak idüp ve haber gön
dertip bu kağıdı biz getirtmiş olalım! Bizim 
böyle işlerden asla haberimiz yoktur! Biz pa
dişahm vükela.sına mutiiz, isyammız yoktur, 
itim.ad etmezseniz Kelamullahı · getirin de Al
lahm keskin ;kılıcıdır, yemin edelim" dedi.. 
Karaçavuş gazep ile: "Sizin yemininize.ne iti
bar!. Biz sizin yentlninize ve sözünüze inan
mazız ! " deyince Sipahiler: "İnanma.saruz siz 
bilirsiniz! Elha.mdülill.a:hi Taala 'biz müslü
manlarız, inwnuruz ve yeınlı:ı. ederiz ki asla-an
larla haberleşmekten ve dediğin.iz töhmetler
den ha.berimiz yoktur" dediler. Karaçavuş bu 
sefer de Sipahi bölük ağalarına: "Biz yoldaş
Ia.rımızı zaptedip eşkiya.smı boğup deryaya 
atanz, siz niçin yoldaşlannızı zaptetmezsi,.. 

· niz ?" dedi. Bölıük ağaları da cevap vardi: "Bi
zi bu taifeye ağa nasbettiler, gelenlere ulfi.
fesi,n veriip bunda hükmümüz altında olanları 
zaptederiz. dağda, sahra.da gezen herifleri ni
ce zaptedelim ve onlar Sipahi idüği neden ma
lfundur ?" diye susturdular. Bunun üzerine· 
Karaçav:uş: "İmdi biz anlar .ile cenge gideriz, . 
siz dahi maan gider misiz?" dedikte Sipahiler 
birden ağız açıp: "Cümle gideriz!". diye -ce
vap verdiler. Karaçavuş: "İmdi evvela siz ile
ru İzmide varmak ·gereksüz, aıkabmından biz 
ıda;hi varırız" dedikte Sipahiler; "Yok, bu oı.:. 
maz ilci biz ileru gidip si-ı ard1:r,-ıız1 aı:ıs,F- slın

·di iftira ettiğiniz gibi bizi anlarla müttefiktir · 
deyu müttehem. tutup {arkamızı) alup ikırar
sız ! Her kim serdar olursa ıbizim ağalarımız 

ve -bayrağımız serdar yanından ayrılmaz, ıbiz 
dahi bayrağımız altında ağalarımız yanında 

serdar ile maan ve Y eniçer.i yoldaşları ile at- . 
başı beraber gideriz!" dediler. Yeni~ri ağası 
Yeniçerilere dönüp: "Yoldaşlar, gider misiz?" 
diye sorunca, odabaşılar ve ihtiyarlar: "Ağa .. 
mız kande ,giderse maan gideriz'' dediler. Bun-
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dan sonra Bektaş Ağa ayağa kalkarak: C'Al
lahımız bir mi? Bir! . ve dinimiz bir mi? Bir! 
Eğer biz şimdi istediklerin · verir isek sonra 
,bizi ,dahi isteyip muraıdlan üzre aleme ve 
menasıba rqü,stevli olurlar!" dedi, vak'anüvi
sin.tabiriyle: "Bir kaç mukaddematı binetice 
ve kelimaıtı .ca:hilanei namefhum" söyledi. 
Bu sırada ,divana bir . Hatti Hümayun geldi, 
,çocuk Padişah .Dörıdüncü Mehmed ,sadece 
Yeniçeri ve Sipahi kullarının aralanaı.ın bu
lnıuna:sını emrediyordu. Gürcü Abdünnebi ve 
yanındakilerin kırılması için hazırlanan fet
va imza için .çıkarilınca, Padişahın 1bu ihattı 
hümayunundan cesaret alan ulemadan Kara
çelebizade Ma:hmud Efünıdi itiraz etti: "Hele 
görelim, harife nasihat olunsun, ş.imdi imza 
olunmaz!" dedi. Ma:hmud Efendinin . amcası 
Abdülaziz Efendi daha ileriye va.rıdı: "Siz bu 
meşvereti ve fetvayı idersiz amma bir kere 
halkın ağızlarına ,da kul~ tutun! Görün ne 
söylerler! Ol taife şer' ile sözümüz var deyüp 
bu kadar cemiyet ile gelirlerken bir f eırdin 
maline ve ırzına taarruz etmeyüp ıkendi ihal
leriıyle mukaıyyed · iken nice Celali olurlar?" 
dedL Karaçelebizadelerin itirazlarile divan 
bozulmak üzere iken Yeniçeri ağalarının ·gay
retile ulema. Yeniçeri ve Sipahllere "Gürcü 
Nebinin hurucu alessultan itmekle isyanı mu
karrer olduğuna" bir ittifak senedi imza etti
rildi; ve Tavukçu Mustafa Paşa hemen Üskü
dara geçir:ilerek bir miktar süvari ve Yeniçe
ri ile lzmit geçidini tutmağa memur edildi. 
Süratle İzınide gidip Y eıniçeriler metris ikaz
mağa başladılar ise ,de, Gürcü Abdünnebi as
kerinin ağır asker olduğu, öyle metrisle falan 
tutulamıyacağıını öğrenen Mustafa Paşa "dur
mak hama-kattır" diye geri döndü, götıürdü-
ğ,ü Yeniçeriler de ·dağıldılar. · 

1-3 .temmuz (21-23 cema.ziyelahır) ara
·sında üç gün Yeni.çeri odabaşılan İstanbulda 
semt semt defter açıp büyük şehir esnafile 
ikayı.kıçı ve hammal gibi ayak takımından ıAb
dünnebi cengine gitmek istiyenleri Yeniçeri 
yazdılar ve yazılanlar, kafile kafile Üs:küda
ra geçirildi. Seıdar IHaydarağazadenin otağı 
ve tuğlan da geçirilerek Doğancılar meyda
nına kmııldu. Temmuzıın ( cemaziyelahır) 
/birinci günü Sadrazam Kara Murad Paşa da 
kapısı kulile Üsküdara geçerek Çamlıca yolu 
.üezrine ikondu. Sair ayan, erkan, tstanbulda 
oturan İnazul beyler ve paşalar sefere memur 

oldular. Her gün İstanbulda divan -toplanır, 
Sadırazam divandan sonra Üskiiıdara, otağına 
geçerdi. Altı bin• kadarı Yeniçeri olmak üze
re, Sipahi, cebeci, topçu Üskfüiara on biın ka
dar asker geçirilmişti. Bütün yolların ağız
ları metrisler ve hendekler kazılarak tutul
muştu. AyrJıca mühim miktarda top geçiril
mişti. Fırıncılara emir verilerek Galataya 
2000, İstanbul v~ Eyyübe de biner elmıek 
dağıtılıp heır gün Üısküdara, Üsküdar fırınla
rında işlenene ilave olarak 5000 ekmek temin 
edildi. Bu sırada acemi oğlanları bir arzuhal 
sunup: "Biz bunca zamandır hizmetteyiz, yo
lumuzca Yeniçeri ofalım ve illa acemi oğlan
lığı ,dahi bırakup varup hamallık edüp onar 
kuruş peyda edüp odabaşılara veririz. Yeni-~ 
çeri yazılırız" diıye şilkayette bulundular. Bu
nun üzerine acemi oğlanlanndan bir ılasmı da 
ocağa yazılıp Üsküdara geçirildi. Üsküdarda 
mahşeri bir asker kalabalığı toplandı; İstan,. 
bulda kışlalar muhafazasına memur·olanlarla 
oturaklardan .gayri •bir nefer kalmadı. Ma
hallelerin muhafazası lbile halka tenbih olu
nup 'her gece, beşer onar kişi ;nöbetle bekçilik 
eder oldular. Dışardan gelen çoban ve mandı
racı makuleı,·'.iinin şeihirıde silıa!h .ne dö,laşması 

yasak edildi. 3 temmuz (23 cemaziyelahır) da 
da Topkapı .şarayının muhafazasına memur 
bostancılar Üsküdar sarayına nakledildi. Bu 
sırada Gürcü Abdünnebi tarafından: "Dava
mız Şeyhülislam ile oğlunun katli iken ·bu de
fa azline razı olduk, Yeniçeril~rle barıştık, 

ahvalimiz Padişaha arzedilsün" diye mektup 
geldi, Buna: "Şeyhülislamın a·zli ,talebinden 
vazgeçsiıi ve cemiyetini dağıtsun" diye ce
vap verildi; ki Abdünnebi de Mal.tepeye gel
miş buhm:Uyordu. H.ü.kumet tarafına ise, Ye
niçeriler: "Gürcünün bizden bir talebi yoktur 
ve bizimle cengi yoktur." diye Abdünnebiınin 
askeri üzerine silah çekmemeğe Sipahilerle 
anlaşm~lardı. · Fakat Nalkiıbüleşraf Zeyrek
zade Abdurrahman Efendinin Sancağışerifi 

alıp Üsküdara geçimıeısi, Yeniçeriyi oııdu bo
zanlıktan vaz,geçi:rten bir heybet ve korku ge-

-.. tirmişti. Sarayda kızlarağası: "Alemi şerif 
küfjar üzere çekilegelmiştir, müslümanlar 
üzeriaııe nice verilir" diye en.gel olmak istemiş 
ise de söz bilir bir dilli adam olan Abourrah
man Efendi tarafından susturulmuştu . 

Gürcü Ahdürınebi Niğdeden çıkarken 

hayattan ümidini :kesmiş, kansını boşayarak 
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nikahını vermiş ve bütün mal ve mülkünü 
nakde çevirmişti. Yanındakilere harçlıklarını 
muntazamaın ödemekte idi, yolda aldıkları ek
mek, yiyec·eik ve yem ibedelleri halka derhal 
verilmekte idi, fikara köylünün hakkına. te
cavii'z edilıruyor:d11. 6 temmuz (26 cemaziyela
lıır) çarşamba günü, Abdünnebiden bir mek
tup daıha geldi: ''Biz cenk için gelmedik, bizi 
trocfir ve demimizi ibahat etmenin veçhi nedir, 
malum edinmek için gelmiştik; bu müftü ehli 
garaz olınağla teibdilin iltimas etmiştik; · çün 
bu mültemisatmıızdari biri karini kabul ol
madı, ibaıri şu Kakırcıoğlu dedikleri iJ:ıerifi ki, 
kat'ı tarik edüp huccacı müsJ.imin ve sair eb
nai sebile zararı mukarrer idi, yanımıza alup 
şerrini ümmeti ·muha.mmetden defeyledik, 
sen bir bahadır yiğitsin, sana rehzenli:k ayıp
tır, Paıdişahını.radan seninçün bir şey rica 
edelim ueyu getirdik, mezbure ve Kazaz A!h
mede birer san'cak inayet olunsun, dönüp gi
delim, ara yerde kan ·olmaJS11n" diye rica edi
yordu; Sancağışerifin . çıkarılması onu da ür
kütmüştü. Keınıdisi için ·de 'Ilürkmen ağalığını 
istiyen A!bdünnebi, Karahisarlı sabık Sipahi
ler ağası Cebeciza.de Ali Ağa ile namlı Sipahi
lerden BahGeli Ahmed Beyi de ricacı olarak 
göndermişti. Sadırazam Kara Murad Paşa 
Abdünnebinin ·bu son ricalarına müsait gö
ründü. Sancağı şerifin çıkarılmasına Kızlar
ağasının muhalefeıti, sarayın da Gürcü Ab
dünneibi ile 8Jlllaşmak arzıusunda olduğunu 
gösterdiğinden Yeniçeri ocağı erikanı telaşa 
düşmüş ve o gece Yeniçeriler asla göz yum
mamışlardı. Üsküdaır ordugahında: "Vezir 
Gürcü He gizlice anlaşmıştır" diye hir şayia 
çııktı; Kara Murad Paşa bundan vahşete düş·
tü, Gürcü falan derken /kendi hayatı tehlike
ye girebilir, ocak erikanının suikaıstin~ u,ğra
yabµirdi. 6 temmuz (26 cemaziyelahır) saba
hı Gürcü Nebi ordusu Bulgurlu sırtlarını tut
m~ bulunuyordu, ertesi gün de Ü~üdara 
gelip barış olacağı söyleniyordu. Üskü.darda
kj Yeniçeri ve Sipa)hiler çadırlanm bozmağa 
hazırlanmışlardı. Divanıda da Katırcıoğlu ile 
Kazazın sancakbeyli:kleri ve Abdünnebinin 
Tü,rkmen ağalığı emirleri yazılıp hazırlıan~ş.
.tı iki Bursa tarafından gelen bir bey divana 
çıkıp: "Celaliler beni soydu, kıtale başlamış
lardır!" diye şikayette bulun·du. Aslında, bu 
tecavüz, Katırcıoğlu ile Kazaz Ahmed ve 
a.yalkdaşları tarafından Gür.eli Abdüınne:binin 

haberi olmadan yapılmıştı. Sadıra.zam yazılan 
-emirlerin turalarım çekmek üzere İdi, mah
remlerinden Koyunoğlu . ile Milııeccimbaşı: 

"Sultanım! iş ·sühuletle bitmekten kaldı, kı

lıç kınından çıktı, gayrı lazım olg.n cenktir" 
diye mani oldular. Paşayı alıp Üsküdara ge
çirdiler ve ordugahta tellallar "cenk.tir!" di
ye bağırmağa başla&.. 6 temmuz (26 cemazi
yelahır) ki bir çarşamba günüydü, öğle üze
ri bütün paşalar, •beyler ve asker atlandı. ve 
cenlk başladı. 

Serdar Haydarağazade .Mehmed Paşa, 

yaranda :bulunan Sefer Paşazade Rıü.stem Pa
şa, Ketegaç Mustafa Paşa, Hanzade Sultan 
kocası Mustıaıfa Paşa, Prevezeli Mustafa Paşa
zade Mehm~d Paşa, İshak· Paşa, Hamamcı 
.Melınned Paşa, Müezzin Hüseyin Paşa, Emir 
Paşa, ıA.rab~irli Süleyman Paşa, ömeır Paşa
zade Mehmed Paşa vesair ümera ve vüzera, 
cümle al-aylarla ileri yürü:düler ve Bulguırlu 
dağı etrafında durdular: Yeniçeri ve Sipahi 
.alaylan sağ cenaıhı, Haydarağazadenin as
kerleri merkezi, Sadrıazam askeri de sol ce
nahı teşkil ediyoııdu. Tavukçu Mustafa Paşa 
öncü gönderilerek Kayışdağı pınaırımıı tuttu. 

· Bunu haber alan Gürcü Abdünnebi de cenge 
hazırlandı. Kazaz Ahmed Ağayı 800 atlı ile 
İzmid yolurtu tutmak üzere ardçı tayin etti. 
Ka:tırcıoğlunu dia dört yüz pürsilah levend 
ile öncü çıkardı. Tüf ankend'az seköanları da 
yaya yapıp orman arasına yerleştirdi. Kendi
si de Katırcıoğlu arkasındaın ileri yüıiidü. 

İlk çaııpışma Tavukçu Paşa.ve Rüstem Pa
şa ile ıKatrncıoğlu arasında oldu: iki taraf
tan bir kaç kişi yaralı ve ölü düşünce, paşa~ 
lara Sadırazam kolundan imdad geldi. Katır
cıoğlu yliZige-ri ·edip kaçma.ğa başladı. Paşa
lılar gafil avlanıp ardına düştüler ve orman 
kenarına vannca, ormanda pusu kurmuş sek
·banların ıieır biri yirnıişer otuzar dirhem fın
dık kurşunu · atar tüfeklerinin a~şHe karşı
laştılar; altı yüz :kadar Paşalı bir anda· ölü 
olarak yere serildi, bu ilk yaylım.dan caııunı 

kurtaran da geri dönup k~mağa başladı; bu 
sefer Katırcıoğlu takibe koyuldu; Tavukçu 
Paşa He Rüstem Paşayı bizzat önüne kattı 
ve hatta biır ara Rüstem Paşaya yetişip mız
rağım: "Bir namdar ve yarar paşazadesin .. 
Caba!.." diye bağırıp Paşalılardan başka :biri
sine savıurdu (B. : Melımed Katırcıoğlu) ve 
taıkibden vazgeçti. Güneş ufuk üzerıJnde sa,. 
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ranncaya· kadar her ild taraıf içinde kaıt'i ne
tice alınamayan çarpışmalar devam etti. Kay
naklar Abdünnebi ·askeıriınin elinde olduğun
dan Paşalılar fevkalade susuzluk sıkıntısı 

çekti; sakalar ve kayıklarla İstanbuldan mü
temadiyen Kırk çeşme suyu taşınıyordu .. Yeni
çeri alayları civar bağlara dağıldı. Sipahiler 
Kaıdılköy saıhiline çekilip karşı .. İstanbula geç
meği kolladılar. Eğer o gece bir baskın yap
mış olsaydı. Gıürcü AibdÜnnebi Üsküdar ordu
,gahmı ve Üsküdarı zaptedebilirdi. Fakat bu
nu yapmadı, bir harb meclisi topladı: "Çün 
muradımıza temşiyet olunma4ı, bivecih yere 
müslü.manlar ,birbirlerin ıniçün kırarlar? Mu
katele caiz .değildir!" di'Ye geri dönülmesini 
emretti, Bulgurlıu smtıarına kurulmuş çadır
larına bile uğramadan, geceleyin ılgar ile 
Gebzeye çekilıdiler; Gürcü Abdünnıehinin bu 
emri üzerine de, sancağı altında toplanmış o
lan on ,beş bin kadar. Sipahi, baş kaygusuna 
düşüp dağıldılar. Sadırazanı Kara. Murad Pa
şa da, ertesi ·sabah peşleri sıra ,kol ikol asker 
çrkarıp baş getirenlere bahşişler vadetti; ve 
Sipahidir diye bir hayli ,bigüınah !katlolundu, · 
öyle ki, bizzat Sadırazamın leventlerinden Ka
sım adında bir .delikanlının da başını getirdi
ler; haıtta Paşalılar, kendi ölülerinin başlarını 
kesip bahşiş almağa ,başlayınca Murad Paşa 
bu maddeden v~geçti. Üsküdar cenginde bu
lunmuş olanların rivayetine göre Paşalılar

dam. 1000, Abdünnebi tarafından ancak 100 
kişi ıtelef .olmuştu. 

Gürcü Abd.Unnebi yolları bıraıkıp dere ve 
tepe gidip ve Gebzeye uğramayıp bir· gecede 
İzmide ulaşmıştı; Kazaz Ahmed Ağayı ala
rak lwtahyaya çekildi. Bir müddet, · Gürcü 
,Abdünnebi ağzından: ~•Bundan sonra Anado
lu ,bizimdir, Rumeli sizin" gtbi manasız riva
yetler dolaştı. 

Sa.dırazaın Kara Murad Paşa, ihtiyata ri
ayet etmiş olmak için Üsküda.rda iki gün da
ha oturdu ve 9 temmuz (29 cemaziyelaıhır) 
da büıtün askerle İstanbula dönüldü. 

Gürcü Abdünnebi Kütahya.da da çok kal
madı; Niğdeye dön'dü, Kazaz Ahmed Akşehir, 
Katırcıoğlu da .Söğüt dağlarına, sair Sipahl
ler de maınlek~leriıne çekilip dağıldılar. 

Istanbuldan Ana:doludaki bütün vali ve 
sancaık 'beylerine, Abdünnabi, .Katırcıoğlu ve 
·fü;,mz Ahmedin her nerede tutulursa katle-

diliıp :başlarının gönderilmesi için fermanlar 
vo}landı. Kırşehir beyi İshak Bey, A:bdünne
biyi iKarapınarda bastı ve başını kesip bizzat 
İstanbula getirdi. Fevıkalade iltifat ve ihsan 
unıarıken, her nedense soğuk ,karşılandı ve 
hum.eti karşılığı Karaman valiliği ile taltif 
edildi. Abdünneibinin kesik ,başı, bir kaç gün, 
,büyük şehir haLkıına Babı Hlüınayun önün
de teşhir edildi (şaban - haziran). 

Bibi. : Naima, IV. 

ABDÜNNEBİ (Seydişehirli) - Onye
dinci asır başlarında Seydişehir ayanmdan, 
bu şe<hrin Sipahıi mütegallibesi Deli ha:hi Be
yin zulmünden İstanbula ıkaç,ıp sığınanlar ara 
ısında buluınmuş, İlahi Bey l-stanıbula geldi
ğinde, hemşehrileriyle beraber indiği hanı 
basarak müteg,a!Ubeyi huradıan yalın -ayak 
ve yaya olarak zorla Divanı Hümayuna sü
rükleyip götürerek idam ettirındştir. (.B : 
İlahi Bey, Deli). 

ABDORRAHİM EFENDİ (Adanah) -
On.yedinci asır uleınaısındaını ve politika adam
larından, Şeyhülislamların otuz birincisi; 
medrese tahsfilinli. bitirdikten sonra imtihan 
ile müderris oldu; genç yaşında, doğruluğu, 

halk ve. ha:kiıkat uğrunda f ev kala.de cesareti 
ile tanındı; Sultıa.n İbrahimin ilk yıllarında, 
1640 (1050 H.) da İstanbul kadısı oldu, Dör
düncü .Muradıın kanlı istibdad devrim:le ya
ran tegallübü ile bommuş olan esnaf nizamı 
ve narh işlerini düzeltmeğe ve para ayarsızlı
ğından •doğan pa:bıalılık sıkıntısını gidermeğe 

çalıştı. Vazifeısinde !hatır saymaz adam oldu
ğundan devrinin ileri •gelen simalarından bir 
çok kimseıyi gücendirmiş olmasıınıa rağmen 

Sultan°İbI'aıhimin güven ve ltimayesiıle kazas-
. ker ve ıniıhayet 164 7 (1057) H.) de Şeyhülis

lam oldu; fakat ,btl 1bükümdarın olağanüstü 
taşkın hareıketlerile Saıdırazam Heza.rp.a.re 
Mımed Paşanın Y eıniçeri ocağı erkanına cama 
ntasteıder dıüşmanlığının doğurduğu ihitilalde, 
velinimetinin aleyhine Ocak Ağalarile amılaş
tı; ve ihtil1alin, ferd ve irade arzusuna hakim 
olan tazyikinden kuI1tufamıyara.k bu padişa
hın ölümüne kadar yürtiıyenlerden biri oldu. 
Aşağıdaki satırlar. Vak'anüvis Na.ima Efen
diınin bu ihtilali nakleıden sahifelerinden alın
mıştır. 

"1058 recebiınin on yedinci cuma güın.ü 
Ağalar, mürettep ve müsellilı l;eniçerilerle 
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" orta camie müçtemi olup salatı subhdan ev-
vel Murad Ağayı cümlenin lisanındaın bir tez
kere ile Şeyhülislama gönderdiler. Gelüp tez
ıkere okundu. Hususu merkumeyi cümle itti
faık ile y8.21Il11şlar. AbdfuTahim Efendi ferya~ 
da başlay:up: 
~ Ağa oğılum ! Bu çektiğimiz ne azaptır, 

mal ve canımızdan emnıü rahatımız giıtti, bu
layki bu gaile ,sühuletle husule geleydi! de
di.kte, Murad Ağa. takviyeti kalb için: 

- Bclıey ,Efendi: iBu .işler ,cıüımle sizin sii
ikut.unuz ve ademi ittifakınızla. bu :mertebele
re gellmiştir, yoksa bunun çaresi görülmek 
emri se!hildi, heıman ,siz uleımayı ıcem · ve Sul
fan Mehrn.ed (.Fatih.) camiine buyurun, bu 
gaile berıtaraf :olmadıkça cemiyetimiz; mün
hal olmak muhaldir! Deyüp gitti. Badehu 
ulema de1iteı- olunup cümlesine davet tezke
releri gönderilip Molla dahi süvar ve Sultan 
Mehmed ·camiine vanıp mihraba kuud eyle
di". 

"Eazınu devlet ,bilittifaık. Sultan İbrahim 
olduğu mahalle teveccüh ettiler. Silahdar ve 
Çuhaıdar Ağa ve Bosta.ncıba.şı cü.mle:ainin önü
ne düşüp teeddüb ile varup: 

- Padişahım.! :ınema ve ayaını reylerıi ü
zere içeri ,buyurun! dediler. Allahü Ekber, 
Sın.tan tbra:him . Haın avazı bülend ile feryada 
başlayup: 

- Bre ihainler, ibre falanlar, bu ne asıl 
iştir ,ben her birinize ihsanlar etmedim mi, 
şimdi havanıza tabi olmadığım için beni kal
dırmak tedarikin ettiniz, ban padişah değil mi
yim, bu ne demekıtir! deyu ref'i savt eyledi ... 
Dönüp Şeyhüliıslaına ,bakup·: 

.:...... Bre ıAıbdürrahim! Ben seni müftü et
medim mi? Şmı.d:i seın :baJJ1ıa kastedersin ! de-
dikte Mıµftü cevap verdi: · · 

- ıHayır, ·beni ,sen Müftü .etmedin, Al
lahü Taala ey11.edi ! dedikte ziyade müteellim 
oldu. 

"~anasrbı ilmiye ve seyfiyeyi ehline ver
meyip rüşvetle na eıhile ıtevcih etmekle niza
mı aleme !halel veren padişahın hal' ve izale- . 
si caiz olur mu deyu. istifta ve olur deyu imza 
ettiklerinden solll"a kalkıp Müftü Abcfürrahıim 
Efendi ve Sadrıazam Sofu Mehmed Paşa ve 
iKaızaskerler ve Yeniçeri Ağası ve Murad Ağa 
ve Kara Çavuş cemiyet ile saraya varup Müf ~ 
tü Efendi ma.b.u fetva verılli'elkle recebin yir
mi · se!kizinci salı günü ve ağustosun sekiz;inci 

·günü idi ki padişahı mahluun izalesine müba
şeret ettiler. Cümhur bu n:iyet ile saraya var
dıklannda cemian iç halkı taraf taraf .kaçup 
kimesne el urmayıp maazaJlah deyu girizan 
oldular. Hapishanenin ikapıısını vezir ve müf
tü ıhizmetkaıılan yıkıp saraydan kime.sne yak
laşmadı... Sultan tbrah.im bir gillgun atlas 
entad ,giymiş, kırmızı çaıkşır muıtalla uıçilmrla
rı taşra .çıkmış, başm'Cla bir ,kellepuş, sol elin
de ıMushafı şerif Mıüflfüye hitap edup: 

- Baka Albd:ürra.him!. Yusuf .Paşa bana. 
senin için bir fettan dınısizdir, tepele demiş 
idi, seınıi öldürmedim, meğer sen beni öldüre
cek iıniş,sin, ıişte Kitabulilalı, beni ne hüküm 
ne öldür-ürsüz zalimler!. diye feryad eyledi,,. 

Recep ihtilalinden sonra Abdürrahim E
fendi bir yıl kadar tam istiklal ile Müftülük 
etıti, falrat padişah katline ıfetva _vermiş bdr 
adam olarak sa.rayın ve payitaht halkının men
furu oldu; hatıır ve göiıül sayar olmadığından 
ıkibar ulema ve İstanbul ayan ve eşrafının da 
muhaıbbetini kazaııiamadı. Gürcü Abdüınnebi 
vak'asından sonra mevlkii tamamen . sarsıldı 
(B.: Abdünnebi, Gürcıü); ve Kara Murad .sa
:daretiride 18 ~emınuz (8 reeep 1059) pazar 
·günü .azledildi, azli fermanını çocuk padişah 
Dördüncü Mehmed :kendi elile yazdı; Abdür
rahim Efendi konağından bir koçuya bindiri
lerek yirmi kadar çavuş muhafazasında oğht 
Gaılata Kadısı Meıhme.d Çaıeb:iniını Topçulardaki 
çiftliğine götürüldü; ki Mehmed Çelebi de 
lüks ve debdebe düşkünlüğü ve babasının nü
fuz ve servetine dayanarak taşkınlık ve hop
palılklarile o d-eıvirde İstanbulun halk diline 
düşmüş şöhretlerindeın.di; ulemaza.deler şöyle 
-dursun, vezirleri ~ndıracak yetmiş sek
sen kadar nadide atlan ve otuz kırk tane 
nevcivan hizmetkarı, tüdü dedikodu mevzuu 
olmuştu; araba ile ,ç~tliğine giderken yanısı
ra taınaınalı bir kapııkulu halkı ydirürdü, İs
tanbul züre.fası kendisine "Sultan Mehmed" 
fa.kabını vermişti; hatta "Swtan Mehmed ge
çiyor!" diye yüzüne karşı ıharfendazlık edilir
di; .Aibdürrahim Efendi de "oğluna bu kadar 
fırsat vermek makul müdür" diye ayıplanır
dı. Azli İstanbullular tarafından "Sultan tb
ırahim /Harun 'hal'i.ne ve velinimeti ikeını katline 
sebebi müstakil oldu" diye sevinçle karşılan
dı. 

Topçulardaki çiftlikte de huzur içinde 
yaşayam.ıyacağını gören Abdürrahim Efendi 
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hacca .giıt:.m::ık ü:rere izin istedi, bu istek hü
kumetçe de uygun görülünce, gizlice Üsküda
ra geçti ve Hicaza .gitti. Dönüşüınde Kudüs .ka
dılığına tayin edildL Mütegallibe Ocak Ağa
larile dostluğunu devam etıtirdiğ.inden Üskü
dar ka'<iılığı ile payıtahta döndü; fakat Ocak 
Ağ'alanın.1 deviren ihtilalde Belgrad kadılığı i
le tekrar uzaklaştırıldı, ve bir mi1ddet sonra 
da 1655 (1066 H.) ô.e orada öldü. 

·Bilbl. : tlmiyiı salnamesi; Nalına, IV. 

ABDtlRRAHlM EFENDİ (Kayserili Sa.
nba,bazado, Abaza Şeyhi) - Bayramı ta
rikatından idi, On yedinci asır ortaların~ 

da, Geriç Osmamn kan davası ba;ha..lle
siyle isyan · ederek pek kıanlı vwk'aların 
1kahramanı olan, affedilip İstan:bula gledikten 
sonra Dördüncü Muradın en mahrem dostla
nndan biri s:natiyle büyük şehir halkını zarif 
giyim ve Jruşamma ihayran . bıraikan, bu hü
kümdarla olan münasebetleri de türlü dediko
dwara yol aıçan meşhur Abaza Mehmed Paşa 
üzerindeki bü:yıük nüfuzu, adıırııı ibu namlı vezi
rin ismdne bağlamış, Abazanın ,iıkbal devrinde 
İstanbulun büyük şöhreıtlerinden biri olmuş
tur. "Sen müeyyıeıdi min indaUahsın, AUahü 
taala ·seni. ibu 'kaıvmi zalimin fi.zerine musallat 
etmiştir, korlkma fırsat seniındir" diye Abaza 
Paşayı ;tuğyana teşvik edeını bu Abdürrahim 
Efendi olmuştu. Abaza Paşa aman diıleyüp 
Erzurum önıünde sa:dıraz,am Hüsrev Paşaya 
teslim olduğunda, .A!baza şeyhi de hatın hoş 
tutularak Paşıa,sile 'beraber İstanbula •getiril
di. Aıbaza, padişıaının gözde ;bir musambi olun
ca şeyhi de kibar ve rioal saraylai'ında sık sık 
.görülen ve iherkesten hürmet gören bir .sima 
oldu; Üsküdarda mükellef •bir konak y.a:ptınp 
yerleşti. Fa,ıkat Paşası hünkar gazabına uğ
rayıp i-dam edilince, o da memleketine sürül
dü. Lakin bir müddet sonra, vak'ıanüvism ta
rifine göre, "erbabı devlete riıukar~et ile va
sı1 olduğu nimet ve devletin lezzeti damağın
dan .gitmeyip arzuyu zuhur ve iştihar ile" 
tekrar İstanbula ge1dt Saraya mensup mıürid- · 
Ierinin sayesinde Dördüncü Muradın yakınları 
ara.sına girdi. Sık ısık · huzura çıkmağa ve pa
dişaha gördüğü rüyaları nakletmeğe başladı, 

,bu vesile ile <le !hükümdara Yen.içeri düşmanlı
ğı aşılamağa çalıştı, "Yemiçeri taifesinden si
zin vücunuza zar.ar gö:runür, lka.tliam müm
kün olmadığı surette bari ,bunların kisveleri
nıi değiştirip tkeçe ve üsıküf namını sahifei ru-

zigardan .ka:Jdırmanız mühim olmuştur. Ale
mi gayibden bu husus içiın tenbi:h ve işaret 
vardır" yollu şeyler söyledi. Bunlar da, şey
hin nüfuzunu çeik.emiyenlerin eilinde bir silah 
oldu; :hıükümdarı "dimağı fesatta ve kelamı 
fitınıeenıgiz" olduğuna i:kna ettiler. (1047) de 
Üs:k:üıdarda1d 1konağmdan alınarak idam olun
du. Kabri Üsküdarda., Mihrimah camii mezar
lığındadır. 

Abaza şeyhi Abdürrahim Efendi, Yeniçe
ri Ocağını:n kaldırılması lüzumunu, Vak'a.i 
Hayriyeden iki asır •kadar evvel gören ilk a
damdır. 

On y,ediınci asrın ,büyük hanendesi Nefe
sanıbarı lakabı ile meşhur Kayseril.ıi Osman 
Efendi, bu Abaza şeyhiınıi.n zakir.başısı idi; 
şeyhinin fe:laketinden sonra şeyıh .Aibdülıaıhad 
Nuri Efendiye intisap etti (B. : Abaza Paşa ve 
Osman Efendi Nefesanban). 

Bibi. : Nalın!, II.; Hadikatül Cevtmi, I. 

ABDtlRRAHlM EFENDİ (Ma.gribi) 
On sekizinci asır Nakşi şeyhlerinden, Oluk
lubayır ıteık!kesindn banısi Şeyh Hacı Ali Efen
dinin ba,ba.sıdır, öımrfuıü Eyyüpteki Kaş.garı 
dergahinıda vse oğlunun t€1k:kesinde mün~vi
yane geçirmiş, kemal saıhibi bir zat idi; riva
yet olunur ki: Bir güın Üçüncü M1.1Stafa Oluk
lubayır tekkesiıne gider, ~bdürrahim Efendi
den fovkaılade hoşlanır ve :kendisini saraya 
-daveıt eder; efendi hem daveti reddeder, hem 
de Hünkarın verdiği ihsanı kabul etmez; fa
J.rat ikarannda ısrar ederak saraya döner dön
mez Şeyhi zorla getirtmek üzere iki haseki 
ile bir at göndeırir, has;ekıiler A:bdürralıim E
fendiyi ,ata bindirir, fakat bostanlar arasın
dan şehre doğru ilerlerken Şeyh Ef eru:li ,tees
süründeın at üstümıde ölür, ömrünün büyük 
;bir-,kısmmı münzeviyıane geçirdiği Kaşgari 

Der.gaıhın.a görnıülür. 
Bil. : HadiltatUl Oeva.mi, I . . 

ABDtJ'RRAHİM EFENDİ (Müeyyedza
oo Şeylı) - On altıncı asır. ulemasından ve 
Kadiri. Şeyhlerindm; Şeyhülislam Abdülkadir 
Ef endıinin haham; EbüS'Suud Efendinin ıbabası 
Muhyiddin Ef endlinin yerine Keçeciler Dıerıga
hına Şeyh o1du (1514 - H. 920) ; yirmi yıldan 
fazla irşadda bulunarak 1537 (944) de öldü 
v,a oğlunun mescidi altındaki tür.beye defne
dildi. 

Bil. : Ha.dikeıtül Oevami, r; 

ABDtlRRAHİM KtJ'NHİ DEDE -Şaıir, 
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musikişinas, be·stegar; Yenikapı Mevleviha
nesi Şeyhi Ebubekir Dedenin oğludur, 1769 
(Hıi..cri 1183) da doğru, :bir sanat ocağı olan 
Mevlevilıanede pek küçük yıaştan . ciddi bir 
tahsil ve terbiye ile yetiştirildi, ,gençli-ğiın:de 

sesinin harikulade . güzelliği tstanbulun bi:r 
şöhreti oldu, dergahın kudüm.zen başılığına 
tayin e-cli1cli. Bir ara kendiısini cezbei ilahiye 
kaptırdı. Bu hali .gitıtikten sonra 1829 da Ye
nikapı Mevlevihanesi Şeyhi oldu ve 1831 •le 
öldıü. 

Mahvoldu aşkı lıaktan Abdürrahim Efendi 

(Hicri 1247) 
ölıümüne tarihtir. Kabri d-erg~ndadır; san
.dulkıasımn üzerinde şu kitabe vardır: 

Yek sAzkA.ra düşmüş agazei usruı 
Vaktinde · Faryabi aczile. ebkem olmuş 
Bir pişrev çalınmış giışuna İrcllden 
Peyrevlik ol nevaya hakkında elzem olmuş 

.Aıbdürrahim Ded-eındn (Hicaz makıamında 
ıbestelediği ayin, kl:a!siık Türk musikisinin en 
güzel eserılerinden biı-idir; ve san'atkarın za
manımıza kaıd:ar inıtikal eden tek bestesidir. 

Nihavend ile başlıyan, ıkarar-gahı olan 
Rast perdesme geıldikte Aıcemaşir.an, Irak, 
tekrar Acemaşiran ve Yegah perdesi gösterip 
Yegahta ka:rar ikıfan ve ".Anberefşan" adı ve
rilen bir terkip icadetmiŞJti. 

Yenikapı Meıvlevihanesi menkulatmdan
dır: Üçüncü Selim, Dergahı ziyaretinde Ku
dumze:nbaşı •genç Abdürrahim Dedeyi Ende
runu Hümayuna almak istemiş, fakat müreb
bisi Nutki Ali Dedenin bir nazarı ile :kendisini 
,cezbe decya,,sına kaptırmış; bu haldm, Nutki 
Dedenin ölümünden so-nra ıkıurtu1abrlmiştir. 

Bibl. : S.N. Eırgun, Ti.irk dini musikis.i. 

ABDORRAHMAN (Arab) - Geçen a
sır sonlarıınıda, kira sıandallannın ,güzelliği . ve 
teanizliği ile meşhur Kianlıca iskelesinin en 
namlı ve meraklı sandalcılanndandı; ayaJı:

daşlarile reıka:bet ederek, her yıil otuz kırk al
tın harcayarak taıkım ve döşemelerile ,beraber 
yepyeni bir sandal yaptırır, eskisini de ucuzca 
bir !bedel ile diğer iskelelerde işliyen sandalcı
lardan bir.ime sa;tardı. Göksu tenezzü:hleri 
için hususi sandalı olmıyaını ve fakat gösterişe 
düşkün zevk ve safa ehli tarafından Arab- ıAıb
dıürrahmanın sandalı, günlerce eıvvelinden 
peylenip tutulurdu; müşterileri arasında ·ıs-· 
tanbulun ve"Boğazın en uzak !köşeler.inden ge-
lenler varili. · 

Biıbl. : A, C. Vaıda, Kanlıca. 

ABDORRAHMAN (Hancı) - İkinci Ab-· 
d'iiJ.ılıamid devvinde Fatrh hanlarından birini 
işletirdi; hangi han olduğu öğrenilemedi; o· 
zamanlar İstanbulun kalender şairlerinden 
Azeri Remzi Baba bu adamın hanında oturur
ken bir gıüın, para vermediğinde:n ötürü Ab
dürrahman tarafından kovul:muş, Remzi .Ba
ba da onun hakkında ağır bir hicviye yazmış; 
Ha:zreti Aliyi şeihdd eden Ab.dürra:hman Mıül
c'2ttni hatırlıyan şair: 

Handan meni taşra salarsan men incimem 
Ceddin çıkardı ceddimi Darüsselamdan; 
Hemnamın urdu Haydere mlhrab içinde tığ, 
Havfetmeden Hüdfı, ü Resul ü İmfı,mdan 

diyor; "bu fıkrayı hatıratında nakleden Ah
med Rasim de, "hu ıiki beyitıten ınadası ne ceh
ren okunaıbiUr, ne de !hafıza.ya emaınet edilir" 
diye ilave ediyor. (B. : iRemzi Balba). 

Bibl. : Ahmed Rasim, EdLb, şair, mu:harr.ir. 

ABDORRAHMAN (lm'ffl-hırlı) - lki'l
ci Abdülhamıidiın son dervrinde ortaya güreşen 
nam~ı pehlivanlardan. 

Bibi. : VA.sııf Hoca, Not. 

ABDORRAIIMAN (P .•. ) - Abdülaziz 
devri ile A·bdülhamidin ilık: yıllarında hemen 
bütün İstanbul hovardaları tarafından ta
~ bir sima; ömrü fuihuş batağmıda geç
miş, son günlerini ,sefalet iç:inde geçirmiş ti
piık bir İstanbul ıkopuğu, büyük şehrdn yetiş
tirdiği şeytani zekalardan biridir; Ahmed Ra
sim "Fuhşi - atik" de Aıbdürrahmanın bir 
macerasını kendi ağzından şöyle nakleder iki 
,büyıük Ş€1hrin e,n büy,ük yaralarmdaını birine 
vur.ulımuş bir nişterıdir. 

·"Bir akşam ıüstü Yenicamiıden geçiyor
dum. O zaman caminin merdivenleri yanların
da, üstlerinde .bizim salapuryacılaI'lij., Me
metçiklerin zey:bekleıri otururlar, kısmet bek
lerlerdi. O gün de beş altı tanesi yine orada 
toplanmışlar, ş.işman•ca bir kan ile !kavga edi.; 
yorlardı. İçleriıruden zayıf, yeldirmesi yırtıık 
pırtık, şaşı ... ·şaşı ıama tatlı -bakışlı hlri de mus
luıldarın tarafına çeki!lmiş, kor:ka korka kav
gayı ,seyrediyordu. Olacak bu ya ... Bu kız ho
şuma giıtti. Yanaştım, -dedim ki: 

- Benimle beraber gelir misin? 
- (Kavıgacı şişman karıyı göstererek) 

ablam salıverirse gelirim! 
.Sordum: 
- Bu ,senıin asıl ablan mı? Yaksa ... 
- Asıl ablam değrl... sonradan Rblam. 
- Öyle ise g.el ! . Seni bizı:im eıve götüre-

yim!.. 
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Önceden durdu, düşündü, .bana.: 
- Öyleyse sen kemeri geç, beni orada 

bekle .. dedi. 
"Yürildüm, saatin .bulunduğu yere doğ

ru gidiyordum. Arkama baktım ki geliyor. 
Tosadüf, bir de ara!ba geçiyordu, durdurdum, 
o içeriye, ibenı arabı:ııcımn yanına bindik. Doğ
ru bizim eve. Girer girmez bizimkine dedim 
ki: 

- Senin eskilerden bir gömlek, bir en
tari, bir don çıkar;. buna giydir! 

Yaptı. 

- Yarın için bir kaıt daha çıkar, sabah 
hamama götür, güzelce yııka .. temizle .. 

' 1Henüz on sekiz, on dokuz yaşlarında idi 
ama pek cılız oLduğu için göstermiyo:rdu. Er
tesi gün birkaç yerden vıurgun vurdum. Buna 
·entarilik, ·göriek, çorap, · ayağına bir iskar
piırıı aldım. Ayağı uğurlu geldi, birkaç gün 
sonra biT vurguın daha vrurdum. Bir de yanar 
döner çaırşaf yaptım... Her akşam pirzola, 
balık .. ,biraz et bağlasın diye pilav, maikarna, 
patates, taıtlı .. Zavallı günlerce aç, sefil kal
mış .. Öyle !hantallarla gezen ne olur .. İki ay 
sonra baktım ~i gelişti, kaşı gözü belirdi. 
Yanaıklarma, dudaklarına kam geldi. Vücudu 
biraz et tutıtu.. Birkan.dil aıkşamı bunu yaş
makladım, başına bir elmas dal ·koydum .. 
Sırtına g:ül kurusu ,bir grün ferace ·giydi-rdim, 
ıkulıLklanna bizimkiındn salkım küpelerini taık
tım. Ellerine eldiven, fiıldişi saplı bir ipek yel
paze, ayağına ,ipekli diz çora.hı, rugan iskar
pin .. Bir gün evvel de Arabacı Recebe tenbih 
etmişthn '. O da geldi. Bizimki ile beraber bin
dirdim, salıverelim piyasaya! .. Fitnaıt bizim
kini tanır (B .. : Fıtnat 'Ve Acemin evi). Gezi
nirken gömııüş, eğilmiş bakmış .. K.aşile gözüy
le işmar etmiş ... Bizimki dudağını ısırarak: 

Şimdi sırası değil .. -sonra. anlatınrna getirmiş .. 
Akşam bana anlattı .. Derhal <keşfettim .. Yann 
Fitınat beni çağırtır, dedim. Bayezidde Riza
nın gazinosuna oturdum. Bekliyordum, de
diğim gibi de . çıktı, ibaktım ki yelyeperek yel
ken kürek geldi. Beni çırakla istetti. Evvel
den Abdürr8.!hman diye çağırır, ağa bile de
mezdi. Bu defa: 

:__ .A!bdürrahma.n Efendi! .. diye yiizüme 
güldü. Halet de, Esma da :beraberdi. Dedi ki: 

- . Dün akşam sizinkinin yanında biır ta
ze vardı. 

Düşilnttr gibi durdum. 

- Canım esmer üstüıne.. az kaçık ba
kıslı ! . Gül kurusu bir grün ferace giymiş .. 
C;nım, Recebin arabasında idi. . Kuzum Ab
dürrahm.an Efendi .. Yeni bir Arnavud beyi 
var.. Paralı.. Beğenirse sen de biz de sebep
leniriz ! . . Heım sen bana bugünlerde sık sıik 
uğra... diye ısmarladı. Ertesi gün gitmedim .. 
Her zaman 1ben beklerim, birkaç gün de on
lar bekk,sinler .. ÜçüillcÜ günü yine beni ibul
du. Dedim ki: 

- Kim olduğ,uınu anladım, fakat güç dş .. 
Bizimki düğüne müğüne d~yip gündüzün at-
lataıbilirse .. Oiacak!. Gecelik olamıyacak! .. 

Fitnat kendi · dalaveresi için pek ziyade 
gözüne kestirmiş olacak ki: 

- Gündıüzlük olsiın .. Şıu herifi ka.çırmı~ 
yalım .. dedi. Hatta bana: "Belki IA.zım olur! 
diye beş mecidiye verdi.. iHaık berekat ! de
dik. Cebe indirıdik. !ki gün soınra Fitnata git
tim: Yola getirdik .. Galiba kız anasile tanı
şık dönüşük.. Bizimkine açclmış, en 90-

nunda rehinde on beş liraya ıküpem var .. di
ye 'bir söz atmış!. Ort beş lirayı duyunca Fit
natm gö·zleri açıld'ı. O zaman on beş lira pi
yasa f ev kında .bir bedel idi.. Düşündii: Olur! 
Ben sana haber yollarım! dedi. İki gün mü 
ne geçti, beni gazinoda buldu, erıtıeai gün için 
alıp gelmemi sıkı sıkı tenbih etti. 

Evde ıkıza dersini verdim: Kenmnıi. sat, 
utangaç görün, rakı içme .. Zorla içiırirse is
tifrağ eder giıbi yap! dedim. O, sen olmıya 
idiın şimdiye kadar ölürdüm! dıye elimi bı
rakır, <eteğimi öp.erıdi. O saıba.h bizimkile be
raber arabaya koyup. yolladım. Fitnat !karşı
lamış, kahveler, şerbetlıer ikram ettniş .. Bey
den kimbiılir ·araba parası demişlerdir, çek
mişleırclir, vasıta bahsişi demişlerdir çekmiş

lerdir, şu dentişlerdir, çakmişierdir .. Öyıle ola
cak ıld Fitnat bizimkinin eınııe on beş lira say
mış.. Bir lira da.ha vermiş.. tki mecidiye de 
araba parası.. Meded Allah.. Kiıntbilir Arna
vuddan ne aldılaır .. Kız eve döndUğimde bana 
d'ooi ki: O bey beni yarın çarşıda Tuhafçı"'** 
ınıın düklkA.na davet eyledi!. 

- Dtinna git!. Ka~? 
- Öğleden sonra... Hangi saatte ,gelir-

sen beni orada bulursun!. 
- Anneni alır giıdersi;n .. 
"Ertesi gün gittiler .. İki saat sonra ara

iba. ile geldiler .. Kutu ikutıu üstüne!. ıAraba bir 
türlü boşanamıyor .. Birini açtım, mendiller, 
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birini daha açtım, çoraplar ... Üçüncüsünü aç
tım, dantelalann, krepdöşiın fiyongaların en
vaı .. Şişe şişe Lavantalar, ipek fanilalar ... Bre 
bre! Neler, .neler .. neler .. Anladım, kız çabtı.. 
Biz de beraber.. Derıken piyıa.sa dalgalandı .. 
İstıiyen :isti~ne .. Fitnat çırpınır .. Ah ne ettiın 
de o herife çıkardım. Çünkü •bizim bey aşlık .. 
Kimse ile görüştürmüyor, para veriyor, . üst 
,baş yapıyor, ayağını yere bastırmıyor .. Kızın 
ağzından mektup yazdırıyoruz, götürüyorum, 
bir lira .. O yazıyor, 'ben dönerkett yalvarır gi
bi: Belki ,canı .balık i-sıter .. Şu pıara ile de bir 
iki oklka al! diyor, veriyor ... Ben ayrılıyorı,ım, 
o arkamı bıraJmııyıor .. Bir se,pet de yemiş alı
yor .. Taşı babam taşı!. Bu hal ·altı ay sürdü:. 
.Saymadım; amıa altı yıedi yüz lirayı buldu .. 
Cerırailıpaşadaki .evi işte o zaman aldım .. Son
ra sattıık a.. Bizimki öldü.. Bey kızın zihnine 
,girmiş, çekti aldı.. Ben işi tazeliyeyim diye 
evlendını, uymadı.. .Kım. gittikçe öteberi ve
rirdi.. O ibeyi me:mieiketten ka.ooaşlıarı gelmiş
ler, almışlar, götürmüşler.. Bende ev yok.. 
_Bu açıkta kaldı .. Fitnat tırnağını taktı .. Vel
hasıl bi:ziırn Yenfoami zeybeği birinci .sınıfta 
ikarar klidı ... Gümrükte *** Bey.. Babıa.lide 

*** Bey .. Bi-lmem daıha ki:ni. .. Seven sıevene!. 
Eni n'iihayeıt şimdiıkıi beyi .çe:kti çıkardı.. Bu 
üçüncü çekilişidir, hem de nikahlı .. Allah için 
iyi de bakıyor .. Fakat ıbu defa kendisini çe
limsiz ıgördüm .. Verem ,galiba .. Kesik !kesik 
ö.ksfülüyordu ! . " ((B. : Zeıyıbek) 

BLbl. : Ahmed Rasim, Fuhşi ati!k. 

ABDÜRRAHMAN ADİL EREN - (B~ : 
Ereın, Ahd'Üırr.a:hmıa.n Adil). 

ABDtİRRAIIMAN AĞA - On sekiz.in
ci asır ıhattatlarındandır. Ba:bası Hasan Ağa 
saray aşçılarından idi; kenıdisi de Enderunu. 
Hümayunıa alındı. Ffrumğa cıa.mii civarında 

otururdu. Hüsnühattı ,ii'Stad Ho~a Rasiım.den 
öğrendi, fa:kat · icazetnamesini alacağı sırada 
Raısiıın.Efend'i öldü, icazetnamesini Müstakim
zade Süle-ymaın Sadeddin Efendiıdeın. aldı. 

Bibl. : Müsta,kimz~de Tuhfei hatta.tin. 

ABD-ORRAHMAN AGA (1Eskisanıy a
~sı) - On sekizinci asır başiannda İstanbul 
sarayının nüfuz sahibi zenıci., hadım siın-ala

Janndam, 1703 (1115 H.) iıhtHaliınide payitah
ıta hakim ili:tilalciler tarafından Kızlarağası 

tayin edilmek üzere Edim.ede bulunan Üçün
cü Ahmed.in yanma gönderildi. Abdürrahman · 
Ağanın, sar.ayca asi ve şaki telak/ki edilen İs-

ta,n.buldaki ihtilakilerin emir ve arzusile hare
'ket etmesi Ed:irnede iyi karşılanmadı, huınun
la beraber kendisine sa-de samura k,aplı iki 
hıl'ati fahire giydirilereık memuriyeti tasdik 
ve kaıbul edildi, fakat bir lkaç ay sonra azle
dilerek, yıllardanberi :hizmeti karşılığı edinip 
biri,ktirdiği kıymetli eşya ve mücevheratı elin
den alınarak Mısıra sürgün gönderildi (B. : 
1115 ihtilali). 

Bibi. : Raşid Tarihi, III. 

ABDÜRRAHMAN AÖA (Sekbanbaşı) 
- İstanbul muhasarası ve fethinde büyük 
yararlıklar gösıtermiş bir Yeniçeridir; surla
rın Aya.kapı dışındaiki muharebelerinde şehid 

. olmu..5tur; sembolik merkadi Aya.kapı dışında 
Ayakapı (Ahmed Çelebi) mesçidinıiırn altında
dır. Yeşil boyalı ve ahşap hir yapı olup pek 

' harap bir haldedir. 
Bibi. : HadikatüJ.cevam-i, I; REK, Gez-i notu. 

ABDÜRRAHMAN AGA (Silahdar) '
Üçüncü Mıuıstafanın Silaıhdarı; Pasalimanında 
kendi adile anılwn bir cami yaptırmıştır, 1770 
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Sekbanbaşı Abdurrahman Ağa türbesi 
(Resim: Ahmed Bülend Ko,çu) 

( 1184 iH.) ,de öLm;üş ve Üsküdarıda Yanık ö
. mer Kapı..sı civaırındaki mezarlığa gömülmüş
tür (B. : Abdürralımanağa Camii). 

ABDORRAHMANAGA CAMİİ - üs~ 
küdarda Paşalimaıuında, deniz kenarındadır; 
halık ağzında P.aşalimanı Camii deınilir. ü,ç.ün-
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cü Mustafaınm Silalıdarhğında bulunmuş Ab
dürrahman Ağa adında bir hayır sahibi tara
fından yaptırılmıştır. Zamanında Feh.minin 
aşağıdaki ,tarihi, camiin içine ibir levha halin
de asılmıştı ki, 1944 deki -bir ziya.rette görüle
memiştir: 

Fehmi hatiften dinildi bi bedel tarih kim · 
Secdegah olsun Resulün ümmetine bu mekAn 

Bazı hayır sahipleri, sonralan civarına 

bir de çeşme yaptirmışlardı; yanına bir de 
BeJktaşi ıtekkesi yapılıriıştı ki Yarımca Baba 
Tekkesi diye meşhurdur (B. : Yarım.cahaba). 

P.aşalimaını Camii İıkinci Mahmud tara
fından esaslı bir .surette tamir ettirilmiş olup, 
tamirine Pertev Paşa_ şu arihi söylemiştir: 

Mustafa Hanın_ silahdarı yapub bu camil 
Eskimişti eyledi 1;,ecdid anı şahi cihan. · 
Söyledi berceste tarih Pertev essela 
Kıldı nev bünyan bu dilcO. ma'bedi Mahmud Han . 

Bu:günkıü görıünüşünde, mr ·bodrum ka..tı 
üstüne yapılmış ve dört duvar üzerine !kire
mit örtü1ü bir çatıdan ibaret olan mabede ye
di basamaklı bir ıtaş merdivenle. girilir; cep
henin solunda görülen diğer meı:ıd.iven ile de 
iHünkar mahfiline çıkılı:r; ki son ·zamanlarda 
imamlarına ıikametgah. olmuştur. Son cemaat 
yeri ahşap bir ,bölm:e içiıne ıalınmıştır. Taş mi
naresiniını ka1desi!llde de bir günıeş saati var
dır. Ma:bed hara.pça olup, içinde de döşeme 
olara:k eski hasırlar ile bir kaç parça kilim 
vardır. Bir de, gayet güzel nesiılı ıhat ile bir 
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kağıda yazılmış ve taihta bir levha üzerine 
yapıştırılmış ve bir çok yerleri ıkurd yeniğile 
delik deşik olmuş Hicri 1180 .tarihile Hattat 
Mustafa Rakımın imzasını taşşyan btı: cami 
'hakkında kaleme alı.:nmış yirmi dört beyiıtlik 
araıbça bir manzume asılıdır. 

Bibl. : Hadiıkatül OeıvA.mi, II; REK, Gezi notu. 

ABD-ORRAHMAN BEY (Bulğur Ağa) 
- Sancak beylerindeınıdıi!r. Kayseriye saı11ca
ğmdan mazul olarak İstan:bulun .bir !köşesine 
çekilmiş yaşıyordu. İstaınıbul zürefıası tarafın
dan taıkılan Bulgur Ağa lakabının nereden 
geldiğini kestirmek zordur. 

Paşafünanında Abdürra.Iunanağa( Camii (Resim: Nerzih, plan Reşad Sevinçsoy) 
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1565 (H. 1004) yıli cemaziyelihırinde bir 
cuma namazından ıdönoo Üçüncü Mehmede 
bir Kadı Efendi, Abdurrahman bey hakkın,; 
da bir şi'kaıyetname sundu, bu kağıtta "Ab
diiııraıhman bey benim ındkahlı kanını ayartıp 
irzim.ızı ayaıklar altına attı" diyor.du: Gazaba 
geılen padişah da devrin Sadrazamı Sinan Pa
şaya: 

- Bu bey nerede ise ;buldurup a.man ve.r
meyüb siyaset edesin! 

Emrini yol1adı; Bulgur Ağa, derhal tev
kif ve cellada teslim edildi. 

Bibl. : Silahtar Tar.ihi, yazma kl!Sım, 

ABD'ORRAHMAN ÇELEBİ - an ·. se
kizinci asır.da Lale devrinin meş,lıııır çiçekçile
rinden. Tohumdan elde edilntlş :ınıor fitilli be
yaz bir • J;al~inin ık.uzu çiçeğine "Toıhmü ına
zeniın", orıta çiçeğine "Ni:1ıfil:i gülşen", büyük 
çiçeğine de "İşveriz" isimieri verilmiş•ii ki as
lında her üçü ,de teık bir ,çiçek çeşidi idi. 

ABD'ÜRRAHMAN ÇELEBİ (Süleyma
niyeli) - On yedinci asrın namlı müzehhib, 
mücıel!lid ve hattatlarından, aslı Kastamonu
ludur; İstanbul.da Süleymaniye semtinden ye
tiştiği içiJllı muasırları arasında Süleyma.niye
li Abdi Çelebi di;ye anılırdı: Hacı Hamza mes
cidinin müezzini idi. Teızhibde ve mücelliıdlik
de ustası Saliıh. Çelebidir; kıendisi de bu sa
natlarda Haydarpaşalı İbraıhim Çelebi gi:bi 
güzide !bir usta ye,tişfü:miştir. Hüsnühatıtı Su
yolcumde Mustafa Efendiden öğırenmişti. 

1686 (H. 1098) da ölmüştür. 
ABDURRAHMAN ÇELEBİ CAMU -

Ba:k: .Kadıasıkıer Camii. 
ABD'ORRAHMAN EFENDİ - Üsikü

daırılıdır. On ,sekizinci asrın nainh hattatlann
da.ndır; Ü.sküdarda ÇaMUŞbaşı mektebinin de 
hocasıydı; Haf.tada :bir gün İstanbul& geçerek 
üstad Mehmed Rasim Efendiden .sülüs ve ne
s:i!h · yazı öğrenmiş ve iea.zetname almıştır. 

Bibl : Müsta.kimzAde Tuhfei hatta.tin. 

ABDVRRAHMAN EFEm,İ - Yeniçeri 
oda.başılanndan iHaısa,n Ağanın oğludur; On 
selmzinci asır ıha.ıttatlarındandır. HoC'a Meıh
med Rasim'in yetiştirmesidiır, falkat hocası
nın ölümü üzerine icazetaıamesini Ciballiiza
de Mebmed Nuri Efendiden 1185 · tarihiınde 
almıştJ,r. Sadra.zam Ragıp Mehmed Paşa ika- . 
pl.Slıllda. hizmet etmiş, en ~ Topçula.r ocağı 
katiıbi olmuştu. 

Bibi. : Müstakiınz!de Tuhfei hatta.tin. 

is'tAMfüt... 

ABDORRAIIMAN EFENDİ (Çlniciza.. 
de) - Onse'ki:zinci asrın namlı 1hattaJtlaıın
dandır. S.illüs ve nesih hattı Ramazan Efen
diden öğrenmişti; kendisi gubarin hattı se
verdi, • yüz Mushafı şerif yazmıştır; yazdığı 
eserleri de devrinin meşıhur üstaıdlanndan 

Barathaıneli Abdullaha tezhd:b ettirirdi. 
~ büyük hattatı Hafız Osman Efen

dinin ihtiyarlığında 'kalemlerlıli kesmek şere
ıfine nail olmuştu. Derviş ta.biatli, hoş sohbet 
,bir zattı. Evi, Heıkimoğlu Ali Paşa camiinin 
;büyük kapısı karşısında Abdal Yakub tekıkesi 
şeyhi Üveys Dede tür.besinin üstünde idi, ölü
münde o türbeye ,defnedildi. Çinici.zade AJb
dıürrahmaını Efendi ayni zamanda devrinin 
meşhur mevlidh.anlarından ve ımus:ikişinasla-
rındandır, 1724 (H. 1137) de öldü. · 

ABD'ORRAHMAN EFENDi (Kara.baş) 
- On altıncı asır şeyhlermdenıdar. Tacına. si
yallı tıülbend .sardığından ötürü ha.l:k. ağzında. 
Kara.baş efendi diye meşhur olmuştu. Meşhur 
"Karaıbaş tecvidi'' nıi yazmış, lstainbulda Ye
nibailıçede lakabına nisbetle WJ?tlan 'bir mescid 
yaptırmış ; kabri mescidinin mihrabı önünde 
o~up taşındaki ölüm tarih:i 1533 (H. 940) dUr. 
(B. : Karabaş Mesç1di) . 

Bilbl. : Hadiıka,tül Cev~mıi, I. 

ABDORRAIIİM EFENDİ (Kınalı.zade) 
- (B. : Keırami. Çelebi). 

AB))"ORRAHMAN EFENDİ (Kızıl) -
On altıın~ı asır ülemasındandır; Rumeli Kadı
askerliğine kadar ıyfrkselnıiştir. Emir Buhaıi 
ırur.besİ !karşısında yaptırttığı bir sibyan mek
tebinin ,avlusuna .gömülmüştü. Abdürraıhınan 
.ÇelEfui diye de tanılırdı. Molla Güramıi civa
rm,da bir cami yaptırtmıştır. (B. : ·Kadıasker 

Camii). 
. . ABDORRAHMAN EFENDi (Ktlrd) -

On dokuzuncu asır başında 1sta.n:bulun namlı 
dersiamlarından; Yeniçeri ocağının kalrlınl

dığı Vakai Hayriyede sara~ davet edilen ule
ma arasında bulunmuş, Sfu:ınetodasmda tkm
ci Maıhmudun riyasetiınide yapılan tarihi ·top
lantıda isyan eden Yeniçerilere ikarşı Sancağı. 
şerüin çıkaırılmasınida tereddüt · olmııurlten 
.son derece heyecanlı ve şiddetli bir hitabede 
bulunmuş, ağzı köpüre köpüre: 

"Bu din ve devıletıin devam ve ibekası mu
radı ila;hi ise o bahisleri urur, . ınaihvedeııiz, 
değil ise biz de bu din ile beraber batıp ,gide
riz, daıha ne olmak ihtimali vardır!" diye ba.-



ğırarak elindeki resbihi · yere ça:Inuş, · tesbih 
!kopmuş, daneleri mermer ıi.i2Jerine dağılırken 
mecliste buluınanlar hüngür hüngür ağlama
ğa başlamıştı. Gözyaşlarını tutamıyan İkinci 
Maıhmud da derhal yerinden kalkarak Hır
kai Saadet odasına gir~, Sancağı şerifi çı
karmış, Sadrazama tesldm etmişti. O gün, ibu 
za,tın büyük heyecanı her.kese bir şevk ve gay
ret vermişti. 

ABDO_ftRAHMAN EFENDİ (Nada.jlı 
Sarı) ~ On altıncı asır sonu ulemasından, 

1604 de Behram Kethüda medresesinin hariç 
payesiyle müderris bulunurken dinsizlikle 
suçlanmış, Divıaına. hümayunda görülen mu
ıhaıkemesinde Rumeli Kadıaskeri. Ahizade E
fendi muha.keme saf.hası :hakkında kendisin
taraflarınıdıaın idamına hüıkmobınarak Divanı 

hümaıyun önünde boynıu. vu.nilmuştur. Bila-· 
hara bu hükmü veren hakimlerden Es'ad E
fendi muhakeme saf.hası haik!kıında kendisin
den izwhat dstiyenı Tırnakcı Hasan Paşaya, şu 
mektubu yollamıştı: · 

"Benim Sultanım, Nadajlı ıhususu sual 
huyurulmuş, iböyle zıınchk görmedim. Haşir 

ve neşirr ve cennet ve cehennemi ve seva;p ve 
ukbayı :b:illdilliye ıinıkaır idüp Eveleyselle'Lİ 

halekassemavati vel erda. bikadirin · (yeri ve 
gökleri halk eden Allah kadir değil midir -
Yasin sureti) nassı kerimine ne ·· <lersin de
dim. Ka.rurdir laik.in vukua gelmez dedi. Bu 
karhaneye zeıval ilh.timaJii yoktuır dersin Yev
me tübeddelül ardu gayrel erdi (Ogün ki yer 
yüzü ve O!llld,an başka şeyler tebeddlli. edieceık 
- İbrahim Suresi) ve Vessıema,vatü matviy
yatün · biyeminiıhi (Gökler av:ucunıun içinde
dir - Zümür Suresi) nususuna. ne dersin de
dim. Tevili ve ,tevcıilıii vardır murad yine bu 
nesne de olan ahvaldir deldi. Yevımı yekfuıün
:nasü kelf enışil mebsiisi ve tekônülcmalü kel 
ihnilmenfuşi ( Ogün ~. insam~a r çelkirgeler 
,gjjbi !kayınaş.acaklar, !korku içinde · ve titreşe
reık daği/ar da atrlmış pamuk gibi ola.caıklar -
Kaıria Suresi.) ne. demektiır ded!ikte dağlar 
gibi adamliar a.1emde perişan olurlar demek
tir dedi. Dahl çok nususu kaviyıye ile şüphei 
reddiyesini izale ve kaibufil ıbalkka isale kasd 
eyleç.ik mecal olma,dı, bu mertebe · zı.ndlkitır. 
Kusuru aıldında eğerçe şüphe yoık feamma 
dairei teklif den !hariç ola.cak ~adar mecmın 

değil ddi. Zu'munca hayli idarei ,bahis eyledi; 
mecnun tevdli ,nıususa kadır olmaz. Zındığın 

ise badela:h.az tövbesi makbul onnayüb ,bili 
tehir kaıtli vacd:b o1mağla şer'i şerif mucibın.:. 
ee katline hükmolundu. Hazreıtiniz Jıazn- ol.:. 
sanız kendu elinizle katli caiz idi. Kendiı zti.ü
mu fas~dinıc~ diilnya ,belasından halas oldu, 
mti.siimiti. dahi elıhdim ve Dim isıe.m . dilinden 
halas buldu". 

Bibl. : Kaıtib Çelebi, FezUke. 

ABDtJRRAHMAN EFENDİ (Tarik&t.çı 
zade Şeyh) - On sekizinci asrın namlı hat
ta.tılanndandır; Aıksarayın Ya:kup ağa m&hıal
lesindendir. Üstad Hoca. Mehmed Ra.simi-n 
yetiştirmelerindeııdir. mr çok iMush~fı şerif, 
delail, ve Tefsiri :i.bni Abbas yazmıştır. 1764 
(H. 1178) ıde ölmüştür. 

Bibl. : MUstaıdmzdıde, Tuhfei hatta.tin. 

ABDORRAHMAN EFENDİ (Tulumou
de) - Şeyhülislamların otuz dördüncüsü on 

. ' 
yedinci .asrın Türık fıkıh a;limleırind~,m; ,baıbası 

'Tuılumcu Koca Hüsameddin Efendidir, 1594 
(H. 1003) de doğmuştur; "Hüsaımzade" ola
ra:k da maruftur. 

1640 (IH. 1050) da Halep, 1641 (H. 1051) 
de Şam, 1644 (H. · 1054) de İstanbul :kadı-sı 

olmuştur. Zamanının namlı talik hattaıtların
dam olan efendinin İstıanıbul kadtlığım kıay
dederken Naıiına "Pen;Çegiorlilkıte · peıhliva.n ve 
tali:knüvislikte na.dirill.aıkran idi'' tabirini ıkul
lanır. 1649, (H. 1059) da Anadolu Kadıas'keri 
1651 (1062) de Rumeli Kadı.askeri tayin edil~ 
di. 1654 (H. 1065) de de, tbŞll' Paşanın f ela
kethıe sebep olan Sipaıhi i'ht.ilalinde Ebusa.id 
Efendi yerine Şeyıhillislam ·oldu. Naima bu 
tayin münasebeU ile de şu satırları yazar: 
"Hüsamzade ıAlbd'ür.ra.hman Ef endıi sa.raya 
çağrıldıkta durendiş vıe a!ldl aıdam olmakla 
istifa ve itizar eyleldi. Tekırar ha.tıtı davetle 
Çavuşbaşı geldikıte vanıp ilıuzuru hümayunda 
beyaz sof samur hil'aıt il.bas oılunup Şeyhfilis-
1a.m nasbettiler". Tulumcu.zadenin -müftülüğü 

·ane'ak on bir ay sürdü. 
1655 (IR 1066) Çınar vak'asında, !ihti

JfilcHere ıkarşı Padişalı ile Müsamb ağaJları 
ıkorumalk 1kastıile i'htilalcilerıin istediği ayak 
diıvaıuna mani oı1mağa çalışmış, muvaffaik o
lamayınca da, Sipaıhd ve Yeniçerilerin nefret 
ve :intiıkanunıa. hedef olacağım bildiği için hü
:kümtlardaın. ·kendisine Iwdüs Kadılığı ilısa.
nile müftülükten affını rica etmiş, sara.ya sa
dakatinden ötürü istediği derhal ka.bul edile-
rek tstıanıbulıdan uza:klaşmıştır. · 



At3DtlRRAHMAN GtJBARf 

Tulumcumde .bir daıha payitahta dönme
miş, 1669 (H. 1080) da Mıs]!t'da ölmüştür. 

(B. : Çınar wık'a·sı ve Abdullah Ağa, Sipahi 
Kara). 

Bibl. : Ra.şid Tarihi, I; İlmiye saJna.ınesi. 

ABD-ORRAHMAN GUBARİ (Hoca) -
On altıncı asrın nıamh şair ve hattatlarından, 
aslı Akşelı.iırdendir; pek genç yaşında !stan
bula gelip yerleşmiştiır. Gubarin yazıyı sevdi
ğ.indeın: bu ismi mıa;hlas olarak alnuşıtır. Sülüs 
ve nesih hatıtı Şeyh Hamdulla:hza.de Mustafa 
Dededen öğren:ıruştir. Urun zaman Hicazda 
mUcavıiT . olarıaık kalıniş. ista:nbula dönüşünde 
Şeyh Vefa dergahına kapam.arak iınzivaya çe
kilmiş iken Şeıhızade Bayezidin oğlu Orhana 
muallim taıyin olunmıu§ltuır. 

Şehzade Bayezid. ve oğullarının felaketi 
ne biten vak'ada Kanıumi Süleymanm gazebi
ne uğra;yacağından korikaııken o yıl Hicaza 
giderek hacıların maıhffl -kadısı tayin ,edildiği
ne da.iır :bir Hükmü Hümayun alınıştı; Padi
şah bu hülkmüıı keınaırına ·kendi elyazısile şu 
mısraı yazmıştı: 

Şimdi bildim kim imiş mahfile kadı olsun! 

Hoca AbdıüIT~hntan Gubari de teşekkür 
makamında padişa:ha: 

Şöyle hizmet edeyim. kafile razı olsun?. 

mısraını yazıp göndermişti; bu zarafet Süley
man Kanuniırııin çok hoşuna g.itmişı Gubariye 
Mısır darphanesinden yevmiye kırk para 
haırçlıık bağlamıştı. 

Gubari bil dlk:inci Hiıcaz seıy.alıa,t.inden dön
medi, Mekkede mücavıir olaıra.k yerleşti ve 
orada 1566 ((H. 974) da vefaıt etti. 

Guba,ri, hoşsoıhlbet, nil'kıbeci adamdı; şu 

zarif ıkıt'a edebiyat tarihimizin kaydettiği en 
güzel med!hiyeler:dendir: 

Ey Gubari bu cihan içre beniııJ 
Kimse eı'arıma toz konduramaz 
Meğer ol katibi müsiacel kJnı 
Hattı şi'rim kuruyunca duramaz. 

Şu be,yti de Şeyh Vefa Deırgahıruı, girdiği 
sı,ralarda ya:zmıştı: 

Seri kftyf Vefa.ıun lıAklsa.ri 
Ayaklar toprağı miskin GubArL. 

ABDORRAHMAN IIATEMt (Amasyalı 
Müeyyidzade) - On beşinci •aısrm :büyük alim
lerinden ve namlı !hattatlaruıdandır. 1456 da 
Amasyada doğmuştur. Ebu İshak neslinden 
olduğu söylenir. Çocuk .dlenilecek · bir yıaşıta 
iken Amasya valisi .buluın:a•n Şehzade Bayezi.
din hizınetiıne alnımış, ,büy.ük yazı üstadı ve 

1STANBUL 

alim Şey,h Ha.mdullahın derslerinden istifade 
etmek fırsaıtını bulmuştu. .Şehzadenin gözde 
bir iiledmıi olmuştu. Faıkat Şıeıhzade ile mü:na
sebetleırinde .bazı dedilkıodwar olmuş ve bun
lar !stanbulda Faıtih Mehmedin ,kulağına ka
dar giderek Abdürra!hman Ha.teminin 'katline 
fermam çıkmıştı. İstanbuldaıki adamları vası
ta.sile nedimi hakkında babasının gazeıbiru, 

idam fermanının Amasya.ya gelmesinden ev
ved haıber alaın Bayezid, o zamanlar yirmi iki 
yaşlarmda .bul'llıilan Abdilııra.hmam derviş ~
yaf etine sokıarak bir gece Amasya.dan Halep 
,taraflarına :kaç~tı. .Aıbdürrahman Ha.te
mi, yedi yıl Suriye, Ira.ık ve İranda. seyruhıa.t 
etmiş, Şira:zda asrı,n büyüık alimlerinden Oelal 

· Devvanidan icazeıtı almıştı. Bayezidin .Osman
lı tahtına cülusunu işitir işiıtmez de vata.ru.,o-

· lan Amasyayı zıiyıaretten sonıra süratle İstan
bt.tla gelmiş, hüsnü kabul görmüş, İstanbul 

Uleması önünde imti!haırı olarak Kabenderha
ne medresesine müderris .tayin edilmişti. 

1486 da asrın allamelerinden Muslahad
din KasıtaJ:an.iye damad ve sahm seman mü
,de:rırisi olmuştur. 

Rumeli Ka.dıaskerliğine kaıd:a..r yüıkselıniş, 
bu mevkide altı yııl :kıal'nllş, bil' haıdise zımnın
da ( ?) Taıcizade Cafer Çelebi gibi kibar ule
ma He berabeır padişahıın gazebine uğırayarak 

_azledilmiş, Yavuz Selimin oülfıs.uııda tekrar 
Runreli Kadıaskeri: olmuş; İran seferine işti
rak etmiş, dönüşte azledilerek Amasyaya çe-

. :kilmiş, faıkat peik az sonra tekraır İstanıbula 
gclmiş ve 1516 yılında burada ölerek Eyy,üp 
türbesi civarında defnedilmiştir. 

Farsçaya ve arapçaya ana dili ikadar ha
kim idi; meıJrtıuplarııru .bu üç dilden ibirile man
zum yamrdı. Öl:ümüru:le 7000 ciltl'ik zengin 
.bir kütüphane ibıralkmışbr. 

ABDURRAHMAN HİLMİ EFENDİ -
On sekizinci asır sonlarnda yaşamış değerli 
ha.tta•t'lardandıır; Eğrikapı1ı Hoca Mehmed 
Rasim Efendinin. taleıbelerindendir; .lA.yasof
ya medresesinde oturur, genclere yazı öğre

terek geıçjJnıirdi; 1805 de öldü, Karacaahmed 
meza.rlığında Şeyh !Hamdullah'ın kabri yanı
na defnolundu. 

Bibl. : M . ıK. İna.l, Son Hattatlar. 

ABDURRAHMAN HİLMİ EFENDİ -
. On sekizinci asır soıtla.rıında yaşamış değerli 
hattatlardandır; Ekrem Hakkı Ayverdinin 
koleksiyonunda iHicri 1227 _ (M. 1812) tarihli 
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Ömer Vasfi şakirdi Abdünahma.n Hllmi Efendinin 
yazısı ·cM. K. :tnaı, Son ·hattatlar, Ayverdi 

koleksiyonu) 

bir yazısından öğre11ildiğine göre hattat Ö
mer Vasfi Efendinin yetiştirmesidir. Hayatı 

hakkında başka kayda rastlanamamıştır. 
Bibl. : .M. K. İnal, Son Hattatlar. 

ABDt)ltRABMAN NACI DEMlRAG -
(B. : Demirağ, Abdürı;-abman Naci). 

ABD"ORRAIIMAN NESİB EFENDİ -
Üsküdarda Hüdai dergahı şeyhlerinden, şair 
ve musildşimas; 1818 (H. 1234) de şeyh oldiu, 
1842 (H. 1258) ,de öldü; kabri bu tekkenin 
meza.ıılığındadır. 

Beyaıti -m.aikam.ından ,bestelediği Gülşeni
zade Ha.y.rulinin. _ "Gönül hayran oluptur aşık 
elinden" ilahisi, <lıni mıusikdmiziın en sanatka
rane pa:rıçalanndan ,biri olarak meşhurdur. 

Kendi el yazı.siyle olan div~"11 Üsküda.rda Se
llinağa klütüıphanesindedir: --

Bibl. : S. N. Ergun. 'Dl.bık Dini .Musildsıi, II. 

ABD"ORRABMAN NESİB EFENDİ -
Şeylhül!Lslaınlarm y:üz yirmi ikincisidir; 1842 
(H.1258) de Üsküptıe doğdu, babıası Üsküp 
naıipliğinde bulunmuş Haliıl Feyzi Efendidir, 
ailesinin .aslı da Avlonya -köy~erindeındir. Ba
·hası öldıüğü zaman, A:bdürmlıman Efendi he
nüz ana ralı.minde imiş. Halil Efooıdi eğer Ce
ınabıhak evıl.a.d'ını erıkek :i1maın edeT.se, Üskü
-daııda Hüdai dtn'ga:hının posıtnis:inıi ve -!kendi- . 
sinin şeyhi olaın Abdilı:Tahman Nesib Efendi
nin. .adı.yıla çağrı]ımasını :vasiyet etmiş ve ço
cuğa bu isim ilromnuştur. 

llk medrese t.ahsilini Eırgiıride görmüş, 
Gülşem ta.rilkatınd!aın Edirneli Şerafeddin Şu
ayıb Efündiye intisap etmiş, İşkodra rüşdiye
sini bitirdikıten sonra 1863 de İstanbula ge
lerek devrin derinı alimlennden ve Fatih der
aiamlıanndan Mustafa Şevıkeıt Efendiden ~
silini .iıkmal etmiş.tir. Yarım as:ır kadar Ana
dolu ve Rumeliyi memuıriyetO.e dolaşmış,; üç 
yll. ,kadar da Mısır- kadılığında. ıbulunduktan 

soma 1911 de yetmiş i:ld yaşında ilken Şey
[hiUisliam olmuştur. _ 

Ç&r aJdare yazıldı tarih 
Şeyhüllslimı hasib oldu N eııllJ 

Beyıti tarih düşillımüştür. .Şeyhüli~!mlı-

ğ1. altı ay devam etıniş ve istifa eden ıkabine 
ile beraber ayrılarak o ayılar içinde Bakırköy
de saıtmaidığı 'köşküne çekilmiş, son yıllarını 
tetebbü ve ibadetıle :geçirınişti,r; orada 1913 
(H. 1332) de ölmüş ve Bakırköy mezarlığına 
&"funülmüştim'. 

Çar yi,rm. aşkına tarih olur 
Meıızll ettl sadrı firdevsl Nesib 

Beyti de ölümüne ıta:ri:lıtir. Heır ild. ;beyit 
de A?. Emiri Efendininddr. -

Haluk, mütevazi, eski a.şınalıklartna sa
,dıik bir .zattı. Henieın bütün dolaştığı yerle:rde 
,kendisi,ıii sevdirmiş, bil'hassa Şam kadılığı za
manında fev!k:alide hürmet ve riayet görmüş
tü; iburadan ayrılırlreın., ıkendisine Şamlılaırın 

bir b:aıtırası olarak huırda elmas ve kıymeıtli 
ıtaşlarla işDenmiş bir ·tarafında tuğra, bir ta.
rafında da arabca bir kıt'a yazılı gümüş ·bir 
mahfaza içinıde .bir mecelle hedıiye edilmişti. 
, Şeyhi~kber Muhld:clin Arabiden terıclime 
ettiği Hikmet:leır Tercümanı Haıkiikatte n~-
1'.edi~tir. (, 

Bi.bl. : tlıniye saJnAm.es.i. 

ABDnRRAllMA.N- NUREDDİN PAŞA 
(Hacı) - Devlet ,adamı; :likinci Abdüllıamid 
devri vezirleri arasında m.alfunatı; irfaını ve 
eşine az rastlamr ,doğruluğu ile tanınmış bir 
simadır. Gemıiyan oğullarından Hacı Ali Pa
şanın oğludur; muta
sa.ITlflıklarda, valilik
lerde bulunmuş, UZUI\ 
.zamaın 1kinıci · Abdıül
hamide aıdliye nazır

lığı yaıpmış, i!ki buçuk . 
- ay kadar da sadareıt
te !bulunmuştur. Meş
rutiyet inkılabından _ 

,sonra tekaüt olarak-1 
1912 de ölmüştür. 

Kaıbıi Fati!h camii 1 

mezarlığında-dır. Hal- Abdürralunan Nureddin 
vetiye tarik.atma Paşa (Resim : H. Çizer) 
:mensuptu, hu ıtari~ 

katta devrinin bıüıyük şeyhlerinıden Mudurnu
lu Seyid Halil Efendiniın halifesi olm.uş,tu. 

ABD"ORRAHMAN REFİA -EFENDİ -. . . 

On sekizinci asır ·başında lstanbulun en nam-
lı ulemasından ve Halveti Şeyhlerinden;_ Ab
dülahad Nıurinin halifesi ve ''Hediyetülihvm" 
müellifi ve kendi adına nisbetle "Nazmi der
gMu" da denilen Şehremininde Banıth-ane 
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caddesinde Yavaşçamehmedağa Tekikesi şey
hi Mehmed Nazmi Efendinin oğludur. Baba
sının ölümü üzerine lbu dergaha şeyh oldu. 

Bayazıd camünin cumartesi vaizi idi; 
,bilgis:i sağlam, sohbeti ta;tlı, vaızlarıru. gayet 
aç.ık bir Usan ve parlak bir ,üslup ve eda ile ve
rir, emsal ve akranı arasın:da eşsiz bir zattı. 
/Her vadide lronuşa:bilir, thıür fikirli, şiire hak
kiyle aşina, hal ve tavıırları .me:r.dane, hafızası 
muasıırlanm hayran ;bır.aıkımış .bir şeyh efen-
diydi. . 

DeııgMıın.da müridi ve uşak, ba:hçıvan ve 
ırıgat g:ibi lh.orandası yoıkıtu, bekardı, :bir oda~ 
hk cariyesi ve bir de aşçı Arap cariyesi.le ya
şardı. 

Şe~ Rafia Efenıd:i, 1720 yılı şubatının 
iıkinci çarşamba g.imü -saba.hı (14 recep 1132) 
de:rgilunda, on yedi on sekiz yerin.dem. bıçak
lanarak kaıtledilmiş buhındu; odalığı olan ca
riye de yamndaiki oda.da !boğularak öl'dıürill
müş:tü. 

lstanbuılda derin bir mera.le ve heyecan 
uyandıran ıbu cinayette ilk so,rguya çekilen 
aşçı kadın oldu. 

Zenci: 
- Mıııtfaıkta misafirlere yem.ek ıhazırlı

yordum, gıür.ülıtüyıü · işitiınce ,efendi darılmış, 

ık.adını dövüyor sandım. Şimdi gelir ibeni de 
döver diye :ta:vuık kümesiın.e girip saxlandım. 
Efendi gün doğmadan . kalkardı, . sa;bahley;in 
görümney:ince, oda kapısını vurdum, sada 
yooc, mandalı kaldırıp içeri ıgird'iğimde kadını 
;boğazlanmış gö:runce f eıryad ederek sokağa 
fırladım., dedi. 

Nazmi dergahı cinayetinin esrar perde
si . pek ça.buık: çöruadü; zenci cariyenin bah
settiği .nıdsafirleri · gören vaırdı, huınJar: Tel
la:k kılık ve kıyafetli ıbir. Arnavut ile yine ay

-nıi ·ayak takmı.indan şabıemred bir oğlandı. 
Şeyh efendinin · de, !her vaız dönüşünde Zey-: 
rek yokuşu Ü•stünde'ki Kaptanpaşa hamamına 
(Barbaros Hayreddinin Mimar Sinaııa. yap
tırdığı meşhıur :büyük Çinili hama,m) uğraıdığı 
'cümleınin malumuydu. .· Sorguya ~ekilen lb.a
mamci, Ref;ia Efeııdimn en· hatırlı müşterile
ırmden olduğunu,• hamamında daima. izzet ve 
Mtıra.ın gördüğünıü., hatta son zamanlarda !ken
disine kabaca muamelede ·bulunan Arnavud 
teı.Wdardan birini . kovduğunu, fakat efendi~ 
ınm. ayağına düşıüp af diledikten sonra bu :ha
tırlı müşterinin şeıfaatile ıt.eııbiyesiz tellağı 

yine hizmetine .aldığını söyliyerek c:ina.yetin 
Uk ipucunu v-erdi. 

Tellaklardan biri de vakayı büsbütün•ay
dınlattı: 

Refia Ef eııdiyi hamama son gelişinde, on 
beş on altı yaşlarında genç bir tellak yıkamış
tı; bu çocuk da, tellaklar arasında bir adete 
göre, şeyıh efendinin vaktiyle kızıp hamam
dan kovulmasına, sonra da şefaat edip işine 
alınmasına sebep olduğu Anıavudun ortağıy-
dı. . 

Çocuk, efendiye kese sürerken, ortağı o
lan herif gelmiş: 

7 Sultanını .. bana suizan edip hatırımı 

yı~tfuı:z, yoldaşların. arasında. hamamdan kov
durmakla beni haıcil ettiniz. Bunu size 
helal edemem, meğer bir ziyafet ile gönlümü 
hoş edesiz" demiş. 

Şeyh efendi de: 
- Pekala .. Sana ve ortağına 'pir değil j

ki ziyafet ederim!" cevabını veniıiş. 
Efendiyi sor defa yıkayan çoçukla · orta

ğİ Çinili hamamda gafil avlanıp yakalandı
lar. Çocuk cinayeti tereddütsüz itiraf ettl: 

Ortağım, muradım hasıl oldu, fırsatı fev
tetmek olmaz, diye benimle söyleşti, sen iler
den git, ben de gün batbktan sonra vannm, 
dedi. Ben ilerden vardım, ortağım da gün 
battıktan sonra üç yoldaşı ile geldi. Efendinin 
uşağı ve sofusu olmadığından kapıyı ke:ııdisi 

açtı. Ne acep geciktiniz, size taam hazırlıya
yım dedi. Bizim karnımız tok taam istemeyiz. 
Heinen sohbet edelim, dediler. Efendi bari 
kahve getireyim diye içeri gidip kahve pi
şirip getirdi. Kahveler içildikten sonra sohbet 
ve latifeleri kavgaya çevrildi, şeyh efendi on
ların kasitlerini anladı, kurtulmak fikriyle si
zin karnınız aç, varayım taam çıkarayım, aç 
ile eceli gelen söyleşir yollu latife· edip kal
kıp içeri giderken odanın kapısı dibinde cerh. 
ve katlettiler, sonra hareme girip cariyesini 
de kütüphanesi önünde boğazladılar" dedi. 

Cinayete çığırtkanlık eden tellak çocuk 
ile katil ve cinayet ortağı olan dört tellak 1s
tanbulun muhtelif yerlerinde idam edildiler. 

Abdürrahman Rafia Efendi dergahının 
yanındaki mescidin altında ,bulunan babasının 
türbesine gömüldü. 

Bu vakayı tarihinin beşinci cildinde kay
deden . Raşid, şeyh efendi hakkında: "Allah 
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günahlarını affetsin" du,asını ilave ediyor. Re
fia Efendinin ölümüne sebep ol~ günahları
nın neler olduğunu da muasırlarından şair 

HamH Amedinin şu hicviyesi pek aydın anla
tır: 

"Zen'' den remide şöyle RefJA Efeııdl kim 
Hatmetse Mushafı, okumaz "sQrel Nisa" 
Namı Disayı itti firamQı, o rütbe kim 
Nisyan ile "nisa'' dise dlr fetblle ''ııesa" 
"Neyzen" dlmez ki za.hlr olur A.hırmda "zen" 
Evraka "ney demide'' ya.zar itse iktiza. 

Bibl. ,: RA.§id Tarihıl. IV; Fa.i:k Re§Sıd, Esllf. 

ABD"OR~ABMAN ŞAMl TEKKESi -
Ayasofyada bir rifa.i dergahi , idi (B. : San
caktar Tekkesi) . 

ABD"ORRAHMAN PAŞA YALISI -
m.ıruçeşmede, Boğaziçinin namlı y.a.lıl.aıından 
biri idi Üçüncü Selim mma.nındia Medhi Efen. 
eti Y aılısı diye meşıhurdu. lkınei Aıbdül:hamid 
mmamında. Adliye Nazın A;bdürt'alıman Pa
şaya int.ika.letti; 1890 yıllarında hemen~ 
sa.yılacaJk derecede esaslı ıbir tamir. gördü; ye
ni şekli de, o devrin zevkiınfe göre pek .zarif.ti, 
1920 de Y8.ılldı. Yeti arsa. halindedir. 

Biıbl. : Boste.ncıbaşı def,tıerl; Suud Bey, Not. 

ABDVRRAHMAN ŞEREF BEY - E
fendililde de anılır; Osma.nlı imparaıtorluğu

ınun son vak'anüvisi, muharrir, Türk maarif 
ve devlet adamı; 1853 (H. 1269) da İstanbul
da doğdu: Babası Tophanıei Amire Muhasebe 
mümeyymer.inden Safralnbolulu Hasan Ef.en
didir; taıhsilini Me!kıtebi Sultanide (Galatasa
ray Lisesi) yaptı. 1873 de mezun olduktan 
ısonıra tariıh ve coğrafiy-a muallimi. oLara1k ma
arife intisap etti. 1'877 (IH. 1294) de Mektebi 
:MıüBd!e müdürl!üğüne tayin edildi., ayni za
manda.' :Mektebi Sultaniye de tarih muallimi 
oldu. 1892 (H. 1310) de muallimlik vazifesi 
üstünde. kalmak üze
re Yekre.bi Sultani 
müdüıılüğiiiıe getiril
di; on dönt yıl bu 
ıı:mmlı müessesenin 
·başında.ıbulundu. 1908 
M:eşrutiyet inkılabın

da. yG ıteşıkil olunan 
A.ya.n ımeclis.ine aza 
tayın edildi; 1907 .ve 
1909 (H. 1324 ve 
1327) da i:ki defa Ma-
arif Nazırlığı ile ka.- Abdürrahnian Şeref 'Bey 
bin.eye gdrdi. Sultan (Resim : H. Çizer) , 

Reşadın cülusunda Lütfi Efendinin yeri
ne Devlet v·ak'·anıüv:i.,si tayin edilerek 'Iür
Jtiyede saltanatın Hgaısına ka:dar lbu va
zifesine devam etti. Bu vazifesine ilave 
olarak 1909 (H. 1327) da kurulan O$manlı 
Tarih Encümeni (saltanatın ilgasından son
ra Tüırk Tarih Encümeni) reisliğine tayin 
edildi: Bu vaziıfesini de ölünoiye kadar ifa. et
ti. Mütareke yıUa.n.ndaıki son Osmanlı ik.abi
neler:iıoden İzzet Paşa ika.binesin.de Evkaf Na
zırı, Damad Feridin ikinci kabinesinde ~
retsiz na.zır, Ali Rıza Paşa kabinesinde Maa
rif N a.zır.ı oldu. 

1923 de T.imkiye Büy:ük Millet Meclisine 
Cumhuriyet Halk P.artisi namzetleıri arasın
da !staınbul M'eb'usu seçildi ve meclisin en 
yaşlı azası sıfatile ikinci seçim ,devresini açtı. 
1924 de lstanbu1da Gureba hastanesinde öl
dü. Sur cbşında Otaktepeye defnedildi 

Eserlerinin J:)üyük iltısmı, devrinin muh
,telif derooedeıki mektepleri , için yazılmış olup 
şunlardır: Tarihi Devleti :Aliyyei Osma.niye 
(iki cfil.d), Fezlikıei Tarihl Devleti Aliyyei 
Osmaniye, Fezlikei Tarihi Düveli İslamiye, 
Zübdetülkısa.s, İstatistik ve Coğrafyayı Um
rani, Coğrafyayı Umumi (3 cild). Diğer Ta
rihi etüdlerini malkaleler halinde &dam ga
zetesinde neşretti ki bunılar da. · A'Taıiıh Musa
habe:teri" adı altında toplanmıştır, büyük bir 
,kısmı kendi müşahede ve hatıralarının mah
sulü, milli kütüphanemizin lr.ıymetılerinden
dir. İıkinci A!bdülha.midin ölümü üzerine yaz
dığı ;bir malkalesi de, Ah:raed. Refikin ayni 
mevzu :üzerine kaleme aldığı makale · ile· ,bera
ber biır r.isaıle ıhalinde basılmışıtw. Abdürra!h.-

" man Şeref Efendinin Devlet Vak'aıtıüvisi ola
rak kaleme aldığı en orijinal eseri)'se basııI
mamıştır, ,teJk. :ıiıüshası ıreisi bulunduğ'lU. '!ürk 
Tarih Encümeni kütüphaneslı:ıde idi; bu en
cümen lağvedilerek kütiip!hanesi Türk Tarihi 
Tehldık .Kunımuna devredilip Ankara.ya nak
ledilmiştir; Şeref Beyin ıtaribi bugün orada 
;bulıumnak lazım geliır. 

Abdürrahmaıi:ı Şeref Bey, istibdad dev
rinde Müılkiye ımektebi ve Sultani lkürs:ism
den 'lıürıkiyenin müsta'kbel idarecilerinde !hür
riyet aşkı uyandıracak sağlam bir seciye aşı
layan. çalışkan, zarif, nazik, ifadesi fevkala
de cazip, güzide , bir !kalem ve renkli bir üs.lüp 
saıbibi; talebesi tarafliildan çok seıvilmiş ve sa
yılımş .bir muallim olmuştur. 
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. 17oresör Mükrimin Halil Ylııanç, hocası 
olan A:bdürrahman Şerefin ölümü münasebe
tlie Tarih Encümeni ımecmuasına yazdığı 
makalede: 

"Zamanınuz vakayiindeıi ve ricalinden 
/bahsederken kendi ef.kaT ve kanaatini daima 
bir perdei ibham altında saklamış, 'kimseyi 
rencide etm.em:ek ve tarafgjrliik yapm.amaık 

arzusuna k:ap.Narak bir çok şeyleri yazmamış 
ve kendi lb.UlJm.imlerini vermemiştir. Efkar ve. 
hissiyatını eski müverrihler gibi nükteler ve 
vecizeler içinde ifade .eylemiştir. Eslaftan 
Nalına ile muasırlarından Cevdet Paşanın 

meftunu idi. Tarihi ve latüeamiz ,bir· çok 
menkıbeler nııahfuzuydu. Gerek derslerinde ve 
gereık bulunduğu. ineca.,]igt:e bunları ·tatlı tatlı 
anlatırdı. Rahlei tedrisinde yetişen ve eıkseri 
mıfthlm nıevikiler işgal ede:n rical kend.isıine 

son deırece hfüm.et ederlerdi. Asriın.ızın vaika
ymıi gözüyle ıgörmüş ve vakıaların · amil · ve 
şahitlerile yakından temas eylemiş olıına,ı,u do
lıaygsiıle meçhulümüz olan son. devlı' tarihlm 
yazmak onun için bir vazife idi. Sultan Abdü1-
:ıuı:mid devrinde bu eseri yazmak mümkün 
değildi; meşrutiyetten sonraki zamanlarda 
ihtiyarlamış ve diğer tar:afitan iştig.alatı res
miyesi de buna mumızam. -Olunca, mütemadiyen 
tetıkik ve tetebbü edecek hal ve zamanı kal• 
manuştı. Bu sebepten çoık lkıymetJıi olan mah-

fuzat ve malumaıtını yazmağa muvaffak ola
mamıştır. Sultaın iMehmed Reşad zamanına 
dair yazdığı taniıhin ,büy;üık ehemmiyeti var-
..:ı.- h bu .. h ,.,.,:;.,...~·· .ı.-:ı.- .. uu ; mer um . . eserını · er 6,uıı:...u w:wı.ssu-

satına göre yazdığını ve v:Ukuaıtm bhlfilıare al
dığı şekil ve-neticeden mıüteesısir olup·dtizelt
meğe mecbur olmamak için tekrar bir daılıa. 
o~umadığını .söyler idi-" diyor. · 

Cenazesi binlerce talebesiınıin elleri üs
tünde götürillmüştür. 

AıBDÜRRAHMAN ŞEREFBEY CAD-
- DESİ - Adı, muaı1lim, vak'anüvis ve İstanbul 

Me-b'usu Aibdürrahman Şeref Beyıi anmak içi:n 
konmuştur. Fatiıh kazasının Eyıü.p ıiahiyesi"'. 

nin Nişancı Mustafa.paşa mahallesindedir. 
Çömfokç.ilerle Otruk:çılu arasındadır. Palk:et 
taşı döşeli, sur dışının en temiz ve dilzgiÜın 
yoUarmdaiı biridıi.r. İki araba ;ra:hait ııaiha.t ge-
çebileook kadar ,ge.mş ve oldukça işlek bir 
caddedir. 

Çömlekçilerdeıki üç yol ağzında.n · yukarı 
Otakçılara doğru sağda Siıılreci soka~ Tak
kedçeşm-esi sokağı, Aşhane sokağı ve Paş .. 
ma.k;çıçayı:rı caddesi; solda Aipacııhayreddin 
sokağı, Aşçıbaşı çıkıına:zı,. Arakıi.yeci camii so
kağı ve Heılvaıcışeırif sokağı vardır. Arakiye
ci camii sıokağ:ı. kavşağından Otaık~a ka
dar oldukça dik bir yokıtı.ştur. 

Evleri hem.en ,tamamen a.hşS!l) ve orta 

AIJdOrra,hınan Şerefbey Caddesinde Yavuz Sultan Selimin dayası 
Gülşirin Ha.tunun kabri ,•e muallimhAnesi. (Reslm: NezUı) 
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halli 'l'il.rk aileleri .tarafından islmn edilmiş-
tir; ıiçleriınde en az yarım asırdan fa~a bir 
ömre sailıip tipiık ve pitoresk yapılar vardır. 
Üzerinde bulunan hayır eserleri, taııilı ve 
san'at kıymeti taşıyan yapılar şunlardır: 

Arpac:ıhıayreddin mescidi, Eba Eyyub-fil
Ensarinin sakası Edhemin sembolik meŞiheld
iıilı'besi, Esma Sultanın hazinedar ustası Hoş
naz Kadın çeşmesi, AraJkiyeci camıii (Taıkkeei 
camii), Yavuz Selimin dayası Gülşirin HaJtun 
kabri ve muallimhanesi, Takkeci ·ima.nn Meh
m-ed Efendi çeşmesi, Mü!heıııdis Ali çeşmesi 
(Bütıün bu iSiimlere bakınız) . 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ABDVRRAUF EFENDİ (Araıbzade) -
On altıncı asrın ikinci yarısında yaşamış 

ulemadan; Mısır kadısı olup giderken · ölen 
meşhur Arabzade M~hmecl Efendinfu arala
nnıda pek çoık yaş farkı hulun.an küçük kar
deşidir. Salın müderrisliği Galata ve Üsküdar 
kadılığı yapmış,. Ü sküda.r kazasına Şile ve 
Kandıramn :ilıhaikı da zamanında olınuştur. 
1598 (H. 1007) de Eyyu,b kadısı olmuş, ve 
iki yıl sonra da ölmüştür. Cenaze nam.azı Fa
..:,,.. •• .:ı•- ~.h::,~-1-~-- S ··11ah Ef . .:ı:-:_ ,wıı. cam.nnı.ı.ı;:ı vv.r .w.ı,ı:m:ı.w. il.Wiw.ı enuı:u.uı 

imamlıı.ğı ile kıLınmış ve Kovacı Dede mezar
lığına göınülmüştür. İ1ııni faziileıtleri ile tanın
mış, zarif bir zattı. tnema katında muteber 
eserlerden olan "Uyun-ül-Meıza:hib" e yazdı
ğı bir şerhi meşhurdur; türlü şer'i mesele
ler üzerine de bir çok risaleler kaleme a1mış
tır. 

BLbl. : Ka.trb Çelebi, Fleızlılk.e, I. 

ABDVRREZZAK BEY (:Bedirhanzade) · 
- (B. : :Bedrilıan Bey ve Bedirhaınzadeler) . 

ABDVRREZZAK EFENDİ - (B. : Ah~ 
Qi, A'bdiürrezzak Efendi). 

ABDORREZZAK EFENDİ (Müeuinba
şı) ---'- On se>kizipci asır Eyyub eşrafından ve 
Eyyub Camii _kebiri baş imamı; bu camie ve 
Eba Eyy:ı.rbf E~ari n:ıürıbesi civarında .medfun 
olan eşhasa dair risaleler yazmıştır. Doğum 
tarihi bilinmiyor; aynı camii ~erifin baş nıü
ozziıni. .iken vefat etmiş Gülş-eni tarikatinden 
Abdülgani Elfendinen oğludur .ki Abdürrezak 
Efendi pederinden hahseıd'erken· "Ebül fukara 
vel mesakin" diyor, 1705 de vefat eden.A,bdül
gani Efendinin vefaıtı iizerİI\e söyl-emniş tarih.
de de onun fukara ve garlb dervişler !hamisi 
olduğuna işaret edilmiştir: 

Dediler Iurkapuşa.n fevtine tarih 
Şefi' ola ona ya Rab E ba Eyyubi En.sari 

Abdürrezak Ef.encli 1757 de ölmüş ve EyyUıb 
civarında K:ügük Emir Efendi yanına defne-
dilmiştiir. . 

Bibi. : M. K. özer,gin'in "Osmanlı tarihinin 
yerJ.i kaıyna.Jtları" adlı bası.lmamış eseri. 

ABDİJRREZZAK NAŞİR PAŞA - On se
kizinci asır devlet adamlarından; aslen İstan
bulludur, bir çok defalar Reisülküttaplık et
miş Ta vukçubaşı la.kabile anılan Mustafa E
fendinin oğludur. Divanı Hümayun kalemin
den yetişti. Reisülküttab oldu, ikinci riyase
tinde vezirlik rütbesine nail oldu, 1.7 46 (H. 
1159) da valilik ile gittiği Rehada öldü. 

Katipzade Mustafa . Efendiden sülüs ve 
nesih yazı öğrenmiş, devrinin sayılı hattatla
rından idi; Lale devrinin en parlak yılla.rı da 
gençliğine rastlamış, namlı çiçek meraklıla

rında.n biri olmuş, tohumdan 9 çeşit lale ye
tiştirmişti ki Enmuzeci Saadet, ~abeşi Çe
men, Çekidei Yakut, Deşnei La'lin, Şafaknü
ma, Sun'i Rezzak, Mayei neşat, Musavver, 
Necmi seher isimleri vedlmişti. 

ABDtıSSELAH ÇIKMAZI - Beyoğlu 
kazasının Galata nahiyesinin Emekye:inez 
mahallesinde, Abdüsselah sokağı üzerinde
dir (B. : Emekyemez mahallesi); bu sokak
tan daha geniş, kaba taş döşeli ve yaya kal
dırımlı ve çok kısa bir çıkmazdır, sağda bir 
kulübemsi evle büyükçe bir kargir ev var 
dır; geri kalan kısmı da arkadaki evlerin kü
çüciik bahçeleri önüne çekilmiş tahta taraba
lar çevirmiştir kı bu evlerin kapıları da bu 
çıkmaza açılır (1944). 

Bibl. : REK, Gezi noıtu. 

ABDlıSSELAH SOKAGI .... Beyoğlu ka
zasının Galata nahiyesinin Arabcamii ve E
mekyemez mahalleleri sokaklarındandır; Ye
meniciler caddesile Yanıkkapı sokağı ara
sındadır; Alacamesçit sokağı,· Tersane cad
desi, Fütuhat sokağı, Sarızeybek ve Gala.ta 
mahkemesi sofrağı ile birer dört yol ağzı ya~ 
parak kesişir, Hocaharum sokağı, Aylak so
kağı, Devedikeni sokağı ve Abdüsselah çıkma
zı ile de kavşağı vardır. İstanbul belediyesi 
şehir rehberinde, halkın Bankalar caddesi de
diği Voyvoda caddesinin devamı olan Okçu
musa caddesine kadar uzanır gösterilmiştir; 

aslında ise, sokak levhası ve nümerotaj ile, 
Yanıkkapı sokağ1 ile Okçumusa caddesi' ara-
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sında kalan kısmı Tenha sokaktır( B.:: A-
. rabcamii ve Emekyemez mahalleleri); kaba 
taş döşeli, yaya kaldırıı;nlı, bozukça bir so
kaktır; Yemeniciler caddesile Tersane cadde
si arasındaki kısmı iki araba geçebilecek ka
dar geniştir, Tersane caddesile yanıkkapı · so
kağı arasındaki kısmı ise ancak bir arabanın 
rahatça geçebileceği kadar daralır; evleri iki
şer üçer katlı, çoğu ahşap, eski ve harapça 
yapılardır; "Tersane· caddesile Yanıkkapı ara
sındaki kısmında da Musevi aileleri otw-
maktadır. Yanıkkapı kavşağında Sokullu 
Mehmed Paşa hayratından bir çeşme vardır 

(B. Sokollu Mehmed Paşa çeşmesi). Tersane 
caddesinden Ayia,k sokağı kavşağına kadar 
olan kısmında Galata Perşembepazannın m.a~ 
nifaturacılar, kundw-acılar, eskiciler ve hır
davatçılar kolu kurulur; pazarcılar yazın so
kağın üzerine boydan boya tenteler gererler, 
bu da· sokağa, altında kaynaşan kalabalığın 

gürültüsile beraber bir değişik\!~ . verir 
(1944). , 

Bibl. : RIDK, Gezi n0ıtu. 

ABD'OSSELAMBEY MESCİDİ - Halı
cıoğlunda, iskeleden çıkıp asfalt yolu aşınca 

karşıya gelen Abdüsselam sokağının Ust sağ 
başındadır. Cephesi meydanımsı bir arsaya 
bakar. İlk yaptıran Defterdar Abdüsselam 
Beydir; minberini de yalnız adı bilinen bir 
hayır sahibi Aşçı Hüseyin Ağa yaptırmıştı. 

Zamanımızdan on beş yıl kadar evvel yer 
ile bir olmuş denilecek derecede harap halde 
idi, adını öğrenemediğimiz bir hayır sahibi 
çıkmış, Evkaf idaresi de yardım ederek mes .. 
çit ıhya edilmiş, eski yapının yalnız minaresi 
muhafaza edilip yeni ve beton bir mescid ya~ 
,pılmıştır. Dört duvar üzerine kiremit örtfilü 
bir çatıdan ibaret olan bugünkü Abdüsselam 
Bey mescidinin hiç bir yapı hususiyeti yok• 
tur. İçi temiz, aydınlıktır.. Levıhalarının i
çinde sanı'at kıymeıti olan eserler yoiktur; hwt
ta en güzeli Arif Beyin matbu hilyei saadeti• 
dir. Beyaz boyalı tahtadan yapılmış taklid 
mihrap mumlan, fitil yerine takılmış ampul
lerile hazin bir zevksizlik eseridir. Sokakta, 
mescid.kapısıiıın tam karşısında, etrafı ve üs
tü saç levhalarla çevrilip örtülmüş önü demir 
parmaklıklı yekpare mermer bir tekneye ta
kılmış üç lüleli bir şadırvanı vardır ki 1309 
tarihini taşıyan kitabesinde İstanbullu Hacı 

Mehmed Efendi aıdında bir zatın ha· 
yır eseri olduğu yazılıdır. 

Bibl. : . Hadikaıtiil Cevftmi, II; REK, 
Gezi notu. 

ABDÜSSELAM MAHALLF.Sl 
- Halıcıoğlunda, İstanbu1un esıki ma-' 
halle!erinden -biriydi, adını Abdüsse
lam Bey Meşcid'iındeıi alıruştı. Fski !l>ir 
meb'us ;seçimi cetvelillıde 408 hane 

Halıcıoğlunda A.bdüsselambey Meseldi 
(Reslm ve plan : Re~d Sevinçsoy) 
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olarak gösterilmiştir. Yeni idari taıksimatta 

kaldırıJımış, evleri losmen Piripaşa, kısm~n de 
Sütlüce mahallelerine düşmüştür. 

ABD1JS.SELAM MEKTEBİ - !stanbu
lun eski mahalle mekteplerindendir, Kiiçük

pazarda idi. 
ABD-OSSELAM SOKAG:I - Beyoğlu 

kazasının Hasköy nahiyesinin Piripaşa ve 
Sütlüce ma!lıalleleri arasındadır · (B. : Sütlüce 
mahallesi). Halıcıoğlu vapur iskelesinden çı
kıp asfalt caddeye gelince tam karşıya rast
lar. Yokuşumsu, sol tarafa kıvrılan, kaba taş 
döşeli bir sokaktır. Sağ yanında Halıcıoğlu 
ve Turşucuhüseyin sokaklarının kavşakları 
ile İbrahim Paşanın 1756 (H. 1170) da yap
tırılmış kagir v2.kıf dükkanları ve 1939 tari
hiyle halk çeşmesi kitabesini taşıyan iisliib
suz bir beton çeşme vardır. Abdıüaselam Bey 
Mescidi bu sokağın üst köşesindedir. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

ABD-0SSELAM ŞEYBANI - On seıki
zind asrın en naımlı Sa'di şeyhlerinden ve 
Ayasofya vaizlerinden (B. : Abdüsselam tek
kesi). 

ABD-OSSELAM TEKKESİ - Koskada, 
BayeziddM Raıgıp Paşa kıüıtüphanesine iner
ken solda Börek:çiali · sokağının öbür ıbaşıında, 
Ağa.çeşmesi soıkağı ile olan kavşağının sol 
köşesindedir. ü~e vaktile mamur bir 
bahçeden kalmış dört beş ağaç bulunan ge
nişçe ibir arsanın ortasmda, ~km.üş bir kapı 
ve Ağa.çeşmesi ·sokağına bakan denrlr par
maklıklı ~ bir pencereden ibaret :bir hara
be parsa,sı haliındedir, ki bu da Şeyh konağı
nm methal kısmı olsa gereikıtir. Mezarlığının 
duva:rn çökmüş, kabir taşlarının büyük bir 
k:ısm1 olsa gerektir. Mezar4ğınm duvarı çök
müş, kabir taşlannın ibüyü:k bir ikısmı topra
ğa gömülmüş, larılıp parçalanmıştır. Halk. 
ağzınıda K<>vacıdede tekkesi adile de anılır 
,bir Sa'di dergahıy.clı .. Ayin g.ünü pazartesi idi. 
BAın.isi'oın selkizinci asrın en namlı şeyhlerin
dendeıi ve Ayasofya vaizlerinden ~bdüsselam 
Şeybanidir; 1751, (H. 1165) de ölmüştür. 
Arzusu üzerine Ayasofya cami.ine: "Ya Haz.. 
reti Sa'dettimi Cibavi" yazılı bir levha astu-a-
. caık ve Kadir geocleni başta. Sa'diler olmak 
üzere bir ıkısım tarikat mensuplıı:rnun lbu mu
azzam camide •ayin yapmalarına izin alaca.'.k 
kaıdar nüfuz saıhibi idi; dolayısiyle Ayasof-

·- _•,.r- ···;- ~~,., 

yada ilk defa ola..raık .türkçe ilahiler okı11ıtaın 
bir zat olmuştu. (1944), 

1945 de .bu tekkenin arsası üzerine Ko
caragıppaşa İlkokulu yapılmıştır. 

Bibl. : A. Münib, lVfıecmuai teka.ya.; REK, Gezi 
notu. 

ABD-OSSELAM TEKKESİ - Halıcıoğ
ltı:nda Abdüsselam Bey mescidi yanındadır. 

Kadiri ve pazar tekkesiydi, kıurulduğu tarih 
kaıti olarak tesbit edilemedi. Evliya Çelebi
den, on yedinci asır ontasında mevcudiyetini 
öğreniyoruz. Bugün !harap, boyasız ahşap ;bil' 
ya.pııd);r, içinde son şeyhin evladından ve bak
kaliye ticareti ile uğl'aşan bir zat oturmakta 
imiş. 

Bibl. : Evlıiya. Çelebi, I; REK, Gezi notu. 

ABD-OSSELAM TEKKESİ BAHÇESİ_:_ 
On yedinci asır ortasında Hahcıoğlu ile Piri
paşa arasında İ!stanbulun namlı mesirelerin
den ıbınydi. Evliya Çelebi "Bir. !lıiyabanı lrenı 
mi$aldir, adem için4e ,gaib o1ur'' diye tarif 
ediyor. Yazın bazı esnaf ve san'atıkarlann 
toplu olarak çıkıp eğlendiıkleri bir yer imiş. 
Bugünkü Aıbdüssıelam Tekkesi bahçesi bu ta
rife hiç uym,ıyacak kadar ;küç,ük ve .bakımşız~ 
dır. 

mbl. : Evlıiya Çelebi, I; REK, Gezi notu. 

ABD-0SSE1.TA:R EFENDİ - İstanbul
da, İkinci Abdfühamid devrinin namlı mual
limlerindeın idi. Mülkiıye mektebinde mecelle 
okuıturdu. Olu.mu şeriyede derin bir alimdi; 
taıkriri fevkalade güzel, bilgi sağlamlığından 
•gelen beliğ bir sadelikte idi. Talebelerine.kar
şı çok şefik ve nazikti·. Y alruz gariıp bir adeti 
var:dı, derste söz söylerken, ikide bir, cüppe
siniın yaık:asmı ensesine yerleştirmeğe uğra
şırdı. 

B:i!bl, : O. N. Ergin, Maarif Tarihi, II. 

ABGAR TIBİR (Tokadh) - On altıncı 
asırda yaşanınş, lstruıtbulda ilk eırmeni matıba
asını kurmuş bir erım.eıtl asılzadesidir. Doğum 
ve ölüm tarihleri bilinmiyor; Toıkadda doğ
muştur, babasının adı A.mirfb•~,.,k'tir; 1563 de 
oğlu Sultanşallı ile birlikde ermenilerin en hü
y;ük riillııani reıisi Eçmiadzin krutogikosu M:iıka
el I. in Papa Dö:rıdıünıcü Pius'a şahsi bir mesa
jını tevdi etmek ürere Romaya ıgitmiş, ttalya
da yeırleşerek matbaacılık ile uğraşmış ve 
1565 - 1566 yıllarında V enedikde ermenice 
iki kitab basmıştır. 1567 de .matbaasını da a
larak İstanbula gelmiş ve Edirnekapusu cıi,
vannda Surp Nigogos ermeni kilisesinin ibod-
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rumunda ilk ermeni matbaasını kurmuştur. 

Bu, matbaada erm.enice clliıi mevzular üzerin
de altı :ldtab •basılınıştır. Bir müddet sonra 
yazıları bozulduğu ve yenilemek imkanı da 
bulunamadığı i-çıin matbaa işleyemez hale gel
miş, tarihi ıteshit edileme-yen -bir y-~gmda da . 
kilise -ile -beraber yanmıştır. Ab,g-ar Tıbi:c 1569 
da IDçmiadzine'e gittikten sonra izi kay-bol
ımuştur. 

B.iibl. : Andreasyan, Eremya Çelebinin İstanbul 

tarihi; K. Pamukcuyan, Not. 

ABIHAYAT SOKAGI ...... Eminönü kaza
sının Kumkapı nahiyesinin Tavşanıtaşı ma
hallesi sokaklarınd.aındır; Mid!ha.ıtpaş-a cadde
siyle Turanlı sokağ~ arasmdaıdır, gayeıt az 
meyilli yokuş, ;iki .araba rahat ra!hat geçebile
cek kadar geniş, iıki kenarı yaya kaldırımlı
ve pa;ket taşı döşeli bir sokaktır. üzerinde be
ton yapı on a1tı ev ve üç dört arsa vardır. İs
ıtan:bulun Bayazıd meydanı gibi en kalabalık 
ve şem.ikli bir yerine gayet yakın sessiz ve 
temiız ibiT sokaktır. (1944). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

A:BI KEVSER ( = Kevser suyu) - On 
sekizinci asır İstan:bul çiçekçilerinden Üskü
darlı Baltacızade Mustafa Çelebinin elde etti
ği nadide bir lalenin adıdır. Be-yaz üzerine mor 
fitilli ve dayanıklı bi,r çiçekti. (B. : Mu&tafa 
Çelebi, Baltaıcızaıde) '. 

ARI RUMMANİ (=Nar suyu) -,- On se-
. kizjnci asır İstanbul çiçekçilerinden Üsküdar
ilı Baltacı.zade Mustafa Çelebinin elde ettiği 
nadide bir lalenin adıdır. Kırmızılı beyazlı, 

orta 1{adeh, badem şeklinde, :boyu kı,sa, -içi fi. 
ıt.illi siyah, dayanıklı·bir -çiçekti (B. :. Mustafa 
Çelebi, Baltaıeızaıde) . 

ABI YAKUT ( = _Y~ut suyu) - On 
sekizinci asır çiçe:kçileırinden Üsküdarh Bal
•tacızade'·nin tohumdan elde etiği nadide bir 
lalenin a-chdır. Ko~ca kırmtrzı ve mor fitilli 
bir çiçekti. (B. : Mus!tafa Çelebi, ·Baltacıza
de). . 

ABİD ÇELEBİ MESCİDİ VE TEKKF.ıSt 
- D:arıü.şşef ruka. arkasına düşeın Kadıçeşmesi 
semtinde idi, son büyük Fatih yangınında 
harap olmuştur; 1944 de Otlukcu ~kuşun
dan inerkeın solda Hüseyin Remzibey aokağı 
!kavşağı. iköşesindeın lbir kaç adım ileride bir 
duvar par~asiyle bazı temel izleri, ve üç dört 
taşı ayakta ,duran bir mezarlık harabe& gö
riilm.eıktedir; etrafına kulübemsi evler yapıl-

nıı.ş,tır; bir sadi der.gft.:hiydi, ayin günleri per
şembe idi. 

Yaptıran Abdi Çelebi, Mevlana Celaled
din Rumi torunlarındandır. Ka;bri mescidin 
milır.abı önünde idi, vııntiyle mezarlığın so
kağa bakan bir penceresi üzerinde ibu.1.uındıuğu 
tahmin edilebilen mermer bir kita:be taşı du
var an.kazı taşlar arasında yerde durmakta
,dır. Kabartma bir mevlevi sikkesi altında ıta.
liik ile "Evladı !hazreıti Mevla.nadan AJbid Çe
lebi hazretlerinin makberei alileridir, tarihi 
vefatı 903" ibaresi :haıkkedilntlştir ki yangın
dan evvelki tamirlerpı ibirinde konduğu üa
desiyle ıtaş işçiliğinden aydın· olarak aııılaş-tl
maiktadı:r. 1497 (H. 903) de ölen Abid Çel~ 
binin ölüm.üne zamanında şu tarih kıt'ası 
söylenmişti: . 

Gafleti koy, gözün aç· hu diyerek. 
tresin lütfüne lAbüd giderek; 

· Tekkenin sahibine d1 dlia, 
Gitti Abid Çelebi Hak diyerek. 

(iH. 903) 
. Ayni mezarlık.~ Nadiri Mehm.ed Efendi 

(ölümü 1626 = H. 1036), Mevlana neslinden 
SaJıi.b Efendi (ölümü 1570 · . H. 978), Dur .. 
sunzade Abdıülbaki Efendi ( ölümü 1610 - H. 
1019) medfundur. 

O civarın tanzimi,!).de, yangın yeri ortasın
da kalm1ş bu küçüık :mezarlığın kaldı.nlması 
ve mevcut kabirlerin 1başka bir ye.re naık:li ica
beder . 

Bibi. : RF~. Gezi notu. 

ABİDEHANIM ÇEŞMESİ - Hekim.oğ
lualipaşa Camii civarında yanmış . Sorm.agir 
od.alan mescid:in:i.n avlusunıda yedi bas'anı,a.k 
merdiven ile inilir bir çukur çeşmedir. 

Hekim.oğlunda Abidehanım Çe§llle!!i 
(Resim : Nezih) 



Kesme :taştan klasik üsluptadır. üç be
yitlik tarih kitabesi kemerin üzerinde ve S:Ol 
yana doğru kaynuştır. Yangında ıharap oldu
ğu ve mahalleli tarafından bugü.,.'ıkü görünü
şünde tamir edildiği anlaşılıyor. Edirneli şa.ir 
Bihlş,ti'nin kaleminden · çıkmış kitaföesinin 
ıkaydına göre bu çeşmeyi Hacı Hüseyin ve 
kızı Safiye hatun arlında iki hayır sahlbi yap
tırmış, 1732 (H. 1145) de Abide Hanım tara
fından tamir ett~tir; tarih beyti şudur: 

Ayni zemzemdir Blhlşti t.arlhin clir reşnegAıı 
İçelim ruhi Hüseyin aşkına abı sa.fi.ye ·· 

ıBibl. : t. . H. Tanışık, İstanbul Çeşın~leri, I; REK, 
Gezi notu. 

ABlDEl · HORRİYET ~ Büyük şehirde 
yapılmış . ilk imilli anıttır; Şişlinin ötesinde, 
•KA.ğı.thane vadisineı hakim ve . bu abideye nis
. betle "Hürriyetiebediye tepesi" <lenilenı yerde
dir; Otuz bir Maııt vak'asından saı:ıra, tttil;ıad 
ve Terakki fırkasının en kuvvetli olduğu bir 
devirde bu vak'ada, İldnci Meşrutiyet uğrun.
da şehid olan za!bit ve neferler.in Anıt-Kabri 
olarak yaptınl~tır. 

Abidei Hürriyet içfu 1909 n.isanında açı
lan müsabakaya Tlürık sa.p'atkıarlarından, dev
rin büyük şölıreıtleri olan mimar Kemaleddin 
ve Vedad Beylerle Kostantin Kiryaltidi 
Efendi ve V edad Beyin talebelerinden 
Muzaffer Bey, yabancı sari'atkarlardan 
da yine o zamanın pek tanınmış bir si- · 
mam, Mösyö Valori girmiş, Muzaffer 
Beyin projesi birinciliği kazanarak anıt 
yapısı kndisine verilmiştir (B. : Muzaf.,. 
fer Bey, Mimar) . 

.A.bidei Hürriyet resim ve plan bakı
mından bir benzeri bulunmıyan bir eser
dir. Dış görünüşü: Gayet geniş ve fev
kalade ziynetli mermer bir kaide üzeri
ne dikilmiş bir top namlusundan iba-

• • .. 

l 
rettir. Kaide de üç kısımdır, evvela üç 
köşesinden merdivenleri~ oldukça genişçe 
bir platforma çıkılır; bunun ortasında, 

merdivenlere karşı olan üç köşesi birer 
yuvarlaık taş gülle ile süsleınmiş ikinci bir par
ça., hunun ortasında da altı köşeli kesil! eh
ram şeklinde üslupla.şmış türk çiçek nakış
lariyle bezennı.iş asıl kaide gelir. Bu ehramın, 
merdivenlere karşı olan ıü.ç cephesine, ş.tUıe
damn isimleri yazılmıştır; diğer üç cep
hesine gelince: .Abidenin .gün doğusuna ,bar 
kan asıl yüzüne rastlayan tarafta o devrin 
hükümdarı Beşinci Mehmed Reşadın ıtuğrası, 
şimale baıkan tarafta "Tarihi istirdadı · hür
riy~ 10 Temmuz 1324v, cenuba baıkan taraf
ta da "Tiinsali · Meşrutiyet 11 Temnmz 1325" 
yazısı ve tarihleri vardır. Ehramın ibu üç cep .. 
hesinde, abidenin içme ışıık veren birer mer ... 
mer şebike vardlr. Kesile ehram şeklindeki 
bu kaidenin üstüne istalaktitli bir mermer 
çemıiber konmuş, onun üstüne de örme taştan 
top namlustı ıinşa edilmiştir. Namlunun gün 
doğu.su tarafında: Bir can .kurtaran simidi, 
mr gemi çapası süngüleri . takılmış oo. tane 
tıüfek ve bir Tüıık bayr.ağından mürekkep 
bronz bir plaık vardır. 

· İsimleri Abidei hürriyetin üzerinde 
yazılı olan hürriyet şehitleri şllhlardır: 
Erkanılharp binbaşı Ahined Muhtar Bey 
bin Emin Bey, Bahriye binbaşılarından 
Ali Kabuli bin Salih &y, mülazimisani 
Mehmed bin Bekir Efendi, Hüseyin 
bin Mustafa, Hakkı bin Memduh 
· Efendi, Hüseyin bin Şakir, Ahmed bin 
Hacı Şevket, Mehmed bin Hacı Remzi, 
Bayram bin Hacı Şehabeddin, Mehmed 
bin Ömer, Eyyub bin Beşir; Hüseyin bin 
Abdürrahman, Emin bin Yunus, Said 
bin Abdülkerim, Bekir bi!ı Bekir, İdris 

Abldel Btii'riyet (Resim : Refad Sevinçsoy) 
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Abidei Hürriyette mescidin kapısı 
(Resim : Reşad Sevinçsoy) 

bin Yusuf, Mahmud bin Rüstem, Mus
tafa bin Ahmed Said, Hüseyin bin Der
viş, Hasan oğlu Neşat, Timur Melek oğlu 
Ali Mustafa., Hıüıseyin bin Mehmed, Osman 
bın Mahmud, Maıksuıd bin ~i, Riza biın Mah
mud, Mehmed hın Hüsey,in, Arap Mustafa bin 
Şuayıb, Nüsret bin Ahmed, Şahin bin Ahmed, 
,R.amazan bin Abdü1baıki, Edhem bin &hti• 
yar, Mehmed bin· Hüseyin, Hayreddin bin 
.Kanıber, İsmail bin Meıhmed, Mahmud bin :Ali, 
öm.er ;bin iMiuıs\afa, Receb bin Latif, Me!hm.ed 
ibin Hıüseyın, Hafız Ahmed ,bin Hüseyin, Ce• 
Iai bin Zeynel, Naim bin Süleyman, Ramiz 
bin Halil, Recep bin Yakub, Ahmed bin Os·, 
man, Rüstem bin Mahmud, Mehmed Ali bin 
Abdüllatif, Reıceb bin I.Jatif, Ahmed bin Mus• 
tafa, Abdürirahman bin Saliih, Hüseyin ibin 
Mustafa,. Hüseyin bin Ali, Refiık bin tb-rahim, 
Mehm.ed ~in Halil, ~ , 
Zekerıya bın. Osman, /ı. A. , 
Ali bin Süleyman, Ali ~ • 
bin Ahmed, Hüseyin / ,. \ 
bin Mustafa, Yusuf ·· / ··\, \ 
1:ıin Yakub, Paşo bin :\ ..• :: 
Salih, Abdülvahid bin 
Mehmed, İsmail bin 
Süleyman, Hüseyin 
bin Osman, Hüseyin 
bin Musa, Said bin • ~ 2 

' " ' 

Ah d Ö b. Abidel Hürriyet Meseldi 

İb me : mer ın (Plan : Re!i&,d Sevln,;w.)y) 
rahim, Meruned 

bin Abdullah, Kadir bin Kadir, Bekir bin Se· 

yid, Mehmed bin Hamid, Selko bin Dalyan. 
Abidei Hürriyetin· içine, ·gün doğusuna 

bakan cephesinin önünde, bir minber kapısı 
şeklinde yapılmış ıgayet zarif merme.r. bir ka
pıdan girilir; kapının üstünde "Makberei Şü-, 
hedayı Hürriyet" ikitabesi vardır. Kapı ka
natları oymalı bronzdandır. Abideniını içi bir 
camidir. Mihrap sol köşededir, şehitlerin la
hidleri bu mihrap duvannm içindedir. Abide
nin bütün ağırlığı, üç tane gayet !kalın fil a
yağı ile bunlar arasına atılmış üç kemer üze.. 
rine oturtulmuştur. Bu kemerlerin ortaısına 
tutturulmuş reınkli caım.dan bir kubbeciğe bir 
avize asılımştır. Camilerin i~e yazılması mu
tad ayetler, mermer plaıklar üzerine oyula
rak duvarlarla fil ayaklarının ortaya bakan 
yüzlerine konulmuştur. Camiin içindeki ya:zı. 
lar, Mızıkai Hıümayun İmamı Haci Hasan 
Sabri Efendinin eseridir. İçini su bastığı için 

İttihad ve Terakki Fırkasına karşı muhalefetin 
mizahında "Abidei Hürriyet''. 

- Kızım bu foiıilin taşı böyle? 
·- A .. biJımiyor musunuz .. Abidei Hürııiyet!. 
- Ya ... Hıllrriyeti bur-aıya gömmüşler demek! .. 

(Karikatür : Rıfkı. Aydede Mecmuası) 

camiin döşemeleri kaldırılmıştır. 1946 da İs
tanbul Ansiklopedisi adına bu maddenin tes
_biti için yapılan ziyaretde bir karıştan fazla 
su bulunuyordu. 

Hürriyet şeıhitleri 14 Nisaaı 1909 da bü
yük bir cenaze törem yapılarak . g&nülmüş
lerdi; tabutlar kırmızı :ve yeşil bayraklara 
sarılmış ve Hareket Ordusundalti silah ar
kadaşları tarafından taşıımııştı; ve Enver 
Bey (Enver Paşa) bir nutuk söylemi§lti. Ha. 
reket . Ordusu kumandam Mahmud Şevket 
Paşa da, Abidei Hürriyetin civarında !kendi• 



.A.NS!KLOPEDist :...,;_ 171- A.BİDMOLLA YALISt 

siyle beraber şehit düşen iki yaveriyle müs
takil bir aÇ1!k ıtürbede yatm~tadır. O devrin 
.kahramanlarından Talat Paşa merhumun 
Berlindeın getirilen kemikleri de, 1944 de Abi
dai HiiITiyet yanında hazırlanan :bir ka:bire 
konulmuştur. 

1945 yılında Abidei Hürriyette, inşası ta
rihindenıberi ıbekçilik yapan Rizeli Hüseyin 
Ağa, Hürriyetiebediye tepesiyle abide civa
rındaki çamları ve diğer ağaçlan kendi eliyle 
ıdikip yetiştirmiş emektar bir i'lıtiyar idi. (Na
.san 1945). 

ABİDEİIIORRİYET CADDESİ - Bü
yük şehrin en uzun caddelerinden biridir. Be
yoğlu · kazasının Şişli nahiyesinin Cumhuriyet 
mahallesinin Duatepe mahallesi ile_ sınırını · 
teşkil eden Ergenekon caddesinden başlar, 

Cumhuriyet ve Meşrutiyet mahalleleri ıçm-
den Abiıdei Ifü.rriyete · kadar uzanır. (B. : 
CurnJhuriyet ve Meşrutiyet mahalleleri) 

1945 de caddenin manzarası şöyle tesbit 
edilmişti: 

Ergenekon caddesi.n:den İzzetpaşa soka
ğiyle teşkil ettiği dörtyol ağzına kadar as
falıttır, iki kenarmda geniş yaya kaldırımı 

varıdır. Erıgenelkon caddesinden sağd-aıki Ru
meli ea:ddesi ka..vşağına ka:dar olan losmı ka
tolik mezarliğının arka duvarı :ile protestan 
mezarlığı arasınıdan geçer; caddenin bu kıs
ımında. bk Pazartesi pazarı kurulur, buradan 
ilerisi il::>irkaç katlı tuğla ve •betondan temiz ev
leırle ,bezenmiştir; 'bu. parça· üzerinde bir Rum 
ilkokulıu, Sen -Mişel Fransız liısesi bulunmak
taıdır .. İzzeıtpaşa sokağı kavşağından tam 
karşısındaki Silahşör caddesi kavşağına ka
dar olan küç:ük ibir parçası pa'ket taşı döşeli
dir; köşroe Transıval lokanıt.ası ile ,bahçeli bb: 
gazino vardır. 

'İ'ran.sval lolkantası yanından ta Abidei 
ıHUrriyErt;e kadar asfalt yoldur;. yalnız ·Şişli 

meydanCJğına kadar, yaya kaldırımları henüz 
tamamlanmamıştır;· ondan ötede yaya kaldı
n.mı hiç yoktur. İki tarafın.da bir kaç tanesi 
ahşaıp, ,bü(Yil-k bir ekseriyeti beıton ve tuğla 
aparitmanla:r vardır, Fakat içlerinde yüksek 
san'at kıymeti ıtaşıyan tek yapı yoktur. 

Şişli meydancığının batı kenarım teşkil 
. eden .A.bideihürriyet caddesi bu meydanda, 
Büyükdere · caddesi ile bir çatal kavuşak ya
par. (Bu kavuşakda Şiş!~ Camii inşa edilmiş
tir, B. : Şişli Camii). 

Şişli meydancığından öte, Palaz sokağı 

kavşağından itibaren şehir -dışına çıkar. Son 
mühim yapı Karagözyan Ermeni Eytamha
nesidir; onun ilerisinde Musevi mezarlığı var
dır, ool :tarafta, giö.zün alabildiğine tarlalar u
zanir ve bu arada· lspironun aile ,bahçesi ve 
lokantası, Gümüşpark ve ıAraıb Mehmedin ga
zinosu sıralanır. (Anııb Mehmedin gazinos-:.ı.~ 

nun yerine Kaplanca Mensucat Fabrikası inşa 
edilmiştir, 1957). 

A/bdde:ill:ıürriyet caddesinin Şişliden öte •bu 
son kısmı, bilhassa ilkıbaharın ılık lMif gün
lerinde, kalaıbahktan sııkılan masum gençlerin 
istikbale a.i.ıt ibinbir cazip hayal içinde dolaş

tıkları b-ir a.ş:ıklar yolu olur. Kır çiçekleri top
lanır; ugı.mtm.alar uçurulur; ,bil'birinden şirin 
çingıne çocukları mor menekçe demetleri • sa
tar, küçük baıhşişler için göbek atıp oynarlar, 
,çinıgene karıları "güzel hanımlara ve güzel 
beylere" fal bakarlar. Buraların baha:r ve yaz 
geceleri eğlenceleri de hoştur. Yalnız, yaya gi
dilmez, yolda uygunsuz adamlara, mütecaviz 
sarhoşlara, :tehlikeli ser.serilere ra·stlanaıbilir. 

kbiıdeihüITiyet caddesinin hu !kır gazinolarına 
geceleyin -0ıtomobille giıdil'ir, ,buralarda hovar
daca para sarfedenler pek çok olur, mehtaplı 
gecelerde iyş ve nuş ile saıba'hlamak mümkün
dür. (1944 haziran). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
.ı\.BİDEİHORRİYET - MECİDİYEKÖY 

YOLU - Beyoğlunda Şişli nahiyesinde Meş
rutiyet mahallesinin sokaklarındandır . .A.bi
deihürriyet caddesi ve Büyükdere caddesiyle 
üçg-en şeklindeki bir adayı kapatır ve bu iki 
cadde arasında batı - doğu istikametinde uza
nır (B. Meşrutiyet MaJhallesi) 

Abideihürriyet Caddesi kavşağından gi
rildiğine, göre sağ tarafında Kaplanca Mensu
cat fabrikasımn arka kısmı ile musevi ve er
meni mezarlıkları vardir. Sol tarafındtt, Kuş
tepe sokağı ile olan kavuşağına kadar uza
nan sahada bira fabrikasının işçi evleri yapıl
mıştır. Bu yolıµı Büyükdere caddesiyle olan 
kavuşağından itibaren de Mecidiye köyü baş
lar .. 

Bibl. : F. Düngelen, Gezi notu. 
ABİDEİH0RR1YET MESCİDİ - (B. : 

.A.btdei HürTiyet) . 
ABİDİN DA VER - (ıB. : Daıv'er, Abi

din). 

ABİD MOLLA YALISI - Son asırda 
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Rumelihisannın meşhur yalılarmdaın biri idi; 
Abid .Molla tarafından Robevkollej idaresine 
satılıdı; bugün yeri, bu müessesenin elindedir. 

Bibl. : M. Ziya, İstanbul ve Boğaziçi, II. 

ABİD PAŞ,4. -Geçen asır sonlarının, a
sıl mesleğindeki yüksek kıymetinden başka 

Ansiklopedik malumatının genişliği ve tasav
vuf ilmindeki derin bilgisiyle tanınmış kuman
danlarından; 1844 (H. 1260) ıde 1stanbulda 
Sarıgüzelde doğdu; babası 1kereste ticareti ya
pan Geredeli Osman Efendidir; dedeısi Meh
med Ali Ağa Macar.oğlu lakabıyle aiulıp Gere
dede lbüyük arazi ve birçok değirmen sahlbi 
bir zatnuş. 

Abid Paşa Harıbiye me~teıbindeaı 1867 de 
Kurmay Yüzbaşı olarak ,çıkmış ve hemen Giri
de gönderilen bir krtaya verilınişıtir; o sıra
da isyan ilıalinde bulmıan ibu a:dadaki temiz
leme mu.lı.arebelerinde ıbüyük yararlıklar gös
termi§, Girid muharebesi ,madalyasını Sadra~ 
za.m Ali Paşa hu g~ za:bitin göğsüne kendi 
eliyle ıtaknuştir. 

Giridden dönüş·ünde Kolağası olmuş, Bin
gazi ve havalisinin ihariıtalarınıçı,karmağa me
mur edilmiş, bir müddet şimali Afrikada kal
dıktan ·sonra İstall'bula geldiğinin tezine, asi 
İbni AMd'in tenkiline memur ıbir kıt'a. ile Ye
men'e gönderilmiştir; Yemen 'harekaltındaki 

hizmeti karşılığı Binbaşı olmuş., İstanıbula dö
nüşünde Fes,hane faibrikası .müdürlüğüne, bj;r 
müddeıt sonra da Ask,erl İdadisi ders nazırlığı 
ile umumi-tarih muallimliğine tayin edilmiştir. 
1877 Türk - Rus hanbin.e iştirak etmiş, Silist
redeki Selami Paşa fırkasının erkanını harp 
reisi iken liva olmuş, harb sonunda Serasker 
kapısındaki istihkah ve inşaat dairesi reisliği
ıne ta,yin edilmişıtir. 
Bu vazifede uzunca 
bir müddet kalmış ve 
kıymetli hizmetle.,. 
ri görülegelmişken, 

1894 de, !stanbulda 
pek büyük tahrilba t 
yapan depremde, yol 

ver~meden 12 nci ni- . ~ ,, · ~ 
hazırlığına bile izine:~ 
zamıye fırkası ku- , · f, , 
mandanlığı ile Ker;. Abid Pap, 

kük'e sürülmüştür. (Resim : u. Çizer) 

Abid Paşa.ya vurulan bu darbenin seıbepleri 
ıolarak şunlar gösterileıbilir: 

Bu müthiş depremin ilk anında, Paşa, Ka
raxöyde Ekonomi lokantasında öğle yemeği yi
·yormuş, dışarı fırlar fırlamaz, Göztepedeki · 
ailesini düşünerek kÔpıiiye koşmuş ve Hay
da.ııpaşa vapuruna binmiş, kendisini gören 
köprü .başındaki Aziziye karakolu hafiyeleri 
de: "Ailesini, sıhlhatce selameti padişa.hiden 
a·kıdem tutuyor'' diye jurnal vermişler , 

Seraskerkap-ısmın bazı ana duvarları çat
lamış, ibuıgibi işlerde müıtehaıSsıs oİan paşa bu
nu ~ehlik.eli görmüş: "Zalzele(fasılalarladeva.m 
ediyor, bina Ql>k~lir, efrad ve menmrinimey• 
dana haraıkalar yaptırıp çıkaralım, sakat du
.varlan -da kenetliyelim, desteklıiyelim" demi.']. 
Bu sözleri de maibeyine "Paşanın · kasıtlı zabitan 
ve efrada ,bozgunculuk aşılamak ve askeri a
yaklandırm:a:ktır" diy~ aksettirilmiş. 

Bugünlerde ıtamiri ıh.iten ZinclrlikıUyu kar 
rakolunu görmeğe gitmiş, meğer ô gün Veliaht 
Reşad Efeındi de Zineirlikuyu çiftliğine gitmiş 
imiş .. Paşayı, Efendi ile g:iızlice ıgôr:üştü diye 
jurnal etmişler ... 

İs'tanıbuldan pek perişan ,bir halde ayrılan 
Abid Paşa, asıkeri rüşdiyeden pek sevgili ço
cukluk arkaıdaşı olan MaJbeyi,n Başkatibi Sü
reyya Paşanın şeJf aatiyle Kerkük yerine Ha
leb'te ıika,m;ete mem:11r . edilmiş · ve 1908 yılına 

ıkadar • orada kalmıştır; İstanbula ancak hu 
tariliıte, Meşrutiyetin ilanı üzeri.ne döneb-il
miŞ:tir; ibir müddet Haxıbiıye Nezareti Mulıake
mat Dairesi Reisliğinde ,'bulunmuş ve yaş tah-· 
didine taibi :tıutularak. Ferik rÜ1:lbesinden tekaüt 
edilmiş, 1916 da ölmüştür. 

Aibid Paşa ilim ve iı:ıfanı ile olduğu kaqa.r 
. sohıbetinm taıtlılığı ile meşhurdu; şair ıta:biatlı 
idi, birçok m8J1Zllmeler, tar.filı mısra ve ,beyitle
ri kaleme almıştır .. Bir Erkamhaırıbin bilmesi 

· zaruri olan garp yabancı dillerinden gayri 
arapca ve farsçeyi bile an·aıdili ıgilbi konuşurdu. 

.&bid Paşa, Askeri Müzenin kurucuların
dan sayılan Ferik .Aıhmed Muhtar Paşanın kay-. 
natası, İstanbul Alı,si,klopedisine çoık kıymetti 
notlar vermiş aziz dostumuz· merhum Sermed 
Muhtar Alus'un ana:babasıdır. 

BibL : : S. M. Alus, Not. 

ABIDPAŞA KÖŞKV VE BAHÇffit -
Go~epeıde, İsta.syondan Bağdad caddesine i,. 
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nen yolun ,üzerinde, geçen asır .sonlarının en 
güzel ve büyük yapılarından biriydi. Yapının 
güzelliği sa.hıfüinin (bu işlerdeki bilgisinin can
lı bir şahidi, ;bahçesinin güzelliği de, paşanın 

zer.af et ve :zev-kinin eseriydi. Paşanın ölümün
den sonra 1936 ya kadar Sermed. Mwıtar A
lı.ıs ile zaraf eıt ve nezakeıti ve çok tatlı sohıbet
leriyle tanınmış olıuı 1nulııterem validesine.ika
ıınetıgah olan hu köş.k, bu tari'lıte tamir ve mu
haf azası çok ağır masraflara mal olduğu için 
satılmış ve yıkıcılar eline geçerek ,bir,çoık em'." 
sa.li ghbi yokolmuştu-r, köyde dolaşan rivayet
lere inanılırsa, ankazından kazandıkları para 
ile, ıulu çamlar; aıkasyalar ve yüzlerce meyva 
ağacı ile bezenmiş ıgayet !büyük bahçesi bu a
damlara ;bedavaya kalmıştıT. 

Semt halkının ağzında · yanhş olarak Abi
dinpaşa. ,bahçesi diye anılan bu bahçenin bUl
fbül,leri meşhurdu ; mehtapta, lbazan yüzlerce 
,bülbülün, bir çağlayan halinde . şakıdığı olur
d1L 

ABLAK ÇELEBİ - On yedinci asır or
talannda ıyaşa~ İstanbulun . namlı hanende 
ve mukalliıtlerinden, Evliya Çelebinin "MaJıbiı
,bu lııas beyaz ,bir çeleJbi idi'' !dediği bu zatın asıl 
adı malü:µı değil'Clir. Babası Şengül Çelebi, am
cası Surna Çelebi ,de :devrlıiin büyük şö'h~et sa~ 
hibi mukallitleriydi. 

Blbl. : Evliya Çel~bi, I. 

ABLATYA AGI - İstanbul sulan ba
lıkçılarının kullandıkları ağlardan biridir; Sa
de ,bir ağdır, geniş ve dar ablatya diye iki-çe
şlıii vardır. Her ikisinin de uzunluğu yüz eW
şer kulaç ve ıgözleri üç parmak genişliğinde, 
yani kefal gözünden az büyükçedir. Geniş aıb
latyanın yüksekliği on, d~r a.blaıtyanınki dört 
kulaçtır; · üst yaıkalan mantarlı, alt yakalan 

""~ ... t .·· 
Yarma lrurşi,Jn 

Y.:ık~ tası Koşma kıırıun 
Ayak tışı 

Ablatya ajl (K. De,•eelyaıulaıı) 

l<urşun 
Yskast 

kurşunludiır. Dar ablatya lüfer avına mahsus
tur; kıyılarda uzatma suretiyle kullanılır. Ge
niş alblaıtya ile • ıüferden başka kefal, palamut 
ve ıtorµt de tutulur, lüfer avına ,çıkılmış ise alt 
yakasının diıbi ,bulmaısı şarttır. 

Çiıfte fanyalı kefal ağı ile palamut uzat
masının f anyalan çıka.rılıp sade olarak kulla
nılırsa balıkçılar bunlara da . ablatya adını ve
rirler. 

Blbl. : K. Deveciya.n, Balık ve balıkçılık. 
ABOUT (EDMOND) -İki defa İsta.;n;bu- . 

la gelmiş ıve seyahatlerinden ıbiri hakkında ibir 
kitap yazmış Fransız romancı ve gazetecisi. 
Fransız edeıbiyatına "Le roi des Monta.gnes" 

· (Dağların 'kralı) gi,})i eser ·kazandırmış olan 
E. ıAbout'nun herhalde Kırını harbi sırasında 
olan ilk İstanbul seyahati hakkında ,bir şey bil-· 
miyoruz. Bu ziyaf'etinden edindiği intibaları 

herhangi bir surette neşrediıp neşredemediğini 
de tesbit mümkün olmamıştır. !Ancak 1883 
sonba!harında yaptığı ikinci seyahatini "De 
Pontoise a Sıtanboul" ( = P.ontuazclan tstan
bul'a) adındaki Paris'de 1884 de basılan küçük 
kitabında anlatmaktadır, Müellifin çeşitli ko
nulardaki yedi yazısını ihtiva eden ,bu cild 
içinde lstanlbul seıyaıhaıtnamesi ibaştan itibaren 
144. sahifeye kadar olan kısmı işgal etmek
tedir. Doğu Ekspresinin ilk defa yataklı va
gonlar işletmesi münaısebeti ile yapılan ve 
kırk karlar davetlinin iştirak ettiği hu seyaJıa
te, Times gazetesinin muhabiTi ol.arak katılan 
M. de Blowitz de bir ,seyahatname · yazmıştır 
(.bk. BLOWİTZ) Bu 1kalalbalık davetli toplu
luğ·mıun arasında Osmanlı devletinin tayın et
tiği mihmanıiar da, Paris'deki sefarethane me
murlarından Missaık efendi idi. Kitabının baş
ları.uda Macarların Türk menşeine ,temas eden 
About, Türkler hakkındaki düşüncesini " .. On
lar d.a asil bir kavim ve vakur bir millettir'' 
·cümlesi ile belirtir. Yolcular Varna'ya ka~r 
trenle gelmişler, /buradan Esparo aıdında,ki va.
pura geçerek onunla İstanıbula ulaşmışlar.dır. 
Lıuxemboıurg o.teline inan E. Aibout ve yol ar
kadaşlan şehir içinde ressam Şeker Ahmed 
Paşa tarafından gezclirilmişler , Doltnaıbah,çe, 
Beyler.beyi ve Toıpkapı saraylarım ziyaret et
tikten · sonra, er.tesi gün m'ijze müdtirü Hamdi, 
Galatasaray lisesi müdürü !sınai! Beyleri ve 
-bu sommcunun muaıvi:ni D'Hollys ile tanışnuş
Iar, ve aynı gün About arkadaşlarından ayn-
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Iarak iHa.mdi ~eyi makamında ziyaret etmiş
tir. Al:>out, Türk müzesinin idaresini henüz iki 
senedir elinde tuıtan ıbu kıymetli insandan ve 
kurduğu müze ile Sanayii Nefise mektebinden 
etraflıca ,bahseder, ve onun rehıberliği ile 1s
tanbulu gezmediğine hayıflanır. About seya
ıhatnam-esinde Şehzade Yusuf !zeddin Efen
di'den, üsk.fuiar'daki tek!keden, İstanbul aha
lisinin kıyafetinden bahsetıtikten sonra, Kur
ban ıbayramı münasebeti ile yapılan merasım.i 
ve Padişahı da anlatır. 13 Ekim Cumartesi gü
nü yine aynı vaıpurla dönen yolcular Romanya 
üzerindeın yine trenle yurdlarına dönerler. (E, 
About 1825 de dıoğdu, 1885 de öldü.) 

Semavi Eyice 
ABRAJIAM PAŞA - (ıB. : Apralham pa

şa). 

ABRAHAMPAŞA CADDESİ - Beykoz'
un gerisinde :A.kibaba ile Dereseki köyü ara
sından, Ka:radenizde de Ariadolufeneri köyünıe 
·kadar uznan yola vaıktiyle verilmiş bir isim
dir. Kanlııkavak tepesiyle MidhateıfencU çift
liği · arasından, tuğla harmanlanndan, Viran
mandıra önünden ve Poyraz köyü gerilerinden 
geçer. 

ABRAHAMPAŞA BAHÇE, KORU VE 
ARAZİSİ - Zengin Ermeni vezirin, Boğazi
çinde Paşabahçesi ile Beykoz arasındaki koy
dan, Karadenizde İrva 'ya kadar uzanan gayet 
geniş ıtopraklardır. 

Boğaz sahilinde olan bahçe, bugün :b::ı.kım
sız, rıhtımları ha.rap bir haldefür. Birinci Ci
han ıharıbinden evvel yukan Boğazın en gti,zel 
saıfa yerlerinden biriydi. Koruda, mesela Hüş 
ağacı gibi, Türkiyede bulunmıyan nadide ağaç
lar yetiştirilmişti; son zamanlara kadar, or
man mektebi talebesi · ağaç çeşiıtleıri üzerinde 
bu koruya geliıp tetkiıklerde ıbulunurdu. Abdü
lwzizin hal'inden birkaç ay evıvel, lbu arazi yü
zünden İstanbulda oldukça heyecanlı günler · 
yaşanmıştşı. Padişahın Kağıthane Kasrında 

otuiıduğu sırada İstanbullular arasında şöyle 
ıbir haber yayılmıştı: Kıorudan İrva'ya. bir yol 
yaıpılıyoıımuş, Genç Osma:nlılardaiı korkan 
Sultan Aziz, Mahmud Nedim Paşa vasıta.siy
le Rusya Çarından rica etmiş, Ruslar İrva'ya 
asker dökecek, bu yoldan Beykoza inecek ve 
İstanbulu işgal edeceklermiş. lstaiılbul halkı 
dehşet içinde ıkaldı, çolwk çocuça varıncaya ka
dar herkes silahçı dükkanlanna koştıu, silah-

çılarda ve ,bedesten.de yeni ve eski, tabanca, kı
lıç, ıhançer, hatta bıçak ve çakı bile kalmadı; 
kapış kapışa satıldı. İstanıbullular, her ne ·pa
hasına olursa. Ruslara karşı k.oymağa azmet
miş.ti. Faıkat biT mıüdq:at sonra, bu haJbeİin bu
lanık. suda ibalık avlamak istiyen Rusya elçisi 
İngnatief tarafından' para ile tutulmuş Sırp-

. lar, KaradağWar ve Hnwatlar tarafından · ya
yıldığı anlaşıldı. 1887. de İkinci Abdü1ham.id, 
Abraham Paşa arazisinin satın alınmasını bu 
türlü şayia ve e:nıtrikaların önünü aJinak iç.in 
uygun gördü; ve .hemen keşfinin yapılması i
. çin de emir ve.rdi. İkinci Meşrutiyette . "Hilni
. yet Bahçesi" adı verilen sahil kısını ile koru, 
halka ,bir mesire olarak. açıldı, Beykoz - P~a• 
bahçesi caddesinin arkasında, •korunun ilk kıs
mı içinde hir de ahşap gazino - tiyatro yapıldı, 
ki ibu bina, 1936-1937 yıllan arasında yanmış
tır. Miriye intikal eden ,bu arazinin koru ve 
bahçe kısmı için, Birinci Cihan ha~bi içinde 
Enver Paşa ıtarafından saıtın alındığı söylenir
di. 

ABRAHAl\lPAŞA MER'ASl - Rumeli
kavağı köyü ile Zekeriya köyü arasmdaıld Ab,, 
raham tepelerinden Karadeniz salıiUerine doğ
ru, Çınarçiftliği ile Vitalispaşa çiftliği ve 

---- -~- -• Km 
$ 

\ 

Abraham paşa mer•ası 

Yerli köy arasında uznan mer'alara, vaıktiyle, 
sahibi olan zengıin Ermeni verizin adına nis,. 
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betle verilmiş isimdir. Rumelikavağı köyün
den geçen İskender deresinin kaynağı bu mer' -
adadır. 

ABRA.VAYA (Dr. Smoil) - (B. : Mar
maralı, Smıoil Aıbravaya). 

ABRO ÇELEBİ - On yedinci asırda Di
vamhümayun nem.inde ve ermeni cemaati iş
lerinde en nüfuzlu s:imalardan lbirkU.r. Aslen 
Belgradlı olup ·bundan dol!ay,ı ••Makedonyalı" 

diye de anılır. 1550 tar]Q.inde Şarıkl Anadolu'
dan Be]grad'a hicret eden A1piar adlı 'bir ta
cirin torunu ve yine ticaretle m€Şglll olan Mu
radhan adlı bir kimsenin de oğludur. Gösterdi- .. 
ği ,büyük yararlıklar sayesinde Devlet ricali
nin ve bilhassa Sadrazam Eöprülü Fazıl Ah
med Paşa'nın itimadını ve sevgisini kazanmış
tır. Bu sayede hem_kenıdi -ticaıiiş].erini geniş
letmiş hem -de cemaat neooiµde de yüksek bir 
mevki ve itiıbara:. sahib olmuştur. 

IAıbro Çelebi; 1646 da, yani Girid seferinin 
başlamasından bir yıl sıonra, Deli Hü.sıeıyin Pa
şa · ile beraber, muhtemelen· ordunun iaşesine 
yardım etmek gayesiyle, Giride gitmiştir. 
Kapusunıa inıti'sab ettiği Hüseyin Paşa 1658 de 
idam eıdillin~, Aıbr,o . Çele,bi de devkif edilmiş 

ve servetı:i. müsadere edilmiştir. Bunun üzerine 
Belıgrad'da kalmak' istemiyerek 1661 . de aile
siyle ;}Yirlikıte önce Edirneye ve aynı sene ora
dan da İstanbul'a gelmiş.tir. Bu sıralarda va
zife ile tekrar Giride ıgöndertilmiştir. 

27 Eyl0.lh669 da Girid'm fethi tamamla
nırken, Aı'bro Çelebi de ,Kwndiyenin .tesliminde 
hazıT buhınmuş,tur .. Buradaki !kiliseler camie 
tahvil edilirkoo, Osmanla. ordusllJlida lhdmıet gö
ren !birçok :Ermeni tüccar 'V'.e işçil.er adına Köp
rülü F'azıl A:hm.ed Paşa'ya müracaatla kilise
leı-d!en birini 1400 riyala satın alıp, tamir et
Urerelr ''Sur.p_ !Kar.a;bet" adını veıımiştiT. 

Albro Çelebinin, Ermeni ceıınaatma .ait _di
ğer lbazı mühim iha.yır işleri de zikredihıı.ekte
dir. Ezcümle Silivri, Mıhaliç ve Filibe şehirle
rinde ,birer ikilise linşa ettirmiştir. 21 Temmuz 
1660 tarihinde vuku bulan İstaıı:ı,bul'un en kor
kunç yangınında harap olan Hisardibin.deki 
Suııp Saı:ikis ·kilisesini . de muhtemelen ertesi 
yıl yeniden yaptırmıştır. Faıkat mezkur inşaat 
izinsiz ve rüşv.etıi olduğu için yıkılmasına ira
de çııkımştır. Bunun üzerine keyfiyet, o sırada 
Giridde •bulunan Aıbro Çelebi'ye •bildirilmiş, o 
da. kilisenin mi:hra.bınm (bir duvarla kaıpa.tJla-

rak mektebe ifrağını .tavsiye etmiştir. Bina 
'bir . müddet bu suretle kullanıldııktan sonra 6 
Nisan 1662 de, diğer bazı Rum kiliseleri ile bir
li'kte yıktırılmaktan kuı,tulamaımştır . 

.Aıbro Çelebi 15 Nisan 1676 da Edirneıde 
vefat etmiştir. Mezarıta.şında, ermenice kiıta
beden maada Ermeni harfleriıyle . türltçe ola
rak şu b3}'it de ihakked.ilnıiŞ:ti: 

Bellrpdlı koca Abro Çeleblnbıdir bu mezar 
Görince hak ile yeksan işdlr ruzlg-Ar 

Abro Çelebinin en büyük işlerinden biri 
Onyedinci asır Ermeni edebiyatımın en seçkin 
siması olıuıp o 1asır.daki İsta:nıbul için pek kıy
metli bir kaynak :cı.ıan ibir "İ:Stanıbul Tarihi" -
·nin müellifi Erıerınya Çelebi Kömürciyanı hi
mayeetmiş olma.sJ.dır.-Eremya Çelebi Köıınür
ciyaıı hıaıınisi ıolan .Aıbro Çelebi ve zamanının 
rniiıhim hıaıdiseleri ha!kkında 5 · cildlik maımum 
müfassal bir eser meydana ıgetirmb,Ştir. Maa
l€5Elf ilk ·diört cilıdi kaylbolan ,bu eserin 5. 'ci cil
di Viyenna. Mlhltarist rahiıplerinden değerli 

· ta.ı-ilıçi N erses Akinyaaı tarafından 1930 d~ 
Müniclt'diei bir kıi:tapçı nezdiıide bulunmuştur. 
Bu 5. ci 1cild sayesinde diğer cildleriti de muh
ıte•viyatı meydana çııkmış ve Abro Çelebinin 
ıhaıyatı hakkında bazı kıymetli -bilgiler elde et
mek imkanı hasıl olmuştur. 

Bu mühim eserden maada Eremya Çelebi, 
ıA'hro Çeleıbi h.aıkkmda .rkisi e:rmenice ve ilcisi 
de türkçe olmak üzere dört methiye yazmışıtır. 
Bunlar -diğer perakende manzum ve meınsur 
yazılariyle !birlikte. "Ruzname" adındaki eseri
ıııi.n sonunda neşredilmiştir. 

Kevork Pam:iıkcuyan 

ABRO EFENDİ (Sahak) - Osmanlı dev
leti hizrnerunde bulunan Erınenilerden, 15 Ey
ifil 1823 de lzmirde doğup 1900 de :tstanıbulda 
vafet etmiştiir . .Aıbro Çelebinin a.!bfadındandır 
(B. : Aıbro Çelebi) 

Genç yaşında İstanlbul'a ıgelerek. Babıali
deki '!ıeırcüme Kalemine girnıiştiT. 28 Şubat 
1852 den 8 .Ağustos 1853 tarihine kadar ~
kor Ma.rkosy,an adlı muharrir ile birlikte 
"Noyyan . Ağa,vnıi." (Nuh'un Güver.cini) a,dlı 

ha:fita.J.ıık ermenice bir mecmua neşretındştir. 
Harieiye nezaretinde mühim vazifeler de

ruhte ettikten sonra, Ali Paşa'nın Sadrazam
lığı za.ınamnda Mabeyini !hümayun baş tercü
ma.nı, bir müddet sonra da !hariciye nemreti 
umumi . katibi olmuşıtur. 1876 da Fililbedeki 
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Fevkalade Komisyona aza ve müteakiben re• 
is olmuştur. Bilahare ibirkaç mühim vazifede 
bulun-dul{;tan sonra Şurayı Devlet azalığına 

tayin edilmiş ve ölümüne kadar bu vazifede 
kalmıştır. 

Saha;k .A.bııo Efendi cemaat işlerinde de 
mühim mevkiler işgal etmiştir. Edebi sahada 
ise lbazı mühinı eserleri tfuıkçeye çevirmiştir. 
Bunlar meyanında "Büyük Petro", Voltaire'iın. 
"Onikinci Şarl'ın ıtarihl" adlı tarihi eserlerle 
J. B. Sey'in "Politik Ekonomi" ve Maohiavel'
in de ''!Hükümdar" eserlerini ziıkredebil'iriz. 

Bwılardan maada Rifat ·Paşa ile lbirlikdeı siya
sı mü!him şa:hsiyetler 'hakkında efüdler neşret• 
miştir. 

Kevork Paınukcuyan 

ABROYAıN (APRAHAMYAN) (Yep· 
rem Vartabed) - Venedik Mıhitarist rahi'ı;>le
rindım 21 Şubat 1869 da Anıkarada doğmuş 
ve 5 . ()ca;k 1935 de İstanbulda vefat et.ıniştir. 

nk t~i 1sta.nbul'da ıyaptıkıtan sonra 
1884 de Venedikteki .E.-"ımeni Mı!hwa.ıjstler Ma
nastırına gönıderilıniştir. 1892 de papaz. takdis 
olunup, tedris hayatına atılarak, gerek Manas
tırda, gerekse Veiıedikteld Murad Rıafaelyan 

Mektebinde bazı mühim vazifeler deruhde et
miştir. 

1912 - 1926 yıllarında Byoğlundaiki Mıhl
taristler Mek.teoonin müdürü, ve ölümüne ka
dar da ,baş rMriıb olmuştur . 

Tercüme ıve tetkik yazıları, organları o
lan Veıieıdikteki 'Pazma,veb" adlı mecmuada 
ve İsta·nlbul · Ermeni ıbasınında neşredilmiştir. 

Kevork Paıııukcuyan 

ABROZ - On dokuzuncu asnn son yıl
larında naımlı tabiplerden, diikkanı Hoca.paşa
da idi. 

ABUD EFENDİ (Meh.ınoo.) - Geçen a
sır ıSOnlariyle içinde ,bulu:nıduğ:umuz asrın ilk 
yıllarında 'memleket piyasasını halkın il®,llfaa
tine taınzinı eden, İstanbulun en !büyük ve mu
teber 1tüccarl'armdan, 1839 da Şamda doğdu, 
17 İkıinıcikanun 1917 de istanibulda öldü. 

Orta talhsilini Şamda yapan Mıehmed A
bud Efendi oını- sakiz yaşında lstanbula gelmiş 
ve kendisine ıtemiz bir şöhret ve doğruluk mah
sulü lbyü.k ;bir servet temin eden ticaret haya
tına hemEm elıeınmiyetsiz denebile~k bir ser
maye ile atılıımş; ilk iş ola.Nıık ipek ticaretine 
ıbaşlaımştır; işleri süraıtle gefişmiş, 1883 de 

ipek ticaretinin yanına yeni işler ve bil
•hassa manifatura ve deri ticaretini ekle
miştir. 1884 de İstanbul Ticaret Odası 1-
dare Heyeti Reisi olmuş ve •bu vazifeyi ölümü
ne kadar otuz üç yıl büıyük ,bir muvaıef~ıyetle 
!başarmıştır. Şirek.ti Hayriye Meclisi !da.re 
Reisliğinde ve ·Balkan harbia:ııde Haıfuiye Neza
reti müibayaa komisyonu reisliğinde qıtlunan, 
Donanma Cemiyeti ıfaal azalığını yapml§ olen 
bu -büyük iş adamı, ölümünden az evvel de, 
1916 da yeni kurulan 1ıtibari Milli harnkssi tda~ 
re heyeti azalığına tayin edilldi. Kıendisi ticaret 
ımüessesesinin en parlak devri:nde lstanbulda 
"Yeni Ticaret Türk Anonim Şirketi" Bulga
ristanda da ''Karadeniz Şirketi'; adıyla önemli 
ilki tiearet müessesesinin de ımüessisi oldu. Fu
karaya devamlı yardımları, HilaJ.ialbmere, Po
naıııma Cemiyetine ve Hicaz Daniryolu gibi 
milli teşebbüslere 7Je11gin !bağışları ile tanınmış 
olan Mehmoo 'Abud Efendi ldare Meclisi ve a
zalıklarından alınası lazım gelen huzur iha.1tla
nnı da bu müesseselere ve h-ayır işlerine bıra
kırdı. ıA!bud Efendinin halkcıl hüviyetini can
landıran bir vak'a 
olarak anlatılır: 

1896 da İstanbul
da deıvaınlıca bir 
et ibuhranı olmuş, 

. Şehremaneti celep
lerin filııtikar oyun
lara önlemekte a
ciz kalmıştı; Abud 
Efendi, İstanıbula 
kesim hayvanı 

gönderen yerlere 
telgraflar çekerek 
ellerinde mevcut 
bütün llıayvanları Mebmed Abud . Efendi 
-kendi adına yolla- (Besim : H. Çize!'> 
malarmı bildirmiş 

ve ilk partide lstanbula dört vapur dolusu 
lroyuiı ve sığır gelerek muhtekirlere ıanı -ve 
ağır bir daııbe indirmişti. 

Birincıi Cihan ilıarbi içinde 'rurkiy$in Al
manyadıaıı, A vusturyadan pek çok Inal aldığı, 
komisyo.ıi-culuğun da gayri müslim amı.sır elin
de kaldığı gözönüne getirilerek Türk sernia.
yeıdarfariyle Avusturya tebaasından müsIU
~an Boşnak_fardan mürekkep merkezi Jstan
·bulda, Peşte, Viyana ve Berlinde şubeleri bu· 



ANSİKLOPEDİSİ -"177- ACAR (N'aznii)' 

lunacak büyük ,bir şirketin kurulması düşü

nülmüş; .1stanbula,. Bosna Ervkaf müdürü -Şe
rif Efendinin başkanlığı.uda ,gelen Bosnalı bir 
tüccar grupunun iş•~'irakiyle muteber tüccar
lardan mürekkep lttihad ve Terakki merıkezi 

· umumi binasında bir toplanıtı yapılmıştı. 

Bu toplantıya ç.ağ-rılan Mehmed Abud 
Efendi ticaret hayıatma dair şu fııkrayı naklet
mişti: "1293 seıferinc ,g-elin,ceye kadar Bosna 
ile ticaret ya_ı>ıY'orduk, Br>snalılar ha.la Hama 
kuma.şlarmı, abani sarıklarını bırakınamışiar
dı, oraya da bu malları ıbizim şirketim.iz .ithal 
ederdi. Harp oldu, ticaret durdu, ıbıi:z kalktık 

İsta.nbula geldik. Bosnad.a şunun bunun zim
metinde bir :kaç yüz bin lira alıaıca.ğ.ımız kaldı. 
Bosnada adet mal tüccardan veresiye alınır. 
satılır ve parası -da. ibir yııl sonra verilirdi. Harb 
bitti, Bosna Avusturyalılar tarafından işıgıal 

edildi, beş alltıı. y1l n~ içeriden dışarıya ne dışa
rıdan içeri kimse girip çıkmadı. Bosnalıların 
ticarette çok sağlam ıbir aıhlaık saihiıbi · olduk
larını •bilmelde beraber bu karışıklık. dolayı~ 

. siyle alacaklarımızdan ümitlerimizi·• kesmiş- . 
,tik. Altı sene sonra seyahat yasağı kalktı. 

Bir gün İstanıbula bir çok. Boşnaık geldiğini 
öğrendik.· Mercandaki tioaretha-nemize omuz
laxında heyıbele-riyle kırk, eı1ıli ~oşn.ak girdi hal 
ve hatır- sorınağa gelmiş ohna.la.rmı samruş

tık. 

Meğer heybelerin.de şirketimizin o yüz 
lbmlerce ·aıtmıı: varmış, sağ /kalanlar ·borcunu 
bizzat getıi.rmiş, ölenler, ödenımesini vasiyet 
etmiş. İşte ben bugünkü ~etimi Boşna.kıla
rın bu ~kaıtine borçluyum. Boşnalçlarla · 
kurulacak bir ş,:ir-kete derhal ü,ç yüz bin lira 
veriyonıın'' demişti. 

.A:lbıud Efendi ıbu fıkra,yı ·anıaıtırke:n··hün
giir hüngür ağlamıştı, topla.ntıda ha-zır hulu
n.mılar heyecana gelmiş yarım mily<>ll! .serma
yeli ibir şirket teşkili ıdüşü-nü1ürken hemen o 
gün bir milyonu mütecaviz bir -sermaye bulun
muştu. 

Fak.ait Türk-Boşnaık münasebetlerini 
kendisi için tehlikeli gö~~ Avusturya hüku
.meti bu şirketin kurulmasına mini _olmuştu. 

Ahmed Abud; Ahmed Abud Efendi,.Meh: 
med .Aıbud Efendıiaııin küçük kardeşi; İstanbu.
lun ruuınlı tüccarlarından, 1852 de doğdu, 
1922 de İstanbw.da öldü, kabri Eyubda Mi:h.
riş&lı Valide Sultan r,ürbesi mezarlığındadır. 

. . . .· . . ~ 

Zamarumızın biiyüık. müesseselerin.den "Kara
mürsel. Türk Ticaret Şirketi" nin kuruluşun
da. önemli yardımları olmuştu. Ticaret Al~ 
m.inde Mehmed Efendiye "Büyük A\bi.J.d Efen-

-._;ı;,; 

Ahmed ·Aiiüd Efendinin· · kabri (Resim : Nezih) 

di", Ahmed Efıeıııdiye "Küçük /Aıbud Efendi" 
deınilir:dıi. 

ACAR (Naz.mi). - Za.n:ıammı:zın nevi 
şalhsına münhasır, taşkın zeka.siyle otodidakt 
münevver, ansiklopedik malumatı ve tatlı.dili 
ile. mUkemınel meclis adamı,· keyif ehli, zevk 
sahibi, olgunluğunun eseri sonsuz tesamu.hu 
ile her zaman her yerde her tabakadan bütün 
,ıştnalan tarafından sevilmiş bir ia adamı .. 
dır. İlmıiyeden ve Divrikinin Savrun - köyün
den Abdullah Şureyh Efendinin oğlu olup 
1898 de babasının Arnavutlukta Kalkande
len kadısı bulunduğu sırada o kasaba.da doğ
du. Küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbula 
gelerek Fatih Askeri Rüştiyesine girdi ve bu 
mektebden mezun olduğu sırada Bitlis kadısı 
tayin edilen ~abasiyle beraber şarka gitti . 
Bitlis idadisinde de iki sene okudu ise de biti
remedi, baba.sının ölümü ve Bitlisin su.kutu 
üzerine elinde bir filinta ik at üzerinde · t~k 
başına İstanbula geldi ki o devirde genç bir 
idadi talebesi için büyük macera idi. . lstan
bulda Birinci Kolordunun muhabere kıtasın
da askerliğini yaptı, terhisinde büyük şehrin 
namlı manifatura. tüccarlarından· lbranosyan' 

· m yanına katip olarak girdi_. Bir ara da sivil 
polis oldu, Sarachanebaşında lkbal kıt-aatha
nesini işletti, 1936 da "Ekonomi Postası" a
diyle haftalık bir mecmua çıkardı, · İstanbul 

• Maarif Müdürlüğünün kitab tevzi bilrosunda 
menıurhik yaptı, küçUk bfr matb~ açti; fa-
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kat hiç bir mesleğe hiç bir işe ısınıp bağlana
madı, · memuriyette terfi ve terakki, tuttuğu 
işte muvaffakiyet 
d.. ünmedi tek en-uş . 1 

dişesi, dünya mih
net ve gaileler.ini u
muırsa.mıyarak gü
nünti gün etmekten 
ibaret oldu, muhak
kak ki hiçden zevk
lerle mes'ud ıbüyük 

ibir kalen.derdi. Her 
'halinde bir mübala
ğa görUlUrdü; gllnde 
yüa kadar sigara Nazmi Acar 
içerdi, bağırır giıbi (Resim - H. Çlzt>r.) 

· konuşurdu, çenesinin ortasındaki küçücük sa
kalı, barbişi, kendisini bütün Türkiye halkı 
içinde seçtirecek alameti farika idi; ·içkiye 
dUşkUn değildi, fakat yaran meclisinde kade-
hi alçsamadan dolup boşalırdı. · 

Boyu kısa ile orta arası, bedenen gUçlü 
kuvvetli idi, küçiik yaştaııberi . sporla. meşgul 
olmuş, !hatta bir .ara ''Türk Gücü" adiyle bir 
spor .kulübü kurmuştu; barfikste, güreşte te
mayüz etmiş, Birinci Cihan Harbinin üçüncü: 
yılında Fenerbahçede yapılan bir müsabakada 
horoz siklet şampiyonu olmuştu. Denizciliği 
de ihmal etmemişti, iyi yüzerdi,· bir ara •iör
dek" adında bir kotrası vardı . Kuşa m~rak e
der, evini kıµeslerle doldurur, bir müddet 
ıııbnra kuşları ihmal eder, akvaryum hevesi_ 
hakim olur, evine çeşit çeşit balık taşırdı. 

·Son yıllarında Aınkara Hanında bir yaı.ı
hane tesis ederek ticari tavassut işleriyle uğ
raşıyordu, 1956 da hastalandı, kanser t~hisi 
konuldu, bu müthiş illeti de umursamadı, ve 
hatti, çetin rakib arayan bir baş pehivan gi
bi, kanseri, kendisini yere sermek için şiı.nına 
liyık puldu. Tedavi iç.in evvela Londraya, o
radan da Bonn'a gitti, sıhhati dUzeldi, İstan
bula dönünce yakınlarının ve !hekimlerinin bü
tün ısrarlarına rağmen sigarayı . bırakmadı, 

hastalığı nüksetti. Fakat ölümü kalb s~kte
sinden oldu. İstanbul gazetelerine verilen ö
lilm il.anı Nazmi Acarı çok iyi tanımış bir ya
kın d~stunun kaleminden çıktığı muhakkak
tır : 

İstanbul efendisi 
NAZMtAOAB 

vefat. ettL Acarı bugün (24 ocak perşembe) MÖd~ 
ld evbıden · alarak ~ğleyfn Kadlköyil . Osman 'Ağa Qa. 

milnde namazını kıldıktan sonra, Çamlıca.da. ·Çalcal
de.ğında.ki atl& medfenine tevdi ediyoruz. 

Doatle.nn bu acı haberi, doa.tları.na. duyurm&l&
ruu rica ederiz. 

Ahmed Bey isminde bir zatın kızı Sun
gur Hanım ile evlenmiş, biri oğlan ıbiri kız iki 
evladı olmuş, oğlana Kuzgun, kızına da Pıtır
cık adını koymuştu. 

Mebmed Al1 Akba.y 

AOEM AGA MESC1Dt - Alemdar ma
hallesinde, Zeynep Sultan camHnjn üst ıtara
fında, Alemdar sinemasmın (,bk. Alemdar si
neması) biıtişiğindedir (İ.stımbul Belediyesi, 
!sta.nbul rehberi, 1934, hatjta 2) . Caddenıln 
keınıaıındaki ufak .bir arsanın gerisinde yük
selen şekilsiz bir he.raJbeden ibaret olmasına. 
· rağmen, Lala Hayreddin mescidi de denilen 
Acem ıAğa. mescidi, Bizans. devrinin çok· mil
hdm kiliselerinden bir tanesinin yerinde ve. bu 
es'ki yapının !bazı kıs.unlarından istifa.de edil
me,k suretiyle yaıpılınış olduğuooall, oldukça 
dikkat çekici bir eserdir. Acem Ağa mescidi 
yerindeki kilise Khalkopra~a• daki Theoto
kos yani . Meryem kilisesi olara:k Şôhret .bul
muştu. Khalkopraıteia adı burada. evvelce 
mevcut baıkırcıl~ çarşısından gelmişti. Bi
zansın erken devirlerinde daha ziyade muse
vilerin otur,duğu bu yerde 'bir de havra bulu
nuyordu. Tamamen hiribirine uymıyan çe
şitli rivaıyetlerden ve kaynaıklardan öğrenildi
ğine göre, İmparator '.rnıoodosios ~ ( 408-
450) nin kızka.roeşi Pulkheria, kaı-deşlırli;ı sal
tanatının son yıllarında bu havraııın yerinde 
,bu kiliseyi inşa eıttirmiştir . . · Bazı kaynakların 
bani olarak güsterdikleri, Leo:n l (457-474) in 
karısı Verina'nın ise, henüz tamamlanmayan 
bu inşaatı bMirttiğine ihtimal verilir. lustinos 
il (565-578) !bir zelzeleden hasar gören . bu 
kiliseyi ta.mir. eıttiıımiş ve yanına bazi ilft.wler 
de ya;ptırmış, Basilewsl (867 .:s86); 1se içi fazla 
;karaıılık ve bam olan lbinanuı çatısını yttk
seltınek ve kemerler açtırmak suretiyle daha 
ferah bir hale gelmesini temin etmiştir. -U
tm işgali sırasında (1204-1261) başı!!- kıy
metli kaıpı kana.!Uan olmak üzere çeşitli ak
samı, eşyası, hatta a:razisi soyulinıtış · ola.n 
Khalkopratefa kilisesinin Bizans İm..para.tor-

· _ luğunun son devrinde harap ve metrOk bir 
halde olduğuna ihtimal verUmekt.edfr (R. Ja
nin, Eglises et mona.steres, Parls 1953, s. 246 
v.d). Kilisenin Saıına.tyadaıki esld Studios 
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manastırı kilisesi olan İmrahor camii gibi ba
silika. şeklinde olduğu /bilinmektedir. İki sü,. 
um dJzisi ile üç sahna ayrılm!Ş olan binanın 
üstü ldremit örtülü ahşap bir çatı ile kapa
tılmııtı- Bu kili.senin yanındaki muhtelif 
müştemilat yapılan arasında bir de İustinos 
tarafından yaptırılmış bir şapel vardı ki, bu
rada uzun zaman Meryeınin kuşağının sak-

. la.ndığı bilinmektedir. Kati olarak tesbit edi
lemeyen bir tarihte bir rivayete gl:5re Zile'den 
cliğ'er bir rıivayeıte g6re 'ise Kudüs'ten getiri• 
km bu ku.ş,ağm muci.Tıevi tesirlerine o derece 
ehemmiyet veriliyordu· ki, onun aayeslııde 

Z. EY N r;:, B .SU t.. TA N CAM 1/ S. 

ı l ,ı · :;ıe,ı 

O J '10 "'' 
Acemep Meseldi (.kroki•plan: S. Eyice) 

fehr1n düşm&nda.n ,dahi konma.bileceğine ina
:ııılmıştı (J. Ebersolt, Sanctuarires de Byza.n-
00. Paris 1921, s. 54 v:d.). Khalkoprateia ki
llaesinin yanında ayrıca Aziz lakobos . adına 
yapılmış ,bir de ibadethane vardı (Jımfn, ay. 
esr. 261 v.d). Ayasofya532 de yandığında Pat
rikhane kilisesi olarak. kullanılan ıbu. kilisede 
536 da bir ruhani meclis de töplanınıştı. 
Birçok mukaddes eşya ve hatıra muhafaza. 
edilen bu ıkllise, birçok yortu günlerinde İm
paratorlar tarafından . ziyaret. ediliyordu 
(Constantin . Porphyrogenete, Le Uvre des 
.c6remoo.ıies, .I Commentaires, Paris 1935, s. 
76) . . Da.ha Latin işgali sırasında harap olan 
bu kilise ve ek binalan Fetihten sonra yeni 
kurulan mahallelerin arasında kaybolmuştur. 
Ancak esas Khalkoprateia kilisesinin üç cep-. 
heli dışarı taşkın apsis kısmı, bir duvarla çev
rilerek Lala Hayreddin tarafından H. 889 
(1484) da mescid haline getirilmiştir. Acemi 
ağala.nııdan Ahmed Ağa bu mescide eczaı 
şerife vakf ettiğinden mescid onun adı· ile ta-

mna gelmiştir. Fakat mescidin harap olup t.a• 
mir €.ıdildiği bir .sırada. es.as kita.besi kapısı 

üstünden, ~nındaıki çeşme üzerine nakl edil
miştir. Mescidin minberini, Sadrazam Ali Pa
şa (öl. H. 1169-1756) koydurtmuştur (,Ay. 
vansaraylı Hüseyin Efendi, Hadikatill ceva
mi, I, 149). Halen aviuka.pısı üstünde görü-

. len bir kitabeden anlaşıldığına göre mescld 
Sadrazam Mehmed Said Paşa tarafınd,an 

H. 1169 (= 1756) da tamir ettirilmiştir. Es
ki kilisenin pek küçük bir kısmı, böylece mes
cid halinde günilmilze kadar gelmiştir. Evkal 
idaresi tarafından hayli zaman önce. "kadro• 
dışı" bırakılan bu tarihi binanın, 1937 de mi• 
nares1 yıktırılmış, ve az sonTa da çatı, kiremit, 
döşeme, ve penoereleri:nm herhalde sa.tılmtı.sı 
sonunda soyulan bina, yalmz dört duvardan 
ibaret bir harabe halini almıştır. Mescidin ya• 
mndald Zeynep Sultan camii sokağındaki av
lu kapısı yanında H. 1230 (1814) tarihinde 
Baş çuıhadar Seyyid Ömer Ağa ,tarafından 
yaptırılmış, me~erden muhteşem bir çeşme 
vardır ki, kitabesmin nazımı Enderunlu Vasıf, 
yazının hattatı ise Üstat Ra.kım'dır. (İ. H. Ta
nışık, İstanbul Çeşmeleri, İstanbul 1943, I, 
s. 236, ıro. 246) . XIX. asır Türk san•atının her 
!bakımdan dikkate değer ·bir eseri olan bu çeş
menin kitabesinden de· aynı yerdeki bir çeş
menin ilıyası suretiyle yapıldığı e.nlaşıldığına 
göre, herhalde Ömer Ağa çeşmesi Hadika'mn 
,bahsettiği çeşmenin yerini alınış olmalıdır. 

Bizans devrinin •bu çok mühim .kilisesinin 
yerinde Acem Ağa mescicllnin. bulunduğu, 
1912 de bu havallde yapılan sinema inşaatı 

.su-asında anlaşılmıştır. Eski kilisenin ve müş• 
temilaıtınm muhtelif aksamı bu sırada mey
de.na çıktıktan başka, burada birçok eski iş
lenmiş mimari parçalar da bulunmuştur (F. 
Solırıı.der, Konstantinopel, Tübingen 1917, 
s. 101 ; E. Mambourv. Les föuilles byza.ntinea; 
"Byzantion", XI, 1936, s. 234). Yine bu ma
halde bulunan esıki bir vaftiz teknesi ise 1886 
da tsıtanbul Arkeoloji müzesine götürUlİnüş
tür (G. Menıdel, Catalogue, İstanbul 1914, m, 
s. 420). M·escid haline getirilen eski kilisenin 
apsisi ile bama kısmı önünde son cema.at yeri 
de olan bir duvarla bölünmüş olmakla. bera
ber, gerek sinemaya bitişik sağ tarafta, ge
rek dse solda, Zeynep Sultan camii •okağının 
keııarında eski kilisenin ~ğla duvar kalıntıla• 
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:hm görmek kabildir. Adı ,geçen sokıa.k hemen 
hemen kilisenin sol sahnının üstünden ,geç
in.ektedir (M. Jugie, L'egli:se des Chalcopra
tia, "Echos d'Orient, XVI, 1913, 308; D. Lat
iıoud ve P. Pezaud, Le sanctu:aire de la Vier.g'e 
a.ux ChalcoP,ratia, "Echos d'Orieıit", xxrrt, 
1924, s. 36 v .el.; A. M. Schneider, Byzanz, Ber .. 
1in 1936, s. 56). Bu civar:da az aşağıda, Güzel 
Sana:tlar sokağındaki evlerin arasında harap 
bir yuvarlak ,bina da vardır ki, uzun zaman
dır kağıt deposu olarak kullanılan ;bu yapının 
da Bizansm ·bu meşhur ıkilisesinin parçaların
dan ,biri olduğuna muhak.kıak nazarı ile baıkı
la.bilir. Şimdiye kadar ciddi surette tetkik 
edilmiyen · bu yuvarlak bina ·belki mukaddes 
kuşağ1n muhafazası için yaptl,an şapel, •belki 
de kilisenin yarımda bir martyrion (azizlere 
mahsus türıbe) dur. Etraflı ibir tetkike muh
taç olan ibu eski eserin duvarlarında yer yer 
hali eski fresıko r~iınler:in kalıntıları görüle- • 
bilmektedir. ·istanhulıin halen duran en eski 
eserlerinden olan bli harabelerin hug:ün mez-
1belelik halinden kurtarılmaları, bilhassa şeh
riilli başlıca. turistik merkezinde olmaları bakı
mından elzemdir. 

Semavi Eyice 

ACEM ALİ BEY Ahmed Midhat 
Efendinin "Dürdane Hanım" romanında ya
rattığı, o devir için aşırı hayal :rmıhsulü sayı
labilecek bir tiıptir .. Bu romanın baş ·kaihra
ınanıdır; büyük şehrin Galalta :gi:bi haşarat ya
tağında. en azılı katilleri ıbıçağı ~tından ge
çirip sindirmiş e~kek kıyafetinde d,olaşan zen
gin bir kadının takma adıdır. Romanın ibirin.:. 
ci kısmı da '\Aıcem Ali Bey" .başlığını taşır. 
Eserine eski Galata meyhanelerinin ve bekri
lerin. .tasviriyle haşlıya.n m.uhar.rir, bu meyh~
neleırden birinde o& boylu san bıyıklı, san 
benizli, tamnmen: otuz ibeş yaşında ve mavu
nacı kıyafetinde bir adam ile kalıbı kıyafeti 
hırsızlıkta ve yanik:esicilik,te artık pir olmuş 
bulunduğunu ilk baıkışta hükmeittiren kıranta 
bir Rum tanıtır, hirindsi. Galaıtanm namlı ka
ıbadaytlarıridan sandalcı Çerkes Sohoet, ikin
cisi de saıbıka.lı hırsizlar.dan Papazoğlu Andon
.dur. Bu adamlar mirasyedi Acem Ali Beyi 
beklemeıkte.cJirler ve bu tüysüz delikanlının 
müdhiş kuvıvetinden ba!hsederler. • • 

Ahmed .Midhat Efendi bu kahramanın 
portresini şöyle çizer. 

"On sekiz, niliayet on dokuz yaşlarm.da 
tahmin olunabilecek bir delikanlı olup vücu
du nahif, boyu uzunca ıve elleri kü.çtik, 
sakal va ,bıyık henüz 'belli hile olmayıp 

sandalcı Sohbet oıia "ıAcem Ali" unva
ı:mdan ziya.de "Köse Ali" unvanını la
yık ;görürdü. Eğ·er kehdisi ziyadece es
mer o1rnasaydı ıo kara kaşlarla kara göz
ler bir kat daha leta.f et bahş olurlar idi ise de 
bu ,kadar güzel kara kaş ve kara. gözler öyle. 
beyaz ,'tenlerde pek· nadir ola.rak bu nevi gözle
rin eın güzelleri Alide !bulunması tenindeki 
esmerliği dahi .mynetlendirirdi. İran maltbub
ları ekseriya Ermeni delikanlılarını andırır
larsa da bizim Acem • .\linin çehresi İranlılar
dan ziyade evladı .Arabın simayi necibanele
rine beıll!zerdi. ıAcemlerin ekseriya kıllı olduk
ları halde Alinin bilakis· kılsİzoa o1ması dahi 
. Araiblığa müşal?ehetini arttınp -burnunun ve 
ağzının gayet küç.üldüğü ve dişlerinin !hem 
küç.ük hem de kar ıgiibi !beyazlığı Şam.da ve 
H:alebte tesadüf olunan mahbu:blardan •başka 
hemen bir yerin dilberinde bulunamaz. HiUa
sa .bizim Aceın Ali mahbub lafzının her mü~ 

· eddas:ıaııa · göre bir mahbubu mükemmel olup 
Çerkes Sohbette ma:hbulb dostluk asla mev
cut olmadığı halde Aliye olan nigaıbı aşıkane
sinin Ali dahi farkında olur idiyse d:e o kuv
veti lbbu kendisinde ·bulundukça hakikaten 
:hiç bir tehlikeden ürkmezdi". 

Muharrir, romanın ilk sayfa.laruıda · ıkaıh
ramanını sandalcı Solı'bet ile beraber Gelata
nın baitakhane otellerinden 1birine ıgötürtür 

ki, aşağıya alınan bu satırlar, hem gala.tanın 
fuhuş ve rezalet alemlerini göstermek, hem de 
Aeem: Ali Beyin tipini canlandımuı.k baıkımm
dan okurunağa değer: 

Bir gece· delikanlınm. içkili .bir alem tek
lifine sandalcı Sohbet: "Bi:z öyle, rakıyı · bir 
meyhanede, yemeği bir lokantada, eğleı;ıceyi 
bir tiyatroda ya.pacağınııza şıı:rada.n senin
le kalksak, *** oteline gitsek ta yarın salbaha. 
kadar her eğlencemizi. orada ikmal eylesek· fe
na mı olur?" der. Ali Bey razı olur.**"' oteline 
•giderler, kendilerine mahsus -bir oda açtırır
lar: 

IIZaten sandalcı Sohbet her yerde· .meş
hur olduğu giibi namı bu otelde dahi maruf 
olduğundan ilk defa geldiği mmandanb&r.i 
ora.da hizmetçilik eden bir U§8.k, sandA!cı Soh-



ANSlKLOPllIDİSİ -181 ~ AC!:M ALİ BIBY 

betin oraya ,geldiğini herkese haber verince 
otel içinde · bulunan ·'ka<hn erkek, hizmetçiler 
değil ltaıtta müşteriler meyanında dahi henüz 
So1'betin yüzünü görmemiş olanlar "böyle 
Gaılatayı sindirmiş olan Sohbet acaba nasıl 
bir adam mış görelim" diye kapımn önünden 
geçmiş ve bir çoğu dahi ıbirer behane ile oda

ya girmişti. · 

"Sandalcı Sol: lbı:ıtiıı yanında ;bir de giizel 
delikarilı bulunmasına baıdii emirde herkesin 
ne mana vereceğini izaiha. lüzum. var mıdır? 
Fakat bu şüphe çok vakit devam eltmedi. Zira. 
içkileri, yemekleri emrederken '.bu delikanh
nın ;bir rirasyedi Sc~lbetin dahi onun yanm.<la · 
dalkavuk olduğu hü,1kmünü verdirip bir de de
likaı:i.ıının adı .A!cem Ali Bey olduğu -anlaş.ılın
ca zaıten Ali Beyin dahi ismi galatada şurada 
burada yavaş yava.ş iştihıara başladığından 
bu ikinci hüküm dahi bertaraf .olarak herkes
te en doğru iti~t husule geldi. 

"Kadehler .boşaldıkça derhal doldurulur 
ve sanki kadeıblerin dolu durmaları · ayıpmış 
gibi ,hemen ,boşaltılır ve yine doldurulurdu. 
Vürutlanndan yarım saat sonra bunlar çakır 
keyif derecesini ,geçerek adeta ,gök kandill-eş
meğe !başladılar. Haıtta o zamana kadar mu
sah~beleri hususi iken ondan sonra odalarına 

. gelen bir kaç · aşitite.ye daJhi hüsnükabul yüzü 
göstererek cemiyetlerini ibüyüt tüler. Acem 
Ali Beıy bir ,aralık kendisini yokladıkta sar
hoşluğun derecesinden ürkerek ihtiyata lü-
zÔm ,gördü. Soblbete dedi ki: . 

...:_ Bugün ağzıma ha!bbe koymadım de
sem yalan değildir, karnım. bir a~ ki! Bütiiıı 
aç karnına içtiğim.iz için rakı da iyi sardı, 
amma ne parlak neş-Pliyim ! · 

- İbtersen artik yemek yiyeldin ! 

- Fena olmaz! 
- Yemekte:Jı sonra şara.pla da keyif.led 

tazelemek m.Umkündiir. 

- Öyle ya!.. 
"Taam laJord.ı:sı ortaya çıkınca. misafire

ten işret etmekte bulunan bir iki Aş:ifte kal
kııp ıgıitm.eğe davrandılar Acem Ali Bey Soh
-betin ne diyeceğini görmek için l>ir şey de~ 
~. Sohbet dahi hiç ses çıkarmayınca Ali Bey 
kızlara dedi .ki: 

- Ismarladığımız yemek hepimize yeter, 
otmımuz, güle oYDiY& iberaber yiyelim de son-

ra gidersiın.z ! 
"Hemen :biç bir vakit karınları güzelce 

doyma.makta bulunan aşifteler Acem Ali Be
yin şu semahaıtindeh memnun kaldılar. Hatta 
kendileri hizmete kalkıştılar. Bunlar hizmet
te iken bir aralık Acem Ali Bey saındalcı ile 
yalııız ıkalın.ca Ali demiş~i ki: • 

- Nasıl arkadaş! Bu ·kızlardan hangisi
ni beğendin? 

- Ben mi? 

- Ya . kim olacak? A.rıtık bu geceyi be-
kar geçirmek olamaz ya! 

- Eğer benim için düşünüyorısan hiç dü
şümne ! Kendin için düşünüyorsan hiç um~ 
ma:m ki senin gibi bir Bey böyle murdar kan
lara tenezzül etsin! · 

"Sofradan kalkıldığı zaman iki arkada
şın ikisi daıhi gökkandil sarhoştular. Ha'bta 
Acem Ali Bey mutlaka kesreti işretle me'luf 
adamlardan olmamalıdır ki işretin tesiriyle 
daha ziyade müteessir ıgörü.ıunekte idi. Bina
en~eyh taama.dan sonra eğlenced.e devama 

•kalmadı. Hemen yataklara yuvarlanmak ihti
yacı başıgösterdiği-ntlen hizmetçilere o yolda 
emirler v erildi. Gece henüz saat dörde g~l~ 
memiş olduğu halde,•bunlar sekir mahmurlu
ğu ile gözleri kapanmak derecelerine gelip ni
hayet soyınııdular yaıtaldarına girdıiler. Hem 
de yaıta.klann ikisi- dahi bir odada olup buna 
Acem Ali lüzum göstermişti. İhtimal iki genç
lik ve g-üzelliğin bazı yerlerde zenginlikten zi
yade enzan hırs ve tamaı calip olduğunu na
zarı dikkate -alarak sandalcı Sohbetin hima
yesine kendisini tevdd, eylemek için böyle iki
sinin bir odada yatmasına lüzum görmüş ve 
gösternıiş olmalıdır. İki arkadaş ikisi dalıi 
yatağa girer giı:mez horlamağa başladılar. 

IHatti sandalcı Sohbet Acem Aliden daha ev
vel uyumu,ştu. Laıkm 'bu !horultu çok zaman 
devam etmedi. Sand'alcı Sohbet :bir aralık ya• 
tağından !başını kaldırıp etrafını teftiş eyle
di. Ancak kaldırdığı başı tekrar yastık üze
rine koydu. Gözleri_ Acem Ali üzerine dikilip 
orada dahi mıhlandılar, kaldılar. . Acem Ali 

· hali horiama:kta idi. Çerkes Sohbet hem Aliyi 
temaşa eder hem de çehresinde o kadar· ta
gayyurlar gösterirdi ki yüreğinden dahi çok 
şeyler . geçmekte olduğuna hükmedilirdi.; zira 
çehre yüreğin aynasıdır derler. Sakın bu san-

. ıdalcı ,genç acem püseri haldtmda efkaıını 



ACEM D'tlETTO VE KANTOLARI - 182 --- ·. ':tffANBUt 

değiştirmiş ol:masın? Sohbet ağa kalktı bir de 
slgıı.ra. yaki!:ı. Anlaşıldı ya? Sandalcının uy
kusu kaçti ! · Sigarasını içinoiye kadar dahi ya
tağı içinde oturarak ba'dehu yatağından çık
tı. TA. Alinlıı yanına kadar sokulup iki gözle
rini delikanlının yüzüne dikti. O kadar dik
katle bakardı ki bu bakışa bir A.şık bakışı de
nilse pek de hata edilınemdş olur. Acem Ali 
B:,y derin uykuya varmış, Meta vtlcuduna 
ı~e • soku~sa duvmıyacak. Sandalcı · Alinin ya-
1:R.ıhnıa. biraz d8.ha. Fokuldu, Alinin yor,gamııı 
;biraz kaldırma~a kanar vardı, zira. Ali yor
gamna tama.miyle bürünmüş olarak yalnız 
yftrllntt. gl5stermekte jdi, Ne garl:o hal! Soh
bet wırP-'a.nı kaldırıp da Alintn ·v11~uduna ba
!kıa.r bakmaz sanki yorgan altında korkun~ 
bir sav. ·~1""1'1'118 •ırlqi birdenbire tekrar örterek 
iki , ad1m dahi . geri ~eldldt ön dakika kadar 
da.ha... f akait hareketsiz bir hald, durduktan 
sonra tP.-1.'TRr Alinin yataibna sokularak yor
,ra.nını btr daha ar.tı. Aca:ba bu rkfnci baJoşta 
bjz r!ı:ıınl Alf:vP. S"'1ı.bı>ct ne beraber ba.lmuş ol
savdık ne g-öriirdü.k? Ne :P:örece,Hz? Sovunnu
ğıı zaman caketinL yeleğini frenk f(ömleinni 
c,k,ı,rın ,1ı:ıı,,,::r, ffl.rı{1 11 R, ih va,taJra P.irmis .olaiı 
.A.oem Ali Beyin ı?öbiind~ki fanıil!nm a.1tına 
sanki ik1 tnrnnc kovmuslar ·gibi bir hal!. Eğer 
!P"r1 .. ıcı1 ~'\"h0 t ,h;r,u; daha. ceı:ıa.rPt ,f'<ltn de 
Altrıtn •iöı!silne elini lfovmut:ı olsaJVdı bu k1t
rec1'klerhı. Pn ıillzel k,z memel~rılnden bir clft 
:meme olduıhınu anlar ve hükmederdi. De
mek olu:vor ki Acem Ali bey denilen ve r,h
ıf:ı.m Ü'1ı>rlnde · on kJs'vi cil yavrusu g!bt dah
ta.n . kahrame.n A.deta lblr duhteri naz1kter · 
5.maş! .. ". 

Bil.$ kahramanı olan Acem Alt Bey ffl'Di, 
o df>v1rler Mn ne kadar e.ş1r:ı btr h~,vat ma)ı
eıım Jse. "DürdR.ne" romanı da btı_ ttn~ denk 
vıı.h.l11.r~rlftıı. nıi\re'l{keptir. Romanın sonunda, 
M1s,rJı uıvtve Hanını (Acem Ali Bey). san. 
dalcıı SO'hbet ile evlenir (B. : ~a.ne He.mm 
ve Sıolhibet. Sarınalcı) 

ACEM D'OETTO VE KANTOLARI_,_ 
Abdü1A.ziz devri sonlariyle İkinci Abdülheımi
din ~stibda.t devriild'3 Galatanın ba:takhane -
tivJ:ı.trolı:ı.rının gedikli seyjrcileri arasında bü-. 
yiik sehrıin İran tebaası kahveci, cavcı VP, tü
ıtünctı · esnafı · göz~ batacak bir cömertlik, o 
filemdn tabiriyle hovardalık gösterirlerdi. Bu 
tivR.trolarm oku~ıc_u Errn~ni Rpm ve Yahu
di kızları da, bu cl>mert miişterilerini hoşnud 

~~ .. 
etmek için o devrin taıbirl ile Acem ka.nto ve 
düettolan okurlardı. 

Bunların en namlı ve en glizellerinden biri 
"Yeni Acem Kantosu" adı iie ta.nınnuş bir 

. hüzzam kantodur: 
isfahanda. bir kuyu var 
tglnde tatlı •uyu var 
Der gtlzelln bir huyu var 
Ne yıı.ma.n acem gtlzelll .. 
tsfahandan ben geçerim 
Dolu bA.deyl lQerlm 
Rem 1Qerlm hem blQerlm 
Ne yaman acem gttzell..-. 

.Acem kantolarmda.n o zamanlar eın çok 
alloşlananlardan biri· de Şamram,m oku.dutu 
yine hü.z.mm faslından bir kanto 1dJ: 

hfehaııda o!ur servi 
Yana.tında çifte beııl 
Acem Iazı fiıce bell1. 
DttkkAnımda oay •tarım. 
tolne a.nber laı.1anm • 
Koynuma alıp ya.1arım. 
Sevdbn seni gtlzelbn aman. 
l\leftan oldum hayli zaman. 
Nam•m acem, memleketim tre.ıı 
Kokolu t.anbeld keıan, 
Mttbtell oldum ben sana, 
Sevdim seni aman duht.er · 
.Na.ne suyu, na.ne şeker, 
!!la.plandı cltere hançer; 
Bu da gelir bu da ~r. 
Ah ne şeker, vah· ne ıel[er1 

. Benim camm seıı1 çeker. 
Penbe beyaz keten helva. 
Her A'ttmlde vardır keder 
Çabuk atın ~bndi gider, 
Keten helva ne beyazdır, 

· Anuı dudağı kirazdır, 
Gerdanı da stıtt.en beyazdır. 
Keten helvayı ben sa,ta.rım 
Her gtlzele · harf atarım, 
Kovnuma alır ya.tarım. . 
Mahmutpaşa vatan,muı, 

Var ttlttbıcll dttkkAııım.\Z, 
Hep raldptlı- her yıııı,mız. 
Ne :vama.n acem gttzeU, 

.Nevıemelt, neşienıeu, 

Dük:kAnını bellemen. 
Ustasına söylemeli. 
EdAsına, cDveetne, 
Can da.vanmaz gWmesme. 

. mç rahmi yok bendesfııe. 

Bu kantolardan bir losmı da okuyucula-. 
nn kendi reklamları yerine . geçerdi, . kız, bir 
İranlı delik8lllı loya.fm:inde sahney~ çıkar ve 
ikaınıtosunda kendisine aşk ilft.n ederdi; bu ~ 
ş.i~. acem. ka.ntolarımn en narolıJaru~.a. ılJ,D]ar,,; 
dan: .. ' 
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KüçUk V1rjlnin1n rbt kantosu 
Sevdi gönltım bir dilberi, 
Feda loldım clntı seri; 
Kim.göre o!ma.z mllşterl. 

\ Sevdim ise vardır yeri, 
M'.ehpA.redir ol gtUcemAI 
DW blllbül, kaşı lı1W. 
Tavrı endamı hurl misal; 
Bayle gttzel mehpeykerl, 
Sevdim seni Kttçllk _Vlrjlnl. 

* 
KnçUk Vlrjinin.in 'nihavent k&ntoau 
Garib gllniöm aşkına daldı. 
Bir iılgAht.a kalbimi yaktı, 

BeD1 oa.ııdım UB&Ddırdı. 
Sensin sebeb berbadım,a, ·. 
Yettş VlrJln eh ılmdadıma; 
Blllbtll ağlar efgamma, 
BaJımetmlyor feryadııı:ıa, 
Vurdu neıter cengAJııma. 
Alımı yakar elbet eenl 

· Bu A.fetten kurtar beııJ. 
"d ht " Kantolar ıbazan da Farsca . u ~er 

ve "ptt,ser" keliı:neledinden 5tilr0. "Acem kan· 
tosu" adını alırlardı; bunlar ara.smda. da Şam
ramın iki namlı kantosu vardır: · 

Hüzzam kant.o 
Meftundur atlar ~ 

·. Ne bu çektllfm <ı&ııA. 
Oevrll cefa. ttme bana, 

cıanun feda olsun ııana, 
Bahmeyle gel · :feryadıma, 
04.ııA . yetiş lmdadımıı., 
Geott :firkatin cıımma. 
OAiıA Yetlt imdadıma 
YA.reler açdıD sbıeme, 
ÇA.re yoktur bu derd!me, 
Ey pllser gel sen ralımeyle, 
Aaı bana insaf eyle! 

Mlliıtear kanto 
OOnUI gamzeııe bend oldu 
Özllm bu duhteıi buldu 

. Tlgi ebrusunu vuıidu 

Hflzmm«an !bir meşhur acem kantolu diL 
Öjenıl'nin ve.tdı ki, o devirlerdeki bir çaycı 
yahut kahveci İranlı delikanlının kaba.te.slak 
çiziİmjş .bir portresidir denilebilir: 

Bu batrun kan ile doldu. 
Mttjdeler olsun a beyim, 
Mehperi bir can gelecek. 
HösnO. gtlzel ( , ) ·çeşıııl slya.b. 
Kq1arı keman gelecok. 
Gözleri A.hG. gibidir, 
Ni.z De ~tar ldecek.. 

. · Ayağında kundurası, 

'Ustıı fıııııısız boyası 

Penbe ipek OOrabı 
Nıı&h :ctvaıuıa pleeekl_ 

Dttet~lara gelince, bunların hemen hep
sini, Şam,ram !ile Peruz okurlardı; Penız bir 
"Acem civanı", Şamram da maşulkası olurdu: 

Hİlzzam Düetto 
Şamram - Böyle değildim eyvah ne oldum, 

Aşkınla yandım, sa.ra.nb ııoldum. 
Peruz - Aışlomdan yannuş, saranp solmm,, 

Ben mllbfolAsı,. o aşk dellııl. 
ş. - Gel ey meh rfı, 

Kalbim aşkınla. doldu; 
LC.tfeyle keremklr, 
Kurbanım cilvekar. 

P. - Yazık, çare yok, 
11me bana serflirfl. 
Aşk nedir bilmem, 
Gllnlllntü sa.na vermem: 

Ş. - İtme bu nazı, yandım ben ıta.ııa, 

naJınıeyle gllzel yazıktıl' bana. 
P. - Afkınla yanayım. · 

Bedbaht mı olayım T ! 
· ş. - Yanma sen clvanım, 

Sana ben kul olayım! 
P. - Bana ne oldu, bana ne oldu, 

. Kalbim tık tık vurdu. 
Sevda nedir anladım, 
Ben de sa.na yandım. 

~. - Ot.na. gel bana gidelim, 
eıvekA.rız, bahtıyarİz, 
Bahtiyarız, bahtlya.nz ! 

Hüzzam Düetto 
ea,mram - Durma karşımıla ptlser, 

Nedir san'atın gl5ster 
Peroıı - Menem sanatım duhter, 

NA.ne suyu, ntııe teker, 
Severim ben seni duhter. 
Saplanm cl~rime ban9er ! 
Bana cemAlln g&ıbır, 
Bu blçA,re bunu ister. 

ş. - Ben duhterlm, namım Şamram, 
Söyle nedir meram 't 
Yaktın, yaktın meni balam, 
Beyaz penbe keten helvam. 

P, -- Men pllserlm, namım Peruı, 
Duramam aşlonJa henüz; 
Parasızım, menem kokoz, 
Men yanarım gece gttııau.z. 

Hüzzam Diletto 
eanırtııtı - Aşkına düştüm, halim yaman, 

Sevda ile yandım aman. 
Gönül, muhabbet nedir, 
A11kın bildir ey nevclvan. 

Perıız - Ciğerim pire plre 
Yilretfm pire pAre 
Var mıdır bu derde çA.re 
BlçA,resln yanma nAre • 

BestenigAr Düetto 
Peruz - Meftun oldum saııa ey peri 

Derlg etme sen bu kemtert. 
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Şa.mnım - -Yaktın yandırdın ah beni 
Fedıı. ettim can ile teni. 

P. - Ebrfi keman, hokka d1hao 
Nazik meyan. nazlı h~ban. 

ş. - Tlgl mlkjgA.ıı, sim gerdan 
Servi fidan, huri gllmıuı. 

P. - Aşk M-eşi sinemde nihan 
Çeıımlm akar hep kWl kan .. 

ş. - . Vay aman bala-m balam 
Ben oldum S8,Jl8, meftun. · 

Bibi. : Şarkı_ ve Ka.nto Mecmual.an. 

ACEMİNEFER SOKA(U - Adı. "Acmxıi
oğlanı" .isminden· bozularak kon-muştur; Emi
nönü kazasının Bayazıd nahlyesinde Kemal
paşa- mahallesi sok~anndan4ır; İstanbul 
Belediyesi şehir rehıberine göre Vidinli Tev
fikıpaş:a. caddesiyle Sa.ffetpaşa sokağı ara
sında üç dirsek çeviren ve ,bir i-simsiz çıkmazı 
bulunan, bir araıba geçebilecek kadar geniş, 
kaba taş döşeli, bozıtk, henüz tanzim edilme
nriş •bir soıkrulrtır (B. : · Kemalpa.şa mahallesi). 

Vidinli Tevfik:Paşa caddesi . kavşağından 
girildiğine göre, sıol köşe ,başında Acemioğ
lanlar ·ha.mam1 vardır. Hamamm aşı boyalı 
tipik yapısı, önünde ağaçlarla 'bezenmiş kü
çilk bahçesi ,bu sokak başına bir şirinlik ver
mektedir. Fakaıt sağ kolda. Milli Sineııri.a ile 
Hilıa.l Sineması Ve Şehzade başmdakj Şu'le On
r.aatbanesindn aı11uı. duvarları çı.p1ak · ve kas
vetlidir. Acermioğlanlar hamamını g~tn-·.~,,. 
solda bir çeşme an.kazı görünmekteddr, ha.z
ne-.si dar gelirli bir aile tarafmda,n ah.şap bir 
ilive ile ·mesken haline konmuş.tur. 

Sola kwrılan birinci diir~kte iki a:ka.sya 
-a.ğaCJ. va.rdlı?' · ki yeşillik ve gölgeleı;i sof'ıtağm 
kasvetini kıs.men gidermektedir. Bu dirsekte 
sağtla bir arsa vardır, civar evletin halkı ta
rafından süprüntü dökülmektedir. Soka:k; 
1>uradan itibaren sola doğru bir kavi.~ halin
de kıvnhr ve kaba· taş döşeli üç geniş. ha.sa
·malktan sonıra tekrar sağa ckıvnlır ve sola· 
doğru iıkinci -bir kavisle Sa;ff etpaşa soka.tma 
kavuşur. (Eylül 1944). 

1958 Şehzadebaşı caddet5li genişletilirken 
Milli Sinema ile Hilal Sinemasının ve Şfıle kı
raathanesinin bulunduğu ada yıkılmış, Ace
nünefer sokağının ilk parçası caddeye katıl
mış, tarihi kıymeti pek büyfüı:. olan Acemioğ
lanlar ij:amamı da cadde 'üzerine çıkmıştır. 

ACEMİN EVİ - Aıbdülaziz devri ile İkin
ci Abdülhamid saltanatının ilk yıllarin.da, 

1880 - 1882 (H. 1300) İbrahim adında ser-

s~ri bir İranlı tarafından, -Macuncu.da. Ça
pa çeşmesinde açı1ımş -büyük şehrin /en meş
hur gizli umumi evlerinden biridir_; devrin 
çapkın ve kwbadayıları arasında saıdece 
"Acem" diye de anılırdı. Müdavimlerinıin ek
seri.yeıtini, başta Zaptiye. Nazırlan gelmek 
üzere devrin paşaları, beyleri, mirasyedileri 
tes'kil ederdi. Aksarayın Oniikileri de -'-Şerle
rj~.c lanet- gece gündüz bu evin gediklilerih
dcn idi; hatta. bir tarihte Onikilerden Dökme
ci Ha.yrıilla:h Aceİn lbrahlıni -bıçaklaaııış ise 
de herü ölmemişti. IDvin müdiresi, eski ıyos
malardaıı :tıbrahimin dostu Fitna,t ıi.di; Ferruh: 
adında na.mlı bir aşçısı, Aleksan adında meş
hur -bir de uşağı vardı. Kalfahamam isminde, 
eJ.inde tespih, beş va:ldt namazında · -bir kadın 
da orta.lığın · düzenine bakardı. A~n umum
hanesinde şöhretleri tstanıbulu tutmuş yos
malar takma isim.len, laka;blan yahut has -
adlariyle şunlardır: 

Kuıriıru, Pesend, Gonca, Büyükallı, · Kü
çiikallı, Taııif e, Cilıan:ıyanch; Şidikli · Perver, 
Cami ,gelini Seher, Şaşı İfakat, Teraned.il, Bü
yük İnci, Küçük İnci,· Bacaksız İncitap, Bü
yük Cenap, Küçük Cenap, Uzunküpe Flrdevs. 

Bu nazeninlerdeıı bir çoğuna devrin ho
. vardafan 'tarafından şarkılar tanzim eclilıniş
ti. l\frscla şu şarkı Kumru için çıkmıştı: 

Yfüı:0nii görmiyeli hayli 7AUJiand1r 
Al'eh ol Kumru civan kande nliıandır. 

Şu şarkı dıa. Pesend'e çı.lunıştı: 
Hlı:- itaat etmemek mfünldin mttdür · (erma.nına 

. fkı1,.ı:-i dll ('.<!.•VIAil!\'t\-h olmuştur anın çP_.şmamna 

ımkmldet pek i-şlkane 6,şıkıuı vt(İ,da.nına. 
Dllpes~ndln gözleri. bin ea.na değer kurbanına. 

Acemin evi, İkıinci Abdülhamid.in istib-
da.t devri -başlarında diğer emsaliyle berahe:t 
kapatılmıştı; Ahmed Rasim, . "F\ıhşi atik" in 
s:onu.n.çu kısmında. ıbu eıvin son günlerini Şadi 
Bey adında ,bir hovarda ağzın'<ia.n şöyle nak-, 

. leder: 
"Dün gece Aoemdıe idıilk.. Fakat son ge

ce!. Artık geçti beyim, kapandı.. Dün gece 
son gece idıi .. İrade varmış, içtjma oluyormuş, 
jumal edilmiş .. Kanbur Esma, Fl.:tnaıt. ile ka
rılardan bir kaçı.. Muımcu .Alımed .. sürülü~ 
yorlar !.. Evlerin etrafında devriye, polis ge
ziyor ... Biz nasıl girdik? Asıl tuhaf olan bu
rası.. Anlaıtayım. Geçen pazar gecesi ben bi
zimkinde id:im .. Söz a.raısuida ·bmmki dedıİ ki .. 
Acem, Hürmüz falan · kapanıyormuş .. İnan
madım, yenu.n etti .. Derken ·efendim .. Balktım 
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ki biztmkinin göt.!eri sulandı .. Çünıkü ben -onu 
·ora-dan aldım, çekıttmdi.. Ba'ktım ki· ağzmun 
fa.dl bozulacaık, dedim ki: Mümkün olsa da 
güt.sek! Dedi ki: Ben yarın anlar, sana. haber 
veririm: Filvaki ertesi günü kaleme kendisi 
geldi.. Biraz · müşkülmüş amma.. her halde 
gire.bilirmişiz.. Hatırıma yıine bizim Süley
ma:n geldi, bir. koşu ona gıittim, anlattım, er
tesi akşama kaı-arlaştırdık.. O da: Benim
'kine söyliyeyiın de beraber ıgidelim ! 'dedi. 
Dün bizimkiler ikindiye doğru yollanıdılar. 

Süleymanla Lanıgaya indik.. Malfun a .. kar 
•buram. buram yağıyordu.. Saat bir kalktık .. 
Sokaltlarıda ıin cin top oynuyor.. Yürüdük, 

. Çapa.çeşmesinden saptılk.. Eve cloğruldu.k. 
Bir de bakalım -kıi evin önünde 'bir aşağı lbir 
yıtk.an biri geziniyor! Nokta koymuşlar!. Sol
daki sokağa saptık.. Ne -berba,t yerler.. bo
yuna ,duvar .. Kimd yeri yıkılmış, kimi yeri hiç 
kalımamış.. . köpekler ulur.. ş,imdıi ne ya:pa-
0ım? diye düşünüp dururken meğer evden bizi 
görmüşler, girdiğimiz sotkıağa bakan pencere
lerden biri açıldı. Lamba · önde, arkada hiri, 
eliyle: Durun. bekleyin! işaretini vertli. R(ilz
gar ıesiyoır, soğuk ... Orıtalık donuyor ... Duva
rın bir tarafına siper alacak yerine sindiık, 
gözlerimiz 'pencerede... Ha va azdırıyor, deh
şetli bir tipi yapacak; biz sırıtacağız .. Aradan 
bir çeyrek md geçti, yirmi da.kiika mı ne .. öte
ki sokaktan acı acı bi_r polis düdüğ.ü işidildL 
eyvah.. Süleymana dedim ki: Ulan ne düzta~ 
,ban. şeysin .. Senıinlle ne zaman buluşsam bir 
çapariz çıkar!.' Bir taraftan ayaklarım don
mağa başladl. Süleymamn çeneleıri çakır ça
lar ötüyordu .. Ne bıyığım kaldı, ne kaş:ıım. 
I)(>ndu.. Bir taraftan da geliyorlar mı? diye 
kulak verme(k için muşambanın kukuleteElini 
açıyordum .. Bir aralık giıtımeğe karar verdim. 
Sü.leymana da haydi yürıüyelim diyeceik:tim, 
yine o pencere önünde bir lamba görfü~dü. Bii
el çalbuk gelmemizi işare,t edıi.yordu, fırl•a<Clı!k. 

Koşaıbilirsen koş .. Yl;llmrı yumru. sokak! -Üç 
adımda. bir 'karları kulaçlıyordum.. · Bin beli 
kaJpının önıüne geldiik.. Baktım ki kapı ardına 
kadar a~ık .. Daldım .. Süleyman da atladı:. Ev 
halkı merdiven başında.. Yuikarıya ~ıkıtık. 

D,oğruca yeşil odaya .. Oda mı istersin? Fa
ıc'it.o yuvafarın, o çiıftehanelerin cümlesi bom
boştu.. Büllbülleıi de u~uştu.. Taş . oruiısı, 
meclis odası lS'SliZ, cam Ôd:ası kırık dökük, so
f& tenha, yanmı.ıki oda ,kıilöıtli, yulka.n kat bom-

boştu .. Haletlerden, Goncalardan, Allılardan, 
Pesendlerden, Tarif elerd-en eser yok.. Ne Ci
hanyandı, ne Siıdilcli Perver, ne Cami gelini, 
ne Uzunküpe Firdevs, ne Şaşı İfakat, ne Te~ 
ranedil, ne Büyülk İnci, ne Bacaksız İncitap ... . , 
Efendim, o Cenahlar, Pamuklar kalmamış .. , 
Ne bir ses, ne bir geziniş işıidfüyor, ne oda ka
p1larmdan bak1!p kaçışmalar görülüyordu. Ne 
kadar hoşuma giderdi, evin müdirelerinden 
ıbir Kalfahaınım vard~ ki eJ.inde daima tespih, 
be.ş vakit namazını kılar, sofu mizac bir ka
dındı.. Kör kemancı, uşak Aleksan, aşçı Fer
ruh da ,görünmedi. Yeşil odayı görmeyin ... Ne 
saJ11daı1ya kalmış, ne ısedir!. Bir kaç yer min
deri.. Kırık bir manıgal.. Suz gibi döşeme! . 

. Böyle bir mangal ne kadar kömür· ahr? .. Biz 
gelir ıgalmez •bacı lbir kürek da.ha ge{irdi am
ma Ok:meydamnda buhur:dan yakar gihi bir 
şey!.. Bereket versin rakııya ! .. Ortada ateş, 
etra.fnıda biz .. pervane .. Hepimiz dizildik .. 'Ne 
kade!h var, ne süra!hi!. Hepsi kalkım.ış .. liki üç 
fincan., kara babam binlik, bir teneıke ıınaş
raba!. dön bire dön! .. İşte samanlık seyran, 
ibu:!.. Meze p-ortakal, peynir, sahanda· yumur
ta .. sardel:a .. kafi .. Bereikı;ıt versin Mzmeıtçi-

. ye, bir ara kendi riı.a·ngalmı da tepeleme dol
durmuş, gıcıtirdi, biraz. ·elıimdz ayağımız ısın
dı,. bir taraftan da çakıntı .. F~tnaıt büzülmü$ 
durny'orıdu. Biziımki: Allı anneciğim, üşüyor

swı, gel .kürıkümıün altina gir .. dedi. Bunu der 
demez. Kaınbur Esma kalktı: Durun çocuk
lar, sizi ben ş,lınıdi ısıtırını! diyerek ruşan çık~ 
tı, hizmetçi ile beraiber döııt; aya:k bir şey ge
tireli, mangalın· ,birini bunun altın·a yerleştir
diler, üzerine bir iki yo11gıan serdiler, orl.lıarı 

da birbirine iliştirdiler .. Bir de büyük örtü ge
tirip örttüler. Eşyalari kiıtledikleri odayı da 
aıçtılar .. Beş altı sandalya çıliardılar.. Olıdu 
•b.ir tandır!. Etrafına dizildik.. ArkaLarım~a 
da palto lan çr&.tik.. Gelsin şarkı: 

· Unkapanıııın koca· karısı 
Zanpa.ra alır gel'.e yarısı! .. 

F-a.kaıt ne okllı1ldu ise tesir etti. Fttnat da, 
Esma da, Biz!mkiler de ıi.ğfa;dılar .. M,alO.m a .. 
Süleymaın iy•i musiki bilir, birini lbırakııp hi_. 
rini okuyordu: 

Hicran oku sinem deler ... 
iHele: 

J3ozuldu lii.nesi üft.adegılıım 
Evin yıktı felek blçAregAnm .. 

Şarlruıında ibiitün coştular.. Bu şa.rıkı, 
Kaymaik'm evvelce Geliıboluya siirillıdiilğii za-
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man çıkmıştı ... Bir ·uem ki hem ağ1adık, hem 
gilldµk.. Fakaıt ,geldiğimiz zaman mangal hi
raz başıma vuıımuşıtu. 'r.allidır da re!h.ıavet ver
di, ben olduğum yerde Sl2llll1Şım... Gözlerimi 
açtım. ki yine tandır başındayım.. Orıtada bir 
tepsi yemek .. Hepimiz. ellerıimizm üzerinP- yat
mışız .. Saföah olmuş. Kar yine o kar .. Fakat 
nasıl çıkacağız!. Fıtnat sabahşerifler hayır 
olsun diye ,gir.dl.. Birer kahve!. K·ar eder mi?. 
Birer limonlu!. Bir, iki .. Fakaıt n'S;Sıl çllkaca
ğız !.. Fitnete sordum: Yiıne polis dolaşıyor 
mu?.. dedi -ki: Dolaşmaz olur mu?. Bugttn 
•ib.iızi Kapıya götürecek!. Biz nasıl çıkacağız? .. 
Kıolay, o bizi götürür, ·siz de ardımız sıra çı
karsımz! .. Dediği gıibi de oldu! .. " 

Bibl. : Ahmed Ras.lm, Fuh§!i atik: S. M. .Alus, Not. 

ACEM100i.ANI, ACEM:tOGLANLAR, 
AOEMtOGLA.NLAR OCAGI - Sert bir di
siplin altında talim ve terbiye edilerek, başta 
Yeniçeri Ocağı, bütUn Kapukulu asker ocak~ 
larına (Devletin ücretli daimi asker ocakları
na) dağıtılıp kaydedilmek üzere devşirilen ço
cuklara devsirildikleri ~..nden bir asker oca
ğına verilecekleri güne kadar bu talim ve ter
biye yıllarında Acemioğlan, Acemioğlanı adı 
verilirdi. Bu talim ve terbiye müessesesi de 
bir.asker ocağı olup "Acemioflanlar Ocağı" 
denilir. 

AcemioıUanlar, !stan'bulwı fethinden Ye
niceri Oca*ivle· beraber· ocaklarının l!ğvına 
ka.da.r İstanbul tarihinde mühim bir yer alır. 
Btiyilk şehri ihya eden su tesislerinin inşaa
tında, bendlerin, su yollarının, savaldarın, 
/havuzların yapılarında, miri sarayl&rın ve sa
ir miri binaların, selatin camileri ve medrese
leri ve haınamlarınm in~aatıncİa, yol tamirle
rinde, şehrin temizlik işlerinde amele ve ırg-ad 
olarak dalma .Acemioğlanları kullanılmıslar
dt. Acemiomanıar, İstanbuldaki askeri· ihti
IAllere _katılmak :suretile !stanıbulun tarihi 
vekaviinde de yer alm.ıslardı. Acemioi?"Janlar 
Ocağının en büyük zabiti, kumandanı "İstan• 
bul A~ası" unvanını taşırdı (B. : İstanbul 
Ağası). 

İstanbulun en büyük zabıta amiri Yeni
çeri Ağası idi, şehrin asayiş ve inzibatını ko
rum.ak için, YeniGeri Ocağının "O~" adı ve
rilen ve birbirinden numaralarla ayırd edilen 
taburlarından her biri· büyük şehrin bir sem
tine memur edilm.işti, ve şeılı.rin her semtinde 
şimdiki polis karakolları gibi bir •'Yeniçeri 

Kolluğu" vardı: Yeniçeri Ağası sefere gittiği 
zama.n İstanbuldaki vazifesine Ocağın ikinci 
büyük zabiti olan Sekbanbaşı Ağa vekalet 
eder, İstanbulda, kışlalarının bekçisi ve Kol
luklar efradı olarak bir mikdar Yeniçeri bıra
kılırdı. Eğer büyük Ağa ile beraber Sekban
başı da sefere memur edilirse o zaman İstan
bulun muhafazası, zabıta vazifesi İstanbul 
Ağası ile emrindeki Acemioğlanlara kalırdı 

(B. : Yeniçeri; Yeniçeri Kollukları; Yeniçeri 
Ağa.sı; Sekbanbaşı) . 

Acemioğlanlar Ocağının İstanbul Ağa
ı:undan sonra gelen zabitleri, yukarıdan a..'}a• 
ğıya rutbe sıra.siyle şunlardı: 

Acemioğlanlar Rumeli Ağası-'-- Ruµı.eli; 
den devşirilen oğlanların sicil ve kayıdlaruiı 

tutan amir. 
Acemioğlanlar Anadolu Ağası - Anadö

ludan devşirilen oğlanların sicil kayıdla.rını 
tutan ·a.mfr. 

Acemioğlanlar Kethüdası - Ocağın her 
işinden mes'ul amir. Oğlanların esvabla11, ça . .: 

. maşırlan, ocağın iaşe ve ibate işleri cümle 
Kethüda tarafından tanzim edilirdi. 

Acemioğlanlar Çavuşu - Oğlanların as
ker ocaklarına devrine kadar' ocakt!ki · hiz
metlerini tayin ederdi. 

:h!1:eydan Kethüdası - Ocağın disiplin a
miri, suçlu oğlanların cezalarım tayin eder
di. 

İki Meydancıbaşı - Oğlanlara verilen 
dayak cezasının tatbikına memur zabitler. 

Yayaba.şılar - Her yetmiş nefer acemi
oğlanı bir bölük sayılırdı; gece ve . gündüz 
başlarında bulunup oğlanların her türlti uy
gunsuz harekatından mes'ul zabitler. 

Acemioğlanları en küçük 7 - 8 yaşların· 
da, en fazla da 14 - :1,.6 yaşlarında devşirilirdi. 
Devşirme kanununa göre oğlanların vücud 
yapılarının gayet düZglln, · hiç kusursuz, sıh• 
hatli ve yüz çizgilerinin de gUzel olması şart
tı. Acemioğlanlar kışlasında gereken talim 
ve terbiyelerinden sonra asker ocaklarına 18 · 
yaşında, en geç olarak 20 yaşında devrolu-
nurlardı. . 

Acem.ioğlanların büyU.k I.uşlası, tstaııbtıl
da Şehzadebaşıhda idi, Yeniçeriliğin kaldırıl
masından bir mUddet sonra yıktırılmış ola.n 
bu kışlanın yalnız !hamamı kalmış.tır ki Ya
vuz Sultan Selim, bir rivayete göre de Kanu
ni Sultan Süleyman tarafından yaptırilmış o-
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lan bu hamam, eski kışla hamalarımızdan tek 
örnektir, Türk yapı ·aanati bakımından müs
tesna bir kıymet ıtaşı:nıaktadır ve bir çarşı ha
mamı olarak işletilmektedir, halk ağzında 
Aceınioğlanından bozma "Acemoğlu Hama
mı" diye de meşhurdur (B. : Act>mioğlanlar 

Hamamı). 
Acemioğlanlatın hepsi . Şehzadebaşındaki 

loşlada kalmaz<lı; bir kısmı İste.nbu.ldaki h~
kar saraylannın ve diğer mirl müesseselerın 
hizmetlerinde kullanılırlardı; mesela: . 

Tophanede mütehassıs am.eleUk, işçilik; 
Bayazıttaki eski sarayda, Galatasarayın

da, Atmeydanmdaki İbrahimpa.şa ·sa.rayında 
baltacılık, ekınekçilik, aşçılık, · ça.maşırcılık, 
hamallık; . 

. Miri salhAnelerde ka.1ablık; 
Mırl peksimed ve f odu.la fınnla.rında hı;.

murka.rlık, pişiricilik, pasacılık, hamallık 
. Mirt yoğurthane, peynirhane, bozahane

lerde amelelik; 
Mtrı ağıllarda çobanlık; 
Min. inşaatta ve yollarda amelelik, ırgad-

J.ık. 
·. Aoemioğlaıtlarınd.an bir kısmının İstan.

bulun temizlik işlerinde, zamanımızın beledi.: 
ye C:;Öpçttleri yerinde kullanıldıklarını Evliya. 
Çelebi kesin olarak kaydediyor. Dördüncü 
Sultan Murad zamanında yaıpılan ordu - . esııaf 

alayını anlatırken: "Acemi.oğlanları bin mik
darı 1lct1belikaa,, matruş; kec ktllah, pilr iiillb 
olup ellerinde süpürge ve küreklerle tart 
ki a.mları pak ederek ubur ederler .. " diyor. 

Bt!tUıı bu· hizmetlerin hepsi ayn bir bö
ltlk sa.~ıştı. Her bölüğtln de acemioğlıı,n, 
nefer sayısı, işin, vazifenin ihtiyacına . göre 
6 - 7 neferden 70 nefere kadar çıkardı. 

Gerek a:cem.ioğlanlar kışlasında, gerekse 
hizmetleri icabı başka yerlerde bulunan . ace- · 
mioğlanlarının Yeniçeri Oca,ğına nefer kayde- . 
dilmelerine "kapuya çıkma", ya.hud sadece 
"çıkma." denilirdi. Çıkma; Yeniçeri Ocağının 
ihtiyacına göre yaıpılırdı. Yedi sekiz senede 
bir çılana olması . kanun icabından ise de dai
ma riayet olunmamıştır. Çıkma geciktiği za
manlar acemioğlanlarının ayaklandıkları da
hi görUlmUştür; mesela Hicri 104.2· (Mil!di 
16S2) yılında, çıkma yapılmadığı için dörtbin
den ziyade acenıioğlanı kışlalarının kapılarını 
kırıp şehire dağılmışlardı. 

lllcri 1058 (Miladi 1648) de "Sultanah-

med. camii ;aka.si" yalıud "Aıtmeydanı v-aka
sı" deııll~ Sipa)hi ilıtilfiJinde Galatasarayı ile 
Atm.eydanmcfaki · tbra.hrmpaşa. sarayı.mis. bu
iunaın içoğlanian da zaıbltlerlni dinJ~eyip ib.o
şanmışlar, onlarla ·beraber bu saraylarda hiz
met gören acemioğfanlan da ihtilalci Sipahi
lere karışmışlardı . . (B. : Atmeydanı Vak'ası; 
tçoğılrınları; Galata Saıarayı: 1:brahimpaşa Sa
ra.yı) 

Fatilı S:ultan Meıh.med sefere giderken 
Gebze ch~armda Sultan Çayırında vefat ettiği 
zaman Yeniçerilerin ayiı:klıa.nmasından kor
kan Sadrazam iKaıraımaııi Mehmed Paşa. bü
yiLlt vak'ayı ask.erden gizlt>miş, orduyu ·· mez~ 
.kfu- konak yerin-de !bırakarak naşı araba ile 
gizlice getirnrlşıt.l Şehirde asker olmadığı iç.in 
ıka.le kapılarını kapatmış, İstanbulda bulu.nan 

-. tek. sllahl.ı kuvvet acemdoğlanlarını da, Bakır
lroy civarın.da Fil Çayırmdan akan çay Uze
rtnde yıkılmış bir köprllnttn tamiri bahanesi· 
ile şehirden çıkarılı:n.ış.tı. (B.. = Me..11ıned, Fatih 
Sultan; Fil Çayın) . 

Üçüncü Suıltan Ahmed za.ma.nmda Nevşe
hirli Damad E>rahiın Pasa. saıdaretinde Davud -. . . 
Gerçek Ağanın hlmnıetiyle yangınlara karşı 

Yem.çeri Ocağına bağlı ilik tulumbacılık teşld
latı kiırulur-k2lll ıbu ıilk..ıtulumbacılar da acemi
oğlanların arasından seçfilmiş,ti. · CB. : 'l\ılum~ 
ba, Tu.Iumba-cılıık, Tulumı'bacılar; Davud Ağa, 
Gerçek). 

Acemioğlanlarının Kaıpıya çıkrna-SJ, Yeni
çeri Ocağına kaydedilmesi a.n/aınevi merasim 
He olurdu. Tanzim '.edilen def.terleıriıle beraber · 
kışlalarından alınıp Et Meyda.nındaki büyük · 
Y eniıçeri kışlasına, "Yeni Odalar" a götürlUUr
ler, isimleri bu defterden naklen Yenlıçeri.Oca.
ğının ana kütıüğiliıe kaydedilirdi. Takım talnm 
,hangi Yemç.eri ortalarına, .taburlarına verile 
m.işlerse birer ıbirer o ortanın Odabaşısı ö
nünden .geçerl~, ve Oda/haşı Ağa da · artık 

kendi emir vıe idaresi altına girdilderine. işa~ 
ret olarak önünden ıgeçen her oğlanın ensesiw 
ne bireır tokat albardı; sonra kışlanın kocaman 
,bir alan halinde olan orta avlusunun bir uctin
da bir hizaya- diziillrler, kendi aralarında ibir 
k.ıdem. kazanmak için orıtala.rının koğuş kapı
sına doğru !koşarlardı, .kapıdan ilk giren di
ğerlerinden kıdemli sayılır, eni geride kalan 
da Ortasım.n en kıdemsiz acemi neferi 
olurdu. Yeniçeri olarak ibu en kıdemsiz 
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neferin vazifesi, koğuşu ve koğuşun ayak
yollarını s'ü,püriip yıkamak, koğuş ihti
yarları ıile gelem misafirılerin papuclarım çe
virmeık idi; onun ,bir üstündeki orta bulaşık
cısı olurdu;· geriden üçüncü koğuş 11:ıama.lı o
lup koğuş ocağınıa ve mutbağma odun taşır, 
dördüncü de koğuş 'kandilcisi olurdu. 

Acemioğlanla.r Yeniçeri Ocağına ka.yd~ 
dilir edilmez de 1kişer akça yövmiyeye bağla
nırlardı. 

Devşirme usulünün kaldırılmasından ve 
Yeni.çeri Ocağı zabt ve ralbtının da . bozulma
sından sonra çarşı ve pazarda esnaflık edip 
evlenmeğ·eİ başlayan Yeniçerilerle. Yeniçeri o
turaklan:n:ı:n (.mütekaitlerinin) çocukları, o
caJk ihtiya:rlarmın "Odamız ıkıulu oğıludur" di
ye ş.ailıa:detile acem:iioğhıaı yazıldılar. 

AEIIİoGLANI SOKAGI - !simlerini 
latanfbulun eski haritalarından öğrendiğıimiz, 
zama.nınu.zıda yok olmuş, ,giizeı:ıgahı diğer yol
lara ·~arışmış eski. sok:aklarmdandır. Ekr~m 
Hakkı Ayverdinin naşrettiği 1882 tarihli ls
:tanbmun haritasiyle 1934 Belediıyıe Şehir Reh
,berlıün bu sahayı gösteren 4 numaralı pafta
sı karşı~a.ştırıldığı zaman: Acemioğlanlar · so
kağının, ıAıeemioğlanlar mescidiyle beraber 
Vidinli Tevfik Paşa caddesine karıştığı görıü
für. 1882 haritasında Acemioğlanlar mescidi 
köşesinden D'ireklerarası caddesindeki su te
ra:~i.sine ık.adar uzanan bir yoldur ki mezkur 
su terazisinin de 1882 den ,pek az sonra kaldı
rılmış olması gerekir. 

Bibl. : E. H. Ayverd:i, 1882 lstanbulhaıitwsı. 

ACEM100LANLAR HAMAMI .;___ Şe
ze.debaşında ·kUçük fakat tarihi kıymeti o·ıan 

bir hamamdır, TUrk Kışla Hamamından kal
mış tek örnektir. 1958 de önündeki yaıpı blo
kunun yıkılmasiyle cadde üzerine çıkmış ~~ 
lunmaktadır. Acemioğlanları Ocağının Yeni
çeri Ocağiyle beraber kaldırilmasmdan sonra 
ibir çarşı hamamı olarak işlemeğe başlamıştır. 
Kışla hamamı iken Camekan kısmının ne şe
kilde olduğu bilinemez ; Acemioğlanlartnın 
kışla müşte.ı."11Uatından bir koğuş - camekan
da soyunup giyindikleri muhtemeldir; zama
nımızda görülen camekanın çarşı hamamına 

tahvilinden ,~onra yapıldığı muhakkaktır. Bu 
tarihi hamamın ilk ciddi tamirinde cameka•' 
nı.nda tadili, diğar küçük ihamamlannu~daki 
emsaline benzetilmesi yerinde bir iş olur. 

Soğukluğun solunda. ayakyolları, bir te
mizlik ·kurnası, sağınd~ ise iki kurna bu
lunan halvetimsi bir bölme vardır. 

Acemi oğlımlar Hamaml (Krold-plıuı : A.B, Koçu 

Acemi oğlanlar Hamamı <Resim: Nezih) 
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Kapıdan girilince, !hara.re kısmının_ gö
bektaşı dört köşelidir; sağında iki, solunda 
üç, giriş kapısının karşısında ~a iki, cem'~n 
yedi kurna vardır. Soldaki ko~:dor~~u b~r 
geçitten _i'lü lm'nıalı bir halvetcıge gırılır. G:· 
riş kapısının tam karşısında üç kurna~_ı bır, 
hdvetle onun içinde ve ayrı ibir bölmesı 

otan ilti kuı'D.a daha vardır, bu halvetin ~l 
duvanndaki bir geçitten de iki kurnalı .bu
yükçe bir halvete geçilir• 

Bu tarihi hamam Şehza.debaşmıu ta.nın-
. · d ; acı R•·• 0 im Beyı· ·11 mış simaların an sınem · ......., · 

mUJküd.Ur. 
ACEM10f¾LA.NLAR KIŞLASI - Yeni.çe

ri yapılmak üzere dovşirilen ,çocukların ?eti!
tidldiği kışladır. lşkımekte olan ve c-ş~·z hır 
tarihi kıymet taşıyan Şdızade~şmdakı A~

mioğlıı.nılar liamamı ile beraJber . K.a:nunı . Sü
leyman tarafından yaptıııJ,dığı kuvvetle taıh
mıin olunaJbilir. Fatih zamanında yapbrılmış 
bir mesciddn de kışla mescidi olduğu söy~ 
,bilir. Bugün ·bu kışlıadan hemen ~men hi~ bır 

, ~ kaJıroamışhr·. Belediyenin .şeılrir rehbetı. ha-
ritasına nıamtan, Vidinli Twf.ikpaşa cadde
sinden Fevziye c.wdıdesinıe -kadar uza.nan ıge
. . bir . sahavı dıoldurduğu muhıakkaıktıır ki ;bu 
n,ış . - sıc · .a.c,lh 0s takdi.roe, Şehzadebaşında.ki e ı m~uur . -
man'ba:bıa tür.besinin de Acemıioğlıa.nlar · kışla
sı · kapısmıın önüne rastlaıd,ığı. yollu ka~lar 
doğru olur. 

Tarıihl kayııtla.ra göre bu kışla 9000 ~e
f er acearın oğlanı ·ala.bilecek kadar büyüktü 
(B. : Aıcıe.mioğlanı} . 

Yeniçeri ocağının kanlı bir .şehir mulıa

i".ebesile kaldırıldığı Vak'ayİ Hayriye'de, Ak
sarayda Et Meydanındaki "Yeniodalai' '. de
ıtilen Yeniçeri kışlası topla yakılıp yıkılnuş, 
yerle bir ediilnuşti; Şehzadebaşmda ca.mwı 

· .karşısına düşen dliğer · kışla, "Eskwıdalar" da 
yıkltınlıruştı. Aeemioğlanla.r kışlaJsımn bu taıh
ri'battan kuırtulıduğuaıu, Cevdet _Tarihinin XII. 
cildiıtdeki şu kayııd.mdan.öğreniyo!llz: 

''Şehzade camiişerifi civarında .kışlaları 

olan Acemioğlanlar ki Yeniçerilerin ibir şıu.be
. si olup . taıvaifi a;9keıiyenin odwı .maslıa.habna 
memur ·· i.dileır, bu sırada, onlar daıhi tef ve 

. i,lga. Ue zaibiıtleri olan lstaıriıbul Ağ·ası . unvanı, 
Haıtabemini unıvaıııma tahvıil kılındı. · Asaıkiri 
Ma.n.Slll'e silkine ıta!hrir ohm;makta olan nefe

. rat. içinde on beş yaşından aşağı çocuklar zu-

hur edip ıbunların askere yazılması kanun: 
mu!balif ise de meyusen ,geri dön.dü:rıülmelerı 
da!hi münasip görülmediğinıden salifüzziıkir 

Acemioğlaaılıarı kışlası onlar için talimhane it
tihaz olunarak -velilerinin rizası şartile or~ 
iskıan ve terbiyeleri için lhooalar ve zabitler 
tayin olUındu". 

Aceınioğlanlar kışlasının izinin bile kaJ
mıyacak şekilde ne• 2:aman yıkıldığı tesbit edi
lemedi. 

Bibi. : O. N. Ergin, Maarif Ttarlhi; O. N. Ergin. 
Mecellel {.:mı.rı belediye; AtA, Enderun tarihi; Cevdet 
tarihi, XII; Lutfl tarihi, I; M, Ziya, tata.nbUl ve Bo
ğa.zlçl. 

.ACEMlOGLANLAR KIŞLASI MF..SCtot 
~ Acenıioğ-Ianlar Mescidi halk ağzında ace
ınioğlan.daıı bozma Acemoğlu M~scidi de de.
nilirdi; Şehzadebaşıh<la Acemioğlanlar . Kışla
sıııd~ idi. Hadikatülcevami: "Banisi Fatih 
Sultan Mehmed Handır; Kışla derununda o
lan hamam Sultan Süleymamnd.ır, ittisalinde, 
Yeniçeri Ocağının fodula fmnı, mukabilınde 
Tulumbacılar Karhanesi ve Kışlası vardır, 
btmlar Sultan Sultan Ahmed Han Silisin 
vaz'ıdır. Bu mescidin minberini Şehzade Sul
tan Meilıme<l Vakfı katibi Kazanasmaz laka
biyle mal'tlf #acı Mustafa Efendi koymuş
tur". diyor (B. : Acemioğlanlar Kışlası; Ace
mioğlanlar Hamamı): 

.. Buglin mevcut değildir. Eski İatanbultİ 
iyi bilenlerden olup Acemioğlanlar Kışlası 
Mescidi içinde namaz lddığını söyleyen muh
tert"Dl. Esad Serezli Mescidin yerini, 1934: Be
lediye Şehir Rehberi haritasına göre, Acemi-

nefer Sokağ ile Vi- _ ::::1':;;-1~ 
dinlitev. filqıaşa cad ~ .. <, .=Jr ~ i ııı '~R desi kaıvuşağmclı,ı.ki · -----:-ı •• 
arsa olarak göster- . ; J 
mektedir ki bu ar- -Jı ti!f; 

· · 1 ~ t w~~~ i 
. sa:nın geriisnde A- ~ ı :t 

cemioğlanlar . Ha• 
mamının bahçe ka
pısı ıbulunmakta

dır. Yine eski ls
tanbulu iyi \bilen
lerden sayın Os- . 
man Ergin Maarif 
Tarihinde bu Mes- .· 
cidin 1909 (1327) 
yangınında ya.n.dı-A.cemJ oj-Ianlar l\lesoldinln yeri 
ğıru, yerinin yola (1882 terllılt haritada.o) 



-ioo-
verildiğini söylüyor; Esad Serezli ise !stanıbul 
Ansiklopecllisne verdiği notta · 1909 yangının
da Hamam ile berabe r Mescidin de kurtul
duğunu, Ev:kaf Nezaretinin lbu yariıgından do
kuz sene sonr-a, 1336 - 1337 arasında Mescidi 
tasnif dışı bıraktığını ve harab olup yıkıldığı
nı söylüyor ki çok daıha salahiyetli kaynak• 
tıır 

Ekrem Hakla Ayverdi tarafın~ İstan
bul tarihine hakikaten çok büyük bir hizmet 
olarak neşredilen tahminen 1882 tarihli bir 
İstanbul haritasında Acemioğlahlar Kışlası 

Mescidi kesin olarak gösterilmiştir ki yukarı• 
daki tariflere tamamen uymaktadır. 

Blbl .. : HadJke.ttll cevA.mi, I; Esad Serezll, Not; 
o. N. Erg1n, Maarif Tarlhi; m. H. Ayverdl, tatanbul 
Ba.ritası. 

ACEM100LANLAB MEYDANI SOKA.~ 
GI . - lsimlerıini lsta.ubulun eski haritaların
.dan clğrendiğim.ize, zamanımızda yok. olmuş, 
güzergahı diğer yo~ra karışmış, yer. yer ü
zerine binalar inşa edilmiş eski sokaklardan 
biridir. Ekrem Hakkı · Ayverdi tarafından 
neşredilen 1882 tarihli İstanbul haritasında, 
Acemioğlanlar Camii köşesinden başlayıp A· 
cemioğlanlar Hamamı yanından geçmekte ve 
bUyiik ve dar bir kavis çevirerek Çilingirler 
sokağına. kavuşmaktadır; Çilingirler sokağı 
da yok olmuş sokaklardandır, bugün Haliç 
Fenerinin iç kısmında . Hızırça vuş ve Kasım 
Gönani mahallelerinden geçen bir sokak ~i
lingir sokağı adını taşır. Bu sokağın adındaki 
Meydan ise 1882 tarihinden evvel ortadan 
kalkmıştır, sokağı tesbit eden ıriezkO.r tarihi 
haritada Acemioğlanlar Mescidi ve Ham~ 
civarında meydana benzer bir açıklık görlU
mtt.yor. 

Bibi. : 'E. H. Ayverdi. 1882 İstan'bul Haritası. 

ACEMOOLU SOKAGI - ·Bağlarbaşı · 
ıJOkakla,rınd:an; üç araba geçebilecek ika.dar 
geniş, kaıba taş döşeli iken toprak yol h&line 
gelmiş. Evleri alışa.p ve bahçeli, .sessiz, giln
lük güneşlik havadar bir sokaktır .. (Mayıs 
1945). 

Bibl : REK, Gezi notu. 
· . AC~AN (Dikran Bey) - Ünlü bir 

Ermeni ,göz hekimidir. 13 .Şubat 1852 de Ye
nikaıpıda doğmuş ve 25 Nisan 1913 de yine ts
tanbul'da vefat etmiştir. Babasinın adı Ave
dis'dir. 

önce taıhsilini Kum.kapıdaki. Bezciyan 
Mektebinde yaıpmıştır. 1866 yılında leyli ola-

_ rak . Askeri Tlıbbiye Mektel?fne girip 1873 de, 
meşhur Marko Paşa'nın gününde, . yüzbaşı 
rütbesiyle mezun olmuştur. Müıteakiben imti-

. han neticesinde muvaffakiyet göstererek 
Devl~ tarafından Viyanaya gönderilmiş ve 
orada iki sene nazari ve ameli olarak göz t&
da visi tahsil etntiştir. Avdetinde evvela Üi} yıl 
Selanik Hastahanesin-

. de !hizmette ,bulunmuş, 
sonra Haydarpaşada

ki Askeri Hastaıhaneye 
naklolunmuştur. Bura
da 35 yıl kadar hizmet 
etmiş ve aynı zamanda. 

· Mekteıbi T.ıibbiyei Şa
hanede "Oftalmoloji" 
profesörlüğünü deruh
te etmiştir. Böylece bu D1kraıı Bey Acemıan· 
şuıbede büyük ihtisas (Resim: H, Çizer) 

kesbederek, haza.kan 
ve dürlistlüğü sayesinde umumun takdlrhıe 
ma.zlhar olmuştur. Bir müddet Şehrem.anetin
de de vaziıfe. görmüş ve Haseki Hasta.nesinin 
göz hekimliğini ifa etmiştir. · 

Dr. Dikran Bey 26 Mart 1909 da Tl!bbi .. 
yai Şahane Cemı"yetine a:za seçilmiştir. BiJA .. 
ihare ikinci reis de tayi;ıı olunmuştur. Mira,. 
laylığa · kadar yükseldikten sonra 1911 de te
kaütlüğe sevk edilmi§tir. 1899 da 3. üncü sı .. 
ruf Osmani ve Mecicli nişanları, 1900 de de 
altın lmtiyaz Madalyası · ilet taltif edilmiçtir. 

Göz tııbbına dair tilrkçe, ermenice ve 
fra.nsşızca kaleme alınmış mühim yazıl.an 
mevcuttur. 

Dikran Bey Aceınyan Ermeni Cemaatı iş-. 
lerinde de mühim vazifelerde bulumnuş, ez
cilmie Patrikhane Macli$i, İdare Heyetine 
iz! ve reis seçilnrlştir. · (Dr. Mezıburyanın 

gayrı matıbfi eserinden) . 
Kevork Pamukcuyıın 

ACEMYAN (Mıg:irdıç) - Bir Ermem 
şairi ve mütercimi. 1838 de Ortaköyde doğ .. 
mUş ve 1917 de yine tstan.bul'da, vefat etmiş
ıtir. 

İlk tahsilini doğduğu semtte . yaptıktan 
sonra Venedik;teki Murad Rafaelyan ·Mekte.. 
:bine gönde:rJniiştir. 1858 de lstanbul'a döne
rek kendini edeıbiyata vakfetmiştir.- Aynı za
manda uzıın müddet Posta· - ·Telgraf Nezare
tinde mü!him vazi:f eler.de' ,bulunmuştur. 

lstanbul Ermeni Tiyatrosunun inldşaflll-
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da. .da Acemyan'ın rolü olmuştur. Mesel! 
1870 de Naum'ıun Tiyatrosunda, OtraköYEr
meni T,iyatro Hey'eti tarafından ;temsil edi
len "İhtiyar •aşık" adlı eser onundur. Bundan 
ımaada Sdhiller'in "Hay.dutlar" adlı piyesi, 
La.me:nnais'nin Halkın Kitabı" iu (870) "İki 
Çavuşlar'' ve "Paın.cinella" adlı bir komedya'
yı ermeniceye çevirntiştir. 

Muhtelif zamanlara ait şiirleri 1908 'de 
neşredilen bir clldde toplanmıştır. \A.ıvruıpalı 

şairJerden tareüme ettiği şilrler de · kitap ıha
linde ç:ıkmıştır. 

Kevork PemukQUyWJ 

ACEMYAN (Ohannes yachut Hovha.n
nes) - Blı- Erınani aktör ıve heykeltraşı. 1840 
sıralarında doğmuştur. (Diğer bir kayda gıö,, 
re de 1828 de doğmuş)· ve 1871 de ölmilştür. 

1855 - 1861 yıllannda Venedikteki Mu
rad Rafaelyan Mektebinde okumU§tur . .!stan
bul'a dönüş,ünde heykeltraşlık ve ressamlıkla 
meşgul olınuştur. Bilahare tiyaıtroya. intisap 
ederek .öooe Hekimyan trupw:ıda çalışmış, 

sonra da Şark Tiyatrosuna girmiştir . . Halk 
ta.rafından çok takdir edilen sanatkar, müel
lifi bulunduğu "Komitas'ııı Listesi" adlı pi• 
yes.te üç rol ibirden d'eıruılıte etmiştir~ ·Tiyatro 
arkadaşları Atamyan, Vartovyan, (Giillıli 
Agop), Arusyak ve Eranuhi Karaka.şyanlar 
olmuştur. _ 

Alexandre Dumas fils'in "Kamelyalı Ka
dın" eseri ile ıbazı piye·sleri ermeiıiceye çevir
miştir. · · Kevo.rk Pamukcuya.ıı 

ACEMYAN (Ohamıes veya Hıovhannes) 
- Ermeni ıtenonı ve tiyatro münekkidi. 1896 
da v~fat etmiştir. Bestekar Çuhacıyari'm ope~ · 
retlerinde başlıca roller derullıte ederek za• 
m8.ıllln.da ·ibüyük ıUn salmıştır. Tiyatroya dair 
tenkid yazıları · İst8.llJbul Ermeni ve Fransız 
,basınında ve ıbilhassa ermemce ·1'Aravelk" 
. (Şark) adlı _ gazetede neşrediJrniştir. 

· Kevork Pamukeuyan 

ACmADEM - Kaıdııköylinün semtlerin
den, Küçükçamlıcanın güney-batı eteğinde, 

Koşuyolu semti ile Gazhane semtleri arasın

dadır; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 29 nu
maralı paftasında kabataslak bir kroki ile 
tesbit edilmiş, 1955 tarihli Haritalı Şehir 

Rehberinde ise (Kadıköy kazasının birinci ha
ritasında} hemen hiç işlenmemiştir. 

. .Kadıköy - Acıbadem asfalt yolu senıtin 
bel kemiğini teşkil eder. Bu uzun yol, Hay-

darpaşa - Söğütlüçeşme arasındaki tren yo
lu yarması üzerinde bulunan beş taş köprµ
den, Haydarpaşadan gelindiğine göre dör
düncü köprünün d,oğu başından başlar, yeni 
İstanbul - Ankara şehrahının üstünden bü
. yilk bir beton köprü ile atlıyarak. KUçUkçaın
lıca eteğine kadar uzanır. Ankara yolu üstün• 
deki · köprüye belediyece ne isim verildiği 

mechu.lumilzdür, halk ve şoförler "Mendereş. 
Köprüsü" adını takmıştır. Bu uzun yolun, 
tren , ya.rmasmdaki köprüden Menderes köp
rllsüne kadar olan kısmı Hünkarimamı · sem
tinde kaldır; bu bakımdan Acıb!dem semti• 
nin batı • güney sının Menderes köp:rilsUdür 
demek yerinde olur: , 

Tertemiz havası ve derin sülruneti ile A
cıbadem $emti, yakın geçmişin kibar sayfiye 
yerlerinden biriydi. Eski köşklerden çoğu yı
kılmiş, ben gibi kalanlar pek harab bir hiı.1-
dedir., metrftk büyükbahçeler, bahçelerde.ki 
korumsu ağaçlıklar eski servet ve kibarlığı

. nın son _hatıralarıdır. Acı bademin · en mükel
lef eski ahşab köşklerinden olup taravetini 
muhafaza eden tek yapı, Çamlıca Kız Lisesi 
olarak kullanılan· Ratıb Paşa köşkü.dür. (B. : 
Çamlıca Kız Lisesi) Çamlıca Askeri Sana
toryomu da bu semtin sınırlan için.dedir 
(B. : Ça.mlı.ca Askeri Sanatoryomu). 

Ka.,tlıköy ~ Aelbadem a.s:f altının Köftfuıcü 
ve Zaamet sokaltlariyle !kesiştiği dört yol ağ
zında :Abdülmecid devri eserlerinden Aeıba
dem çeşmesi vardır (B. : AcıbAdem. Çeşme
si). 

Sen:ııi.iin tek camii de Te-.kin sokağında 
Faiık Paşa camii ,olup- halk ağzında AClba.deiıı
Camiıi. diye anılır (~. : Acııbaıdea:n . Camii) ; bu 
sokaık~ Ka.raoaalımed A!eza.rlığının görünü
şü ancak "uıhrevi haşmet" diye tarif oluna
bilir .. Bu sokağın as:f altla olan kavuş-ağınm 
karşismda. Acıbade-m polis kara.kolu bulunı. 
maktadır. :Ksıba taş döşeli, dar. ve bozuk Fa
ilk Bey sokağının !bitimine yakın ıbir yerde ale 
IAcılbadem örnek.bağı ve Ga2linosu vardır 
(B. : Ac.ııbadem ör.nekıbağ ve Gazinosu>'. 

Semtin Küçükıçamlıca eteğine rastla.yan 
isimsiz ibir toprak yol kenarında da :likinci 
Malım.udun bir nişan · taşı göriilür (B. : Acı
ibadem N~a.ntaşı). 

Acıbadeınde de yeni yapı tarzında. villa-
1a.r, vill~sı evler yapılma.ğa b~lamışıtır. 
Semt Kadıkıöyüne, .asfalt tlzerindeııı geçen be-
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lediye otobüsleri ile bağlanmıştır. Çamlıca

dan Tomruk suyu ,getireri atlı sucu araıbalan 
da bu yolıdan geçerler. Ara sokaklarda genıiş 
bahçeler ortasındaki küçiiık .a:hşab evlerde na
zarı -dil1ı:kati çekecek Şeikilde kümes hayvanla-
11 beslenmektedir. Bu orta hail~ ailelerden bir 
kısmının da sürü halinde koyun besliyerek 
sütçülük yaptığı görülmüştür. Havasının son 
derece letai.eti -buraya ,parlak ibir istikbal va
adeder. ACJıba<lem, bilhassa Edeıbiyaıt-ı Cedi
de 'hikaye ve romancılarının sık slik hatırladı
ğı semtlerden fbiriydıi. 

.Bibi. : REK, Mehıned Koçu ve A. Goıwel i , ·(".e;c · 

Notu. 
ACIBADEM CAM.ll - Kadıköy . - A.cıbi

demı asfalt yıolu tizerinldeki AcıbMem polis 
kara!kolunu.ıi karşısın.da Tekin Sokağındadır. 
İkinci Abdülhamid devrlııde yaıpılımış bir ma
lbed olup bıanisiııe nisbetle Faikpaş,a. Camii di
ye de anılır. Kesme taştan dört duvar üzeri
ne oturtulmuş taş. kasnak üstünde · kurşun 
örtülü bir kuıh'beden ibarettir, minaresi de 
kesme taştandır. 

Altda, ka.punun iki yanında iki, üstte üç 
penceresi bulunan ve .binaya !bir 
yama giıbi eklenmiş olan beton 
cebhe duvarının hanıgi seıbeble 

inşa edildiği · .aydınlaıtıla-madı; 
bir rivayete göre, camlin banisi 
ölınüş, yapı kalmış, elde mev-

I .. ~tfMır~\fti~.ı . 
AcıbMem Camii (Resim: _R. Sevlnçsoy) 

(Resim pencere sayısında hatalıdır) 

·cut . nakid kifayet etmediğinden, · cEfuhe 
·duvarı betondan ,çıkılmıştır; bu ilh.tima 
ibiraz garibtir, zira, kubbenin de Fa.iık. P~a
mn ölümünden sonra yapılmış alınası gere-

ISTANBUL 

kir, bu ta,kdirde, ceb-: 
he •duvarı da binanın 
planına ,göre ya,pılır, B;JL~ 
yahud ki üstü, ağır : '.,_ 
masraflı kubbe yeri- ,. '-. 
ne kiremit örtülü bir 
çatı ile örtülürdü. 

Milıırab duvarında · 
iki, sağ ve sol duıvar
larda ıüçer, üstü "ogi
ve." üsl(lbun,da ke-
ınerli yüksek pence-

A.cıbA.dem CamlJ . 
(plau, : R. Sevlnr.-oy) 

r.e . vardır. Dış taraıft-an . köşeler, ba;k:lıwa 

ve istalaktit kabartmalı yarını sütun baş
lıkları ile tezyin edilmiştir. Aıhşab i:ninıb{►. 
rinin ve vaiz kürsüsünıün sanat kıymeti yok
tur; kuıblbeye . asılımş küçilk: bir a~si var'." 
dır. Minareye sağ köşede ahşa.b ve helezoni 
,bir merdiven ile çıkılır, duvar içinde birkaç 
adınılık bir koridor geçilerek miınaırenin göv
desi içine girilir, göıvde içmde şerefeye yükse
len asıl merdiveın taştır. 

Son cemaat yeri 1966 - 1957 arasında· 
yapılmıştır, bu . tarihe .kadar gıi.riş ıkaıpısı 
doğrudan cami içine açılırdı; son cemaat yeri 
ya.pılırlren ,avlusunıa da ıbüyük ,bir su haznesi 
yaıptlarak 16 .abdest musluğu konmuştur ki 
.semt · halkı tarafmdan ,bu ,tesise Başvekil Ad
nan Mender=esıin ,gösterdiği ala.kaya nisbetle 
"Menderes Çeşmesi" adı ve~iştir. 

Btbl : REK, Gezi no,tu. 

ACIBADEM ~MESl - Kadık.ö:y. • A· 
cıoadem asfalt yolu üzerinde, bu yolun Köf
tüncü ve Zaamet sokaklariyle kesiştiği dört 
yol ağzındadır. Köfeki taşından klasik us
lftbda bir çeşme olup 1958 ağustosunda suyu 
kesilmiş, lülesi kopmuş, teknesi kırılıp yerle 

· bir olmuş, tamamen harabiye terk edilmiş 
durum.da idi. Yaptıranlar Abdülmecidin Kız
larağası Tayıfur Ağa· ile manevi oğlu ve pa
dişahın ser müsailıiıbi Besim Ağadır. Beş be
yitlik tarillı kitabesi şudur : 

·-- · . .,. 
Ha.zretl AbdWmecld BAııı meAll meııkUıet 
Al1 081JlaD. Hem EI-gazlnJıı o ıehder ekreıııl 
YAal kim Da.rttssaade ağası Tayfur Ata 
Ol vellyyüıı Dlmetln mesrflli ı,6clll hıırreml 
Ser nrilsAblb niAnevi oğhı Besim Ata ile 
Kıldılar bünyad bu nev çeşınei mulıkemi 
Hak velfni'metı ııusretre kılsın cıa.ıma. 

.1 

Hızrü İskender gibi Abı .hayatın mahr&ml 
TA.rlhln bende Nazif cevher dldbn BDber clbl · 
Kıldı irv6 yekkadem baba oğul bu ıemzem1 
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Bu Mücevher tarihden çeşmenin Hicri 
1260 yılında yapıldığı. anlaşılır. Çeşmenin ya
nında bir namazgah taşı vard~r. Semt lnrlık 
olmakt3:n çıktığı için bu namazgah taşının 

da pek yakında yok olacağı muhakkaktır. 
Btbl. : REK ve A. Genceli, Gezi Notu. , 

ACmADEM NAMAZGAIII -AcıbAdeİn 
Çeşmesinin -yanındadır. Çeşmenin yapıldığı 

tarih de buralar kırlık olduğundan tef errüçe 
çıkan mü'ırunler için bir su başında, çeşme
nin .ba·nilerini hayır ile yad ettirece-k eserdi. 
Yol kenarında, pek yakında yok olacağı mu
hakkaktır. Taşının bu zamana kadar durma
sı dahi şayanı hayrettir; mezkur namazg&h 
taşının yol kenarından alınarak yine o civar
da münasib bir yere konulması adab-ı dini
ye~ize uyan bir iş olur. 

Bibi. : REK ve A. Genceli, Gezi ~ 

ACIBADEM NİŞAN TAŞI - Semtin 
Küçükçamlıca eteğine rastlıyan isimsiz bir 
toprak yol kenarında ve miriye , ait . olduğu 
muhakkak bir arsa üzerindedir. Tahminen 
7-8 metre irtifaında dört köşeli bir mermer 
sütundur; üzerinde İkinci Sultan Mahmud un 
Tuğrası ile manzum ve taşa talik hat ile hak 
edilmiş bir kitabe vardır. Kitabenin tarih 
beytt şudui.· : 
Sütaııu tekke böyle nalq oldu ey Arif 
Bn menzilde yumurta lordı Şeb MahmUdu p&kendk 

H. 1232 CM. 1816-1817} 

Sütun demir çenberli bir kaidJye otur
tulmuş, kaide de betondan ve gayet geniş 
ikinci bir takviye bloku · içine alınmıştır. 

Bibl. : REK ve A. Gen~ll, Gezi notu. 

ACIBADl3JM ÖRNEK BAÖI VE GAZİ
NOSU_ - Kadıköy - Acıbadem asfalt yolun-

-· ~ -- ~ .. 
_-,:....,--~--......,., 

dan kaba taş döşeli _ve gayet bozuk Faik bey· 
sokağına sapılarak gidilir, bu sokağın biti
-mine yakın bit yerde, vaktile hakikaten pek 
güzel bir bağ iken sahibinin mm.ali yüzünden 
adının manasını hayli kaybetmiş bir yerdir; 
bağın arkasındaki bahçede bir yazlık gazino 
bulunmakta olup 1957 denıberi Mustafa Çeş
meli adında bir zat tarafından işletilmekte-

. dir; fakat gazinonun bilfiil idaresi, i~ arka
daşı Hakkı Savaşİn elindedir. SUkftnet için
de oturulup kese talanına uğramadan mas
raf _ ödenir bir gazinodur ki zamanımızda em~ 
sali yerlerde görülmeyen bir şeydir. Yerin 
sapalığı yüzünden muhit dışı müşterileri az 
tahmin edilir. Mevsimlerinde civar sekenenin 
sünnet düğünleri de bu gazinoda· yapılagel
mektedir, fakat bu düğünlerin de gazino 
müstecirlerinin yüzünll güldürdüğü söylene
mez. Burada yapılacak küçük bir Otel-pansi
yon her . hald~ rağbet görecektir. Cfazinonun 
alt kısmında bir bahçe parçası. Acıbadem 
Spor Kulübü gençlerine voleybol ve basket
bol sahası olarak ayrılmıştır. 

BibL : REK ve A. Genceli, Gem notu. 

ACIBADEM SPOR KUL'OB'O - Tesisi 
iç~ 1952 de teşebbüse geçilmiş ve ancak 1955 
de kurulabilmiş, !stanbulun genç bir · spor 
kulübiidür; amatör kulüblerdendir; diilikııın-
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lılar için futbol, basketbol ve voleybol, kızar 
için de basketbol ve voleybol şubeleri vardır. 
Kulübün idare yeri ve oyun sahası Acıba.• 

demde Dörtyol denilen yerde, aııtreman sa• 
hası da Örnek Bağı ve Gazinosu avlusundan 
ayrılan bahçe parçası üzerindedir. Kulüp ku• 
ruculan ve kulübün aza sayısı, 1958 den bu 
yana faaliyet ~rihçesi öğrenilemedi. 

BibL : REK ve A. Genceli, Gezi notu. 

ACIBADEi\l TEKKESİ - Selami Ali 
Efendi Tekkesi diye de anılır; yıkılmış, izi 
kalmamıştır. İkinci Mahmudun Acıbademde• 
ki Nişan Taşının tarih kitabesinde mezkur 
Tekkede rekz edildiği kaydedilir ki Nişan 
Taşının etrafı bu notların tesbit edildiği ta
rlhde )>omboş bir arsadan ibaretti (1958). 

Bibl. : REK ve A. Genceli, Gezi notu. 

ACIÇEŞME MEYDAN, ACIÇEŞME 

MEYDANI SOKAGI, ACIÇEŞME SOKAGI 
~ Küçük Mustaf apaşa hamamının önünde
. ki meydanımsı üç yol ağzına . eskiden 
"Acı çeşme meydanı", ve. bu sokaklar
dan birin-ede "Aıcıçeşmemeydanı soka• 
ğı", bu sokağın y'O-'kuş halinde Mıüftü 
Hama:ını civaı"!m.a kadar uzanan kısmı
na da "Acıçeşme sokağı" den,ilirdi. 1004 
Belediye Şe.ı.ir Rehberinde bu isimlerin 
üçıü de yoktur. 

Blbl. : E. H. Ayveroi, 1882 İstanbul 

haritası. 

ACIÇEŞME · SOKAÖI - Büyük . 
Kapalıçarşı sokaklarındandır, çarşının 

.Mercan kapısı ile Çukur Mahallebici a• 
rasınd~r. Kaıba taş -döşeli ve bir araba 
ra.h.aıt geçebilecek kadar geniştir. Mer
,ca.n kaıpısırun başında bir ;bakkal dülr· 
kanı, s-ol kolda da Zincirli Han vardır 
(B. : Zincirli Han) . Bu sokağın ·±ki ke- . 
nan serapa köseleci, terlikçi ve lruıidu-ı 
racı dükıkinlarıdır. 

Sokağa: adını ve
ren Acı . Çeşme, 
Ç:uıkur Maha.llebici 
. yanındadır ve dur
madan akar (B. : 
Çukur Mahallebici 
ve Büyük Kapa!J.- . . 
çarşı). 1860 • 1870 , 
arasında yazıldığı-

miz 36 kıt'~ taş basması bir "İstanıbul çar• 
şısı, Kalpa:kçılarbaşı Destanı'' nda 9 uncu 
kıt'a -bu sokak üzerinedir: 

Acıçepnesinin maJıalleblsl 

DA-iına gelür yerler kibarların heps,i 
Gün begUn serlllr beş on tepsisi 
Satar hummas şerbeti hem limonata 

Adı meçhul bu halle şairi Büyük Çarşı'ya 
Maıhmutpaşa yokuşundan çıkarak ·geliyor, bir 
Acıçeşmeden de bu yokuşda, destanıaım 5 inci 
kıt'asında bahsediyor (B. : Mahmudıpaşa Çar-
şısı): 

Şu ıMahıııuıipaı,anuı Acıçe!fDle&l 
Aceb ŞU dilberin nedir kllsmeııi 
SeJAmı sabahı bizden kesmesi , 
(Güzelim) rakibin slJ~e uyma. 

Bi.bl. : REK, Gezi notu. 

ACIÇEŞME YOKUŞU - Beyoğlu kaza
sının merkez nahiyesinin Kul-oğlu mahallesin
da, Faikpaşa yokuşu ile Çapanoğlu sokağı a
rasında, oldukça dik meyilli, genişçe, kaba' taş 
döşeli ve merdivenli bir yoku.ştur. Çok .bozuk 

gayet pis bir yoldur (1945). 
Bibi. : REK, Gezi notu; 

ACI HAMAM - Sultanahmetten 
Çeniber1itaşa çıkarken. sağ koldaki sa• 
k3lk içinde bir tek hamamdır; bir on ye
dinci asır yapısıdır. Erkekler hamamı

dır. Adının su acılığı ile ilgisi yoktur, 
bilakis e:ıkiden "Acı Hamam Tatlı su" 
.diye meşhurdu, şehrin en işlek hamam· 
larındandır. 

Sahibi olan HUseyin adındaki zatın 
gar.iıb mümanaatı ile ma·aJesef resmi ve 
plaru yaptırılamadı. 

ACIMUSLUK HAMAMI, . İBRA
HİMPAŞA HAMAMI - Eski Acımus
hlk, yeni adiyle CemaJnadir sokağında
dır. N eıvşe11irli Damad tbraıhim Paşa 
tarafından yaptırılmış, Onsekizinci a-

sır eseri tek ha
mamdır. Hara.re 
kısmı tama.men yı• 
kılmış, yalnız çok 
bozuk ·· bir · halde 

nı tahmin ettiği• · Aeıbadem Nişım taşı (Resim: A. B .Koçu) 

mermer döşeli ze
,ınini -kalmış, bir 
avluya · inkılab et..: 
miştir. Camekanı 

bir harabe olarak 
durmaktadır. Kub-
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besinin tepesindeki fener hoşluğu tahta ile 
örtıülmüştür. 1958 de bütrün hamam sah·ası 

Bay tsmailin sandık imal'a.ıtlıanesi olarak kul
lanılm3lkta idi. 

Bibl. : E. H. Ayverdi, 1882 İstanbul haritası; 
REK, Gezi notu. 

ACIMUSLUK MAHALLESİ - Adını·A
cmıusluk mescidinden alan eski bir maıhalle 
adıdır; şehrin son mahalleler bölümünde Acı
l'.I\,Usluk ma:lııailılesi. kaldırılmıştır, bugün bir'
kağıt deposu olan mescld ile A.eımuslU:k soka
ğı Hobyar mahallesi sınırı içindedir. 

ACIMUSLUK ~İ ~ Acımusluk 
(Cemal Nidir) sokağındadır; ya.pbr.aın Sah
haf Süleyman Efeaııdi adında bir hayır sahiibi
dir, kaıbrinin nerede olduğu ve .bu mescidin . 
yapı tarihi bilinmiyor; minberini Sadrazam 
Nevşe:hlrl'i tbraJ1ıim Paşa koydurtmuştu; bu 
nıesciıdıin kaırşısin.da lbrahim Paşanın bir da
r.ill.b.adisi ve bir tek hama.mı vardır. tbraıhim. 
I aşanın, az aşağına posta.hanenin arkasın
dıamı geçen Aşir Efendi soka.ğiıle Hocakasını 

köprüsü sokağı kavşağında .bir sd.byan mekte
ibi ile altında sebili vardır. Acımusluk mes
cidi bugün Vakit gazetesi müessesesinin kağıt 
deposu olmuştıur; uzun zama.ndaniberi yan yı
kık ıdıttran m.inal'esi temelinden yı:kılıp ka.klı
rılmıştır. Kesme taşta.n dört duvar üzerine 
.çekilmiş kireım't örtülü bir çatıdan ibarettir. 

J~L~--
. : -

ACIMUSLUK BİZANS MAHZENİ 

Karşısındaki İbrahim Paşanın tek hama.mı da 
,bir sandıkcı atölyesi olmuştur. (B. : Acunus
hıık Hama.mı). 

Blıbl. : HadikaıtüJ. Cevami I; REK, Gezi notu. 

ACDIUSLUK SOKAGI - (,B. : Cemal
ınıa.dir sokağı). 

ACIMUSLUK SOKAĞINDA BİZANS 
MAHZENİ - Cağaloğlu urundan girildiğinde, 
Acımusluk sokağı (şimdi Cemal Nadir soka
ğı) !ll!lll nfilı:ayetine doğru sol tarafında :görü
len eski duvarın gerisinde .gayet dikkat çekici 
-bir 1bizans mahzeni mevcut olup, burası uzun 
zamandır depo olarak kullanılmaktadır. Es
ki Çiftesaraylar arsasının alt ta.rafındaki 
mahzen ötedeııberi yabancı ilim ada.m.la.ruıın 

. aJakasını çekmiş ve geçen asrın sonl:a.rına 
doğru İsta;nıbui'un .bizans devrinden kalan es-
ki sarnıç, ve mahzenlerini tesbit eden J. 
Strzygowski ve Ph. Forchheimer tarafından 
tamtılmıştır (Die byzantinisohen Wasserbe
haelter von Konstantinopel, Wien 1893; s. 91). 
Fakat o devirde !stanbul'un hemen hemen bü
tün eski sarnıç ve ın·a.ıızenıerini görüp, plAn
larını çizen bu araştıncı1ar bUTaya gireme~ 

, ınişlerclir. Ancak kısa :bir zaman sonra, Sad
razam Cevad ~anın eski s~ tesislerini ihya. 
ve tamir ettirmek istemesi üzerine Benjamin 
Paluka burasını tetkik ederek, bu harabeyi 

.• ! 

. Aoımusluk sokağında Bizans mahzeninin pblnı 
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etraflı bir makale halinde bir planı ile tanıt
mıştır (Rumen eines ibyzanti:nischen Baues,, 
"Mltt. d. Deutschen - Excur. Clubs," N. F. II, 
1895, s. 22 v. d.). Aynı harabe bir müddet 
sonra da -bir de.fa da..lıa K. Wulzin:gar tarafın
dan incelenerek yeni bir planı daha çıkanı
m.ıştır (Die byzantiniscıhen Substruktionsbau
ten, "Jah11b. d. Inst.", XXVIIT, 1913, 376) 
aynı .planı, A. M. Scheider, Byzanz, Berlin 
1936, res. 45 de de yayınlanmıştır). 

Bu çaılı~malardan anlaşıldığına göre -A,. 

cımusluk sokağ1 harabesi Istanbul'un Bizans 
devrine ait kalıntılarının en fazla ilgi uyandı
ranlarından biridir. BUTasının aslında hayli 
büyük ,bir bi!nanın mahzeni ve :bodrumu oldu
ğu anlaşılmaktadır. H:a.lice nazır iyi bir mev
kide kurulan bu binanın üst kısımla.nndan 

her!hangi bir iz görülmemekle ,beraber, mev
cut mahzenin ana çizgileri bakımından üstte
ki binayı a.ksettirdigi muhakkaktır. Sokağın 
kenarındaki cephe ise .Uk.şeklini günümüze'
kadar muhafaza edememiş1 Türk devrinde a
çılan muıhtelif pencereler ile içeriye ışık ve · 
ha.va. girmesi temin edilmiştir ki, böylece ibu 
mahzen.in kullanılması da temin olunmuştur. 
Mahzenin i-çiındelri bazı kısımlar su sarnıcı 

haline getirilmiş ve ·bunlar-dan :bir tanesi bir 
,boru ile sokak üstündeki bir ç·eşmeye bağlan
mıştı ki, sokağa. adını veren çeşmenin bu ol
ması muhtemeldir. Elli yıl ön-ceki to-.pra.k se.vi
yesine göre 10 m. yüksekliğinde olan cephe
nm gerisinde müteaddit, tonozlu odacıklar
dan başka tam ortada 11 X 16.30 m. öl1tü· 
sUınde, ikf ~ıra mermer sütunlu büyük -bir kı
sım varoır ve bunun duvan dibinde bir de 
kuyu mevcuttur. Sağ tarafıtaki odıalann geri
slıı.çle .geç devirde ilave edilmdş intibamı bıra
kan oval •biçinill ıbir sarnıç ve gerilere uza.nan 
bir deıhliz bulunmasına. karşılık, solda. daha 
fa.rklı bir tertip ile karşıLaşıhr . .Ancakbu ka
nadın devamı tesbit edilememiştir. · ütunlu 
salonun gerisinde 10,25 X 6,70 m. ölçüsünde 
(aıpsis çıkıntısı hariç) !beşik tonozlu ve_ mih
rap ,bi.çilninq.e apsisli bir mekan daJıa vardır 
ki bir kilise seklinde olan bu kısmın içi su do
ludur. Yanı~ca yaslaınmış olan bu büyük bi
nanın yanlarda ve geriye doğru d:aha hayli 
uzandığı anlaştlmaJ-dII. berabar bunları tesbi.t 
· etmek mü:rrtkün olınaniakta.dır. 

Bu kalıntmm malıiyeti eskidenberi m<l
rak uyandırmışbr. Vaktiyle Mordtma.rm 

(Esquisse topographique de .Constantinople, 
Lille 1892, s. 48) ,buras:mın İstanbul'un Latin 
işgali altında buhuıduğu sıraada 1209 da Ve
nediklilerin kendi :bölgelerinde ya.ptırdıklan 

içkale (Castrum fori) nin kalıntısı olabilece
ğini ileri sürmüş ise de bu fikir :bir kaıç ,bakım
dan kabul edilmemiştir. Paluka, _buras:ıım bir 
Bizans sarayının ,bodrumunda yapılmış özel 
bir hamam olarak kabul ederek, içeride bul
duğu iki tuğla damgasının yardımiyle 939-
941 ytlları Romanos Leıka.penoo zamanında 

yaptıiıldığııu ve 1281 - 1349 yıllan · arasında 
Andronikos III zamanında. tamir edilmiş ola
bilıceğini muhtemel gördüğünü ortaya ~tın.ış
tır. ·Fakat ibu tahminler de çok zayıf temel
lere dayandığımdan kabul· edilmemiştir. Daha 
sonraları, J. B. Paı.pado.pulos, Pari-s Akademi
sinde okunan bir teıblıi:ğinde, ,burasının .bir fer
manla Ceneıvizlilıere .. bırakılan Boıta.niates sa
rayı kalıntısı olması ihtimalini 'hatırlatarak 
.pek az ileride o sıralarda bulunan 12 m. ara
lıklı dört payeyi de bu bina ,ile ilgili görmüş 
ve hatta bunun sarayın hamamına ait olabi
leceğiıni iddia etmiştir (Deco-uveı.rtes · archeo
logiques a Constantinople, "Compte Rend. de 
l'Acad. Inıs. et B. L.", 1925, s. 115; M. 
Schede, "Archaeolo. Anzeiger", 1929, s. 342). 

Filhakika XII. asrın ikinci yarısında Bl
zansdan şehrin içinde .bir imtiyaz ,bölgesi elde 
edilen Cenevizl-eır, Kala.manos sar.ayı da de
nilen Botaniates sarayını satın al~lıa.r, için
de iki kilisesi olan bu muhteşem binayı bir 
konsolosluk sarayı iha.linıe getirmdşlerdir (E. 
Dallegıgio, Nomenclature des eglises latines, 
"Echos d'Orient", 1924, s. 454). Ancak bu fi. 
kir ,de A. M. Sclıneider'.in itirazı ile karşılaş
mıştır (Byza:rtz, s. 91 - 92 ve 98). Ona göre 
Botaniates sa.rayı daha ·doğuda Sarayburnu 
ha\talisinde olmalıdır. Bütün ıbu ıdeğişilt fara
ziyelere ra.ğnleın,. Aıcımusluk. sokağında.ki ka
lınb, umumiyetle Botaniates sarayı olarak ta
:ııına;gelmektedir (E. Mamboury, lstwıbul, 
rehiberi seyya.lıin, İstaınıbul 1925, s. 356; ay. 
ınüel. İstanibUıl touristique, lstanbul 1951, s: · 
256 - 257). Asıl adı her ne ohırsa olsun, bu
gün görülen büyük nıa:hzen muhak.kakki lbir 
sivil binaya, a:ittir. Ölçillerinin hayli gen.iş ol
ması buınwı bir sıaray olması Uıtimalin:i. kuv
vetlendirmektedir. Şimdilik .bilinen ve sayıları 
on-i...lriyi geçen odaları, dehlizleri ve, karış.ık 
planı ile bu Bizans kalıntısı, iyice temizlenerek 
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gezilir bir hale getirildiği takdirde lstanbulun 
merak uyandırıcı köşelerinden :biri olabilir. 

Semavi Eyice 

ACJSU SOKAGI - Beşiktaş kazasının 
Vişnezade mahallesi sokaklarındandır; Spor 
çaddesile Vişnezade camii önü sokağı arasın
dadır; Spor caddesi kavşağından girildiğine 
ıgöre, kaba -taş döş,9.1:i, iki araba geçebilecek 
kadM" geniş, üzerinde hıali vakti yerinde aile- · 
!erin oturduğu ikişer üçer katlı biiyü,k ahşap 
evlerin .bulunduğu bir sokaktır; · Vişnezade 
Camii sokağı kavşağı başında beton yaıpı "ko
nak yavrusu" 'diyebilaceğintlz bir ev ile, yine 
betcın yapı ilti k-atlı şirin: biır apartımancık, 
"Nimet A:pıartımam'' vardır; sokağın ,bu kav-
. şağı karşısında ·da temellerine kadar çıkıp.kal
mış olan "Aziziye Camii?" bulunmaktadır. 
(Mayıs 1945). 

Bibi. : REK, G~ .. notu. 

ACUDOÖU (Ratib Atir) - Ttlrk hey
keltıraşlık sa:1'atının en hlivük siması· 
20 şubat 1898 (nüfus kaydındaki rftm! tarih 
ile . 8 şubat 1313, ıhlc:ri 28 ramazan 1315) bir 
pazar günü İstanbulda Mollagurani de doğ
muştur; 1957 de !bir Salıyı Çarşambaya bağla
yan 15/16 ocak gecesi Çubuldudaki yalısında 
kalb sektesiyle vefat etti. Ratl!b Aşıim sahsın
da_ Türkiye elmas yüNkli arslan giıbi bir ev
laıdım ve dünya, pek büy{lk bir heıykeltraş 
kaybetmiştir. Elli sekizinci yaşını bitirmek 
üzere idi. 

. Babası Hüseyin Aşir Molla, geçen asır 
-sonlarında taşra kadı:lıkları.ııda bulunmuş, en 
son vıaziıfesi de Bolu hukuk mahkemesi reis
liği olan zıeıvki sellin sahibi ve hür fikirli seç
kin bir münevverdi: Ratib iki.si erkek dört 
kardeşin üçüncüsüdür. İlk · tahsilini Çubukhi 
mektebinde yapLı, son
ra Aksarayda Mahınu

diye Rüştiyesini bitirdi. 
Birinci Cihan harbinde 
Ankara Sulıtanisi son 
sınıfından askere alındı, 
İ.stanbulda ihtiyat zabit 
talimg&hına gönderildi. 
O f eilakeltli haJ-.be depo \ 
taburlannda ve 37 nci 
Kafkas fırkasında işti- ,. 
rak etti, mütarekede BA.tib Aşir Acudoğu 
mülaızi.m.i sani rütbesiy- (Resim: n. Çizer) 

le terhis olund.u ve, yirmi yaşında Sa
nayii Nefise Mektebi alisinin heykeltraş

lık şubesine ,girdi. Burada ilk türk hey
keltraşı merhum İhsan Özsoyun en isti
datlı talebesi, gözbebeği oldu. HOicasının 

teşviki ve ta:v:dyesi ile tahsilini ikmal et
mek üzere babası tarafından 1921 de .Alına.n
yaya gönderildi; Münihde Milli Yüksek Güzel 
sanatlar akademisinde o zamanlar Alma.nya
nın en. kuvvetli sanatkarlarından P~of. Belle-. 
ker'in atelyesiınde iki yıl çalıştı; Akademiden 
lisans ve ko·casının el ya:zısiyle ibir takdirna• 
me aldı. Almanya iktisadi ve siyasi. bir buh
ran içinde idi. !stanbuldaki babasının tilrfü 
g,üçlüklerle gönderebildiği hal'lçlıkla Alman
yada geçim pek sıkıntılı bir hal alınca Fran
sa.ya gitti v-e orada da yine asrın büyük ils
tad1aırından Bourdelin atelyesiıne girdi. Bour
del yalmz zamanımın değil, zaman kayıdın,rı
nın üstünde beşeriyetin dehalarından Rodinin 
yetıiştirdiği -bir sanatkarıdı. Bir gün ate.ly~in
de çalışan_ Türk gendndn bir etüdü kArşıııına 
geçti ve: 

- D€likanlı, heykeltraşide artık ,benden 
ve yeryüzünde başka hir f!niden öğreneceği
niz hiç bir şey yoktur .. Dedi ve gözleri yaşa• 
raırak il! ve etti: 

- İbda edeceğiniz eserle:rdn. neler olaca
ğını bilemiyorum, bildiğim şey o eserlerde 
nirk milletinin ruh asaletinin ve. kudretinin 
,tecelli edeceği hakikatidir.: 

Fransada iklın:ci hocası, yine azametli bir 
şöhret olan Aristiıde Maillol oldu. 

Vatanına dönen Ratib Aşir bir ara Edir
ne lfaesinde, sonTa İstanbuJda. Zeyrek, Bakır-
köy ve Beykoz o:r-ta mekteplerinde resim ve 
iş muallimliği yaptı; ölümünden aınca.k on üç 
gün evvel ,kendi isteği ile emekliye aynlmış 
,bulunuyordu. 

üstadın ilk büyük eseri Menennen'de 
Kubilay a:bide·sidıir. Bu güzel eserde yoluınıu 
henıüzaramakta olan.büyük bir sanatıdır gö
rurüz. Kazamhğı ikinci müsabaka Boludaki 
Atatürk heykeli oldu. Diyebiliriz ki, mareşal 

üniformasiyle Türkiyede dikilmiş olan Ata
türk heykellerinin en manalısı, ifade ettiği 

kudret ve vekar ile en güzelidir. Son yaptığı 
/büyük eserde Ankara Üniversitesine rekze.. 
dilen Atatürk heykelidir; -bu heykelde RA.tib 
A~ artık kemal çağında buluyoruz. At.a-
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türk'{4ı v.ücudunda ve yüzünde yıllarca evvel 
Bourdel'm dediği gibi, Türk ruhunun asalet 
ve kudreti tecelll etmiştir. Bir sa~at şaheseri
dir. 

Eıi büyük, en azametli eseri ise 1943 te 
başlayıp galiba beş yıla yakın bir zaman iç.in
de tamamlayabildiği Erzincan abidesidir. Bu· 
abidenin müsa:bakasını kazanmak sanatk~.r 
için hakikaten parlak bir za.ferdiir .. Rabbın 
ınaıketi .Aıka'Clemidek.i jüri salonuna götüııülür
keiı yolda bir . kaza geçirmiş, hem.en hemen 
hurda hale gelmiş, heykeltra.ş maketini sa
londaki yerinde elinden gelebildiği kadaır ta
mir edebilmiş, müsabakayı kazanma iimidle
ııini . de tamamen kayıbetmişti. Fakat o kırık 
maket ,bir üstadın coşkun ruhunun ibda etti
ği öyle bir eser idi ki, jüri tereddüt etmeden 
,bu :büyük işi Ratibe verdi. 

Erzincan ~bidesi i'ki gruptan müteşekkil
dir; birinci grup altta, galiba tabii cesametin 
ıbir bu<;u]ç,_ misli büytikMikte üç figürden mü
rekkeptir, orıtada sembolik bir kadın, vatan 
tinısaJi, bir eliyle, zelıele fela~tinde mahvo
lam: Er$ncanı yenıiden yapan işçiye bir çelenk 
vermekte, _diğer eliyle de -bir Erzincanlıya ye
ni şehrin anahtarını uzatmaktadır. 

Ratıb işçi heykelinin başıp.da, kendıi ma
nalı sanatkar kafasını ve yüzüınü yapmıştı; 

bu figür bir yapı amelesi esvabı altında Ra.tıb 
.Aşirin kendi heykelidir ; ,bu baJnmdan tek 
başına müstesna biır kıymet taşımaktadır. 

kbidenin ilkinci grupu da yüksek bir taş kai
de üzerinde yine üç fiıgürden mürekkeptir; bu 
figürler de zannederiz tabii . cesam.etin iki 
misli büyüklüğündedir; ortada o devrin Cum
hUIT6isi !sın-et !nönıü, Erzincanlı bir anayı 
bağrına baslllJJj, bir eliııi de kendisine soku
lan bir kız çocuğunun omuzuna koymuştur. 

Bu muazzam figürlerin çamurdan ya.pıla
bilınesi için lmfi derecede büyük atölyesi ol
mayan heykeltraşa müzeler müdürlüğü atöl
ye gibi kullanmak üzere Yeni Cami ıka.rşlsın
daki Hatice 'Durihan Sultan türbesinin medhal 
kısırum tahsis etmişti. Ü stad eserim orada 
tamamlamış, altı figür.ün tunç düğiimlıeri de 
yine kıymetli bir sanatkar olan Yusuf Akpı• 
nann dökümhanesinde yaıpılmıştı. 

Türbe med:halindcki muvakkat atölyenin 
ıher günkü misafirlerinden biri Neyzen Tıevfıik 
idi, iskelenm üstıünde dev gibi bir iş,i başa:rma.• 

ğa çalışan Ratıbi mey'inin ,silı.irkar nağmele .. _ 
:riyle coştururdu. 

Ahide müsabakalarında Ratıp Aşirin 
projeleri daima bir azametin ifadeleri olmuş
lardı. İstanbulun Türkler :tarafındıan beşyü• 
züncü f etıi:h yıldönümıli hazırlıkları • arasında 
RE. Koçu bir gün kendisine ne düşündüğünü 

t • "Şö' le ı.:- " A-..J• sormuş u, y -u.ı:ı.· şey.. w::ıuıı , :ve masa-
mın üzerinden bir kağıt alarak kurşuın: kale
miyle -çizdi: Kadinı Ana.dolu -medeniyetini 
temsil eden arslanlar üzerine oturtulmuş lbir 
taht - üzerıinde yirmi bir yaşında. -bir Fatih ... 
Kartal bıınınu ile :bir d.eJ.ıiıkanlı ki, cengaver 
.çlılglleri şair hüviyetirun zerafeti ve mütefek
kir ha.şuun melahati ile yoğurulm:uş,tur. Kuca
ğında bir ktlıç .. Bir kılıç ki, alemi medeınıiyete 
yeni· bir tefekkür uflk.u açan kalem gibi ma-
. nalı .. Tahtın arka.sın-da üç sütun .• İki yaıida

ıkiler bizantin ve orta:daki Türk başlıklı .. '1Ürk 
·başlılklı sütunun üzerinde bu hükümdarı · zişa
nın turası ... 

Sonra .güldü: 

,_Böyle başlarım da., bakarsın bir gün 
ata bindiririm .. Fakat beındın Fatihfuı ata hin
di mi o atlı figürün etrafına kabartmalar ha
riç, hreykel olarak en az elli figür to·planır ... 

Dedi. 

Ratı:bın sanatka.r dahasının haki:k.i ma
kesi yurdumuza yadıiıgir bır.aıktığ.ı abideler ve 
aıbide projeleri değil, hepsi kayıp olmuş · olan 
küçük şaheserleridir... Üzerleırinde aylaırca 
1kendi kendine, gizli gizli vecd içinde ça
lışır, sonra bar gün çamurun, üs'tündeka ışlak: 
bezleri açıp ru yaırü vefakirına gösterir.: 
Kıendisine: "Aman Ratıb .. Alçıdan dök .. öj)ilr
lerineıbenzeıtme!." diye yalvarİlır. ; "Yok •. $:ler .. 
Kaıfamın .içinde:k.im henüz veremedim!..". Bir 
hafta sonra uğrarsınız .. O çamur şaheser; onu 
ibda eden saııuı,tk.ar ellerle bo~lmuştur, yok 
olmuştur, kaylbolmuştur .. 

R. E. Koçu bir gün Taınıburi Cemil Beyi 
görmüş idi, . iki el üstünde büyıü:k. bestelka:rın 
düşünen kafası.. Bu bir büst değil, klasik 
Türk musikiisinin tarihçesiydi.. Ve adı "Fe
rahfeza saz semad.si." idi .. ö düşünell baş kar
şısında insan o meşıhur saz semaisinin nağ
melerini duyuyordu.. "Rabb .. Yarın Mesut 
Cemili a.bp getireceğim .. " diyen Reşad Ekre
me: "Aman sa.km ha!.. dedi .. Beste henüz bit• 
medi .. Bir haf.ta sonra .. " Ne birr haftası, Uç 
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,gün sonra Cemdl Bey, o şaJlieser, bir yığın ça
mur olmuştu .. 

Sanat!kirın yari gaarı olaıı lbu ansiklope
dinin müellifi kendisind~m yalın ayak, tülü 
kafa, koltuğunda gazeteler bir müvezzi .ço
cuk, heykelciğini ısrar i1e ister idi. Bir gün 
sofrarunı başına oturdular.. Sehpa üzer.inde 
ve ısiak bez altında bi•r şey duruyor, heykel
traş: 

- Sana sfu,prizim !.. ' 
Dedi, ve 'hem açtı .. Ruhunun bütün -kud

retiyle kavrayıp ibda ettiği gazeteci çocuk, 
pırpırı, çıplak ayakları koşrarlır külhani, bir 
sanat hari!k:ası olarak duruyordu. Reşad Ek
rem sofradan :kalkıp: 

- Gidiyorum.. ve ıga.zeıtooim.i göitürüyo
rum ! dedi. 

- Acele etme .. Yaş c;amur, kuruyunca 
çaıtlayacak, dökülecek .. Sana onu alçıdan dö
keceğim.. Bu kadar bekledin, üç gü.n daha 
sabret!.. dedi. 

MU!harrir o üç günü iple çekti. Oç gün 
sonra Çubukluya gitti. Gazeıtecıi yoiktu, Tan.
huri Cemilin başı ,gibi o da bir yığını çamur 
olmuştu. Reşad Ekrem: 

- Sen gaddar, honhar; barbarsın, bir 

delisin!.. 
Diye ibağırdı. Rıatııb boynunu büıktü: 
- Hamdolsun akı:l iddiasında değilim! .. 

Üzülme, o cılız bi•r -biblo idi, sana şöyle seksen 
santim boyunda bir heyıkel yapacağım .. dedi. 

Heykel olarak bir kız başı, Mimar Sinan 
ve kabartma olarak Fatfilı Sultan Meıhmed ile 
Mehmed Akıifin madalyıonlan, yine !heykel o
larak "mwndire!k" adını verdiği yalı.ıı ayaklı 
oğlaın, ve elinde tan'bur ile ikinci bir Cemil Bey 
hep ,bu kaybolan şah.eserler ar.asındadır. Ga
zeteciler Cemiyetinin yeni binası için taahlıtit 
etıtıiği İlbrahim Miüteıferriıka, Şinasi, Aıgah 
Efendi büstleri de vaJkıtsız ölümiyle yarım kal
dı. Bey.koz Halkevi için al,çıdan döktüğü "Ah-

Ratıb Aşır, v!ücudca bir pelhlivan yapısına 
med Mithad Efendi" si · halen bilemeydz ne 
haldedir, neredeilıir. , 
sahlp, buğday beıni.zli, geniş alınlı, güzel a
damdı. Çocukluk ve delıikanlılık çağla.rıında 
a:kran ve emsali arasında. güreş_ıniş, Vefa Ku- · 
lül;)üncle futbol oynamış, güreşte de fudbolda. 
,da istikbal için bir as şöhreti vaadederken. 
.sanatkar hüviyeti galip gelmişti. 

Acı kuıvvetiyle pek sılıha.tll görünilrdü. 

Soğuık,tan· ytlmazdı, ömru ,boyunca. paltoyu 
-taşınmaz bir yük telakki etmiş, kışları da.ima 
su geçmez ibir •parclisö ile geçirmiştir, ve 
ıfrenk gömleğini de dalına kolsuz bir atlet f-a
nıilinın üstüne giymiştir. 

Fes zam.'IUllnda ,baş aıçık gezilmezdi. Fes, 
kıyaı.feıt :inkılabı kamıuniyle ya.sak olunca başı 
şapkanın.her çeşidini yadwgamış, serpuş ola
rak kendisine "bere" yi, seçmiş, ona da bir 
hususiyet vermişti: . 

Lacivert ve küçük bereyi gıiymez, başının 
üstüne bil' limon kabuğu gibi şöyle koyuve- · 
-rirdıi. Öyle ki, bu şekliyle ve taşuuş tarziyle 
yalnız RaJtı:bın başında görülen bu bere onun 
alameti farikası olmuştu. 

İyi bir avıcı im. Fakat balık~ı olarak, mü
balıa.ğ_asız İstanibul sularında parmaık ile gös
terilen bir IJÖhretti; batta sooıı mmanlarındıı 
balıkçı ·olar.alk şöhreti Kapıda.ğı yanında Mar
mara adasına kadar ya.ytlmıştı. Bilhassa. mer
can avında, derin sulardaki mercan yatağı 
kıa.yalann ·kurdu olmuş profesyonel baltkçıla.
,rı hayrett-e bırakmış muvaffaıkiyetleri vardır. 
Balık a.vı Ratııb Aşir için c:irinet mer.teıbesinde 
bir ihtiras olmuştu. En çetin havalariia. deniz
den asla yılmamış, Maırına.rade. boralara, fır. 
tınalara tutulmuş, bir iki se:f er ölüm tehlike
si atlatmış ve yakın dostlarını bir .g,üın bir de
niz kazasının 'kurbanıı olaıcağınd,an daima. ür
küıtmüştü. Öylesine bir balıkçı idıi ki, biricik 
evladı ve kendine has çizgileriyle hakikaten 
pek zarif ve dıiılber olan kızı Sada.'yi, Kandilli 
Kız Lisesinm voleyıbol takımı keıpta.nı olduğu 
zamanlar "Benim uskıumru gfüi kızı,m ! : " di-
ye sevıerdi. . 

Evinde veya .heııhangi ıbir yeııde, · soora
sıında daftna müıkrlm, dili ve damağı le.zzette 
itisasa ulaşmış, so(h.beti tatlı, badeye daıi.ma 
ilttfat. etmiş rmd adamdı. 

Uzun yillar Cen-a.hpaşada, caJJWŞerifin 
yanında· bir şeyıh kızı olan kayınvalidesinin 

nıissedarı bulunduğubüyük-şahrin pek az kal
ımş ko:nıalk yavrusu bir evinde oturmuştu. On 
yıkkınberi de Çw:ıukluda iskele civarında ve 
lebideryida.ki kendi ewıde oturmakta idL 
Rıatıb Aşire aşk ile bağlanmış refikası Fa:h
rlinnisa Hammeıfendi, bir gün hAtıralanm ka
lem diline veııirse çok büyük bir sanatkarm 
hayatı husu.siyesi. muhakllm.k ki, muıhalled bir 
eser ola-ca:kıtır. iBu hayat !hikayesini en hurda 
ıtıeferrüatiyle okuyanların gözü önünde !hey-
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keltraş RA.bb Aşir Acudoğu hançer gibi di
kenleriyle billurdan muıhteşem bir gül gibi 
görünecekti. O gülıün yavaş yavaş solması, 

yaprak yaprak dökülmesi gerekirken bir gün 
çıt diye kopup toprağa dıüşmesi hakikaten, 
hakikaten peık lh~ıdir. 

AÇIKBAŞ ECZABANESİ - 1839 (H. 
12M) da, A.bdülmecıidiııı tahta çıktığı yıl, Vez
necilerde açılımış, ilk eczahanedir, yerinin bu
gön nereye düştüğü tayin ed,ilemedi. · Adını 
sahibinin IAıkabından aldığı muiıakka-k olan 
bu eczaıhaneınin sahibi hakkında da bilgi edi-
nı1em~. · 

AÇIKBAŞ SOKAGI - Fati'h . kazasının 
K-aragilmıılllk n.aihiyesiınde Derviş Ali mahal
lesinin sokaklarındandır; Kefevi sok~ği ile 
Seni yokuşu ve Ka.sımodalan sokağı arasın
dadır, Senl yoıkuşu ve Kasımodaian SOıkağile 
olan kavşağı bir üç yol ağzı teşkil eder (B. : 
Derv1ş Ali Maıhallesi). Heniiz tanzim ecllJme
mişttr. 

Sok~n ziyade bir dere yatağını andı
rır. Kefevi sokağı kavşağırufan girlldiğine gö
re, az meyilli bir yıolkuş halindedir, sağda tuğ
.la yapı Utl katlı bir evceğ,iz, solda kulübemsi 
üç dört ,ev · va.rdır; sağda genç bir sel'Vi ağa
cının altıında taşsız bir kabir vardır ki, halk 
ağzında ''Hüıseyin Baba" diye meşhurdur. Bu 
sokak ile geniş ölçüdeki ,çevresi, orta haUi ve 
yoksul ailelerin imarına · çalıştıkları yangın 
ye!rlerindendir.' Hüseyin Baba kabrinden son
ra sağ taıratı arsadır; Sena yokuşıu ve Kasım• 
odaılan soıkağı ile olan üç yol kavşağı da mey
danımsı bir açıklıktır. Semt çocukları kuzu 
otlatır ve uçurtma uçururlar. Ka'riye; Tekfur 
Sarayı, Ketevi camii ve Drağman camii ara
smdaiki vA.di ile Haıllcin karşı sır,tla.rı . bir pa
ıroonıma halinde serilmiştir; bu panoramanın 
bllh.a.Ma. akşam üzeri seyri pek IAtiıf.tir. Ge
celeri de, etraf tenha olduğundan 88Vdizede 
gen;çler dolaşırnı.ış; baş başa verip · otuıım.11~ 
ç-iftlerln tatlı fıBıltılan işidilirmiş. 

Semt· ilıalkının büyük lbir ekseriyeti, 
mffllleketleriiıin Rusya tarafından · llhaıkmda 
hicret etmiş Kınmlılardır, İstanbulda bu 
müsliinia.n ırkdaşlanmız, "Tatarlar" diye anı
lır; fakat · Anadolu ve Rumeli Türklerile kan 
kar:ışmalan yüzler-inin 'has çi2ıgilerini bir bay., 
li değiştirmiştir. 

Ka'riye Camiinden · Kefevi · Mesck:Unin 
bulunduğu vM!ye inen mrt, eBk1dei:ı bir Rum 

mahaJlesiydi; mütareke yıllarının kara gtin
lerin.de gafletin şımarttığı bu vatandaşların 
deJi:keınlıloarı ile, muhaceretin acı ha.tıralarını 
diruiyerek büyümüş Tatar şehbazlan arasın
da, hemen her akşam buralarda büyük taş 
ikavıgaları olurmuş .. · Çoğu tedikçi, ,sandıkçı, 

arabacı gibi ele avuca sığmıyan ve bileğine, 
bazusuın,a gUvenen esnaf yiğiıtleri olan Tatar 
gençleri Hüseyin Baba merkadının ibulundu R 

ğu sırtı tutarlar ve- karşı tarafı hemen dainıa 
sindirip kaçırırlal\mış .. İtiJıaf devletlerinin iş
gaıl zabıtası da buralara pek sokulamazİnış. 
(Eylfı.l 1944) .. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AÇIKBAŞ HOCA - İstanbulun, on do
kuzuncu ası,,r başmrda esrareıngiz şöllıretlerin• 
den biriddr; (H. 1224) 1809 Rus seferine gö
nüllü gıitmiş, Baba Paşa ile beraber esir d:ftş
müş, 1812 de Bükreş sulh muahedesinin im
mıs:mııdan sonra (H. 1229) 1813 de İstanbula 
gelerek Ayasofya Camiinin,bir köşesinde yer• 
leşmiş, n€reli ~duğunu kıimsenin bilmediği 
bir adamdı, sabahtan aıkşama kadar, etrafı
na toplanan aıyak taıkıını kalabalığına va;z ·ve 
nasfuat adı aııtında zamanın fenalığından bah
seder, devlet eırlrammın ,gavnır olduğunu, 
memleketi sattıklarını anlatır, artık buralar
da durmak doğru olmadığını, Anadoluya, di
yarı islama hicret liizumunu telkin eder, ken
disıinin de bu halleri görmektense mücaviri 
Beytullah cıı1mak niyetinde olduğunu il!ve 
ederdi. Hüıkumot, bu bozguncu vaizin cahil 
halk üzerindeki tehl1keli propa:gandasına kar-

. şı kayıtsız ,kalmadı, il:ıiç lrekleıınediğıi bir anda, 
A;yascıfy~da.n. etrafım saran· ·kalabalığın orta~ 
sın.dan, izzet ve . ilk:raım. ile kaldırıldı, kendisine 
"selamı şahane" tebliğ edildikten sonra arzu
r:ı veQhile Hicaza gönderiJmesi :hususuna 
irade çıkbğı ve ıharcıraıhı da devlet tarafından 
tenıin edildiği söylendi ve derhal Bahçeka.pı;,; 
sırtdan bir kayığa biındirilerek Hicaza gitmek: 
iize:re Üskıildara geçirı1di. Bir mttddeıt sonra 
da tstanbulda Açıkbaş Hocamın adı unutuildu. 

Bihl. : Cevdet Tarihi, X. 

AÇIKGöZ SOKAGI - Faıtih kaza.sının 
Sam.atya · nahiyesinin Keçihatun mahallesi 
sokaklarındandır; Haseki caddesini Cerrah• 
paşa caddesine bağlayan N akşi sokağı üze
rindedir. Her iki başı da bu sokakta, ahşap 
evceğizlerden bir adacığı çevirmiş, toprak, 
bozukça bir yoldur; bir evin . duvarında siyah 
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boya ile ve arap harfleriyle "Toprak sokak" 
diye eski adı da okunmaktadır ki haline, şe• 
bir rehberindeki adından daha uygun görün
mektedir; halkı dar gelirli ve orta hallice in
sanlardır. Haseki caddesi tarafına düşen ağ-

zından girildiğine göre, karşıya meydanıırun 
bir arsa .gelir, mahalle çocuklarının oyun ye• 
ridir. Bayrampaşa medresesinin de arkasına 
düşer; (Nisan 1945). 

Bfül. : REK, Gezi notu. 

J • 
o 

------.-----
J • 

A.çıklııı.va. Tiyatrosunun planı 

ı _ Sahne; 2 _ Orkestra yeri; 3 ~ Seyirci yerloert (gra<lenler); 4 - ı,tım Locan; 5 - !tejisör;. fS -
Projeksiyon; 7 - Gi!leler; 8 -:-- Büfeler; 9 - Telefonlar; ıo - Bekci; 11 -- · Memur. 

<Arldtekt Mecmuasında.n) 
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AÇIKHA VA TİYATROSU - İstanbulda 
· Lütfü Kırdarın vıaliliği ve belediye reisliği 

devrinde başlayan ilk büyük imar işleri ara
sında tahakkuk ettirilmiş esererdendir. Har
·biyede yine Kırdar devrinin eserlerinden. Ser
gi Sarayı'nın altındadır. Planı Yüksek Mlınar 
Nihad Yücel ile Nahid Uysal tarafından 

müşterek olarak hazırlanmış, temeli 15 tem
muz 1946 da atılarak resmi küşadı 'bazı yer
leri henüz bitmediği halde 9 ağustos 194 7 de 
yapılmıştır; her noksanı da ancaık iiç ytl son
ra 1950 de tam.aınlanınıştır. 3972 kişi aran ve 
orta yerimde 30 kişilik ,bir. şeref locası bulu
nan İstanbul Açık Hava Tiyatrosu İstanbul 
Belediyesiıne 850,103 lira 7'1 kuruşa mal 
olmuştur. Bu tiyatroda ilk oynanan 
eser Sofokles'in Nureddin Tunç,el ter
cüm~i "Kral Odipos" trajooisidir; 194 7 
de on yedi defa oynanmıştır. 

1948 yazında Schakespear'in "Yan
lışlıklar" komedisi ve yine Soıfokles'in 
"Oclipoıs Kolıon' da" trajedisi, 1949 da 
Oktay Rıfatın "Oyun içinde oyun" telif · 
piyesi, 1950 ve 1951 yazlarında da Dev
let Opeırası .sanat:karlan taraflıl1dan "Se
vil Beııberi" "Karmen" ve -"Madam But~ 
teııfly" · operaları oynanmıştır; mütealüp 
yıllarda · güzellik müsabaıkalarına ve 
milletlerarası güreşlerle spor gösterile
rine sahne olmuştur. 1958 yazında da 
Kıbns yardımı için Terıeıüman gazetesi
nin delaletiyle parlak bir folklor gecesi 
tertib edilmiştir. 

çer ,katlı, asalet :güzelliğinden mahrum· 
beton apartımanlardır; yalnız sokak levhası
nm asılı bulunduğu bina, üç katlı ,bir ahşap, 
yapıdır ki sokağın en güzel meskenidir deni
l~bilir (Nisan 1945) .. 

Btbl, : REK, Gezi notu. 

AÇIK SAÇIK GEZME YASAG-I (Kadın
lara) ---- 1stanbulda müs1üman kadınlarının 
açık saçık gezmemeleri hakkında. ilk defa o
larak bir yasak ilan etmek zarureti, on seki
zinci asır ortalarına doğru, Üçüncü Ahmed 
devrinde Sadırazam Nevşehirli Dam.ad İbra
him Paşa zamanında duyulmuştur. Lale dev
rinin büyük veziri, zamaninın ta§kın lüks sal-

,. 
ı.,.\ 
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Açıkhava Tiyatrosunun sahne katı plii.ııı 

AÇIKLAR SOKAĞI - Fatih !{aza
sının merkez nahiyesinin Sofular ma
hallesi sokaklarındandır; Kamilpaşa so
kağile Ali Eirniri sokağı arasındadır, 

Kıztaşı caddesi ve Binaemini sokağile 

birer dört yol ağzı yaıparak kesişir. Ka.
milpaşa kavşağından Kıztaşı dört yol 
ağzına kadar olan ~ aafait, ötesi 

-paket taşı döşelidir. 1934 tarihli Beledi
ye Şehir Rooıberi haritasında, bu yolun 
Horhor caddesil€ kavuşturulması düşü
nülmüş ise de bu yol uğu..•,ında, İstan
bulun namlı tarihi anıtlarından Amca
zade Hüseyin Paşa medresesinin feda 
edilmesi lazım gelmektedir. Bu da olnıı• 
yaıc-ak şeydir. lAJçıklar sokağının ilci foo• 
yımca sıralanmış olan ibina.lar, ikişer ü-

ı - Depıo; 2 - Kadın figüranların yeri; 3 - Duş; 4 •·-- Ayak 
yolu; 5 - Geçid; 6 - Berber; 7 - Solis-Uerin yerleri; 8 -
Orkestra ğefi; 9 - Konduit;-ıo - Erkek figüranların yeri. 

Açıkhava Tiyotrosunun servis kısmı plam 
ı - Artistler büfesi; 2 - Elektrik santrali; 3 ·- Geçid ve 
dinlenme yeri; 4 - Solistlerin yerleri; 5 - Elbise deposu; 

6 - Dep.o, 
(Arkitekt Mecmuasındal'l) 
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gını yüzünden kendisile yaranının müteassıp 
muhalifler tarafından dile düşürüldüğiinü 

görmüş, türlü çirkin dedikoduların önünü 
almak için İstanbul kadınlarının kılık ve kı
yafetine bir düzen verilmesini istemiş ve bir 
ferman ilan ettirmişti ki bugünkU dile çevril
miş sureti şudur: 

"İstanbul Kadısına ve Yeniçeri ağasına 
ve Hassa Bostancıbaşıya hükUnt ki, 

"İstanbul, memleketimizin yüz suyu, u
lema, suleha ve üdeba beldesidir; Halkının 
da giin1ük 'kılık kıyafeti şeriıaltin iznine uy
gun bulunması devlet namusu gereğindendir. 
Fakat, seferler yüzünden çok mühim işlerle 
uğraşıldığından bu ihususa dikkat olunamadı; 
bazı yaramaz avratlar bunu fırsat bilip so
kaklar<la halkı baştan çıkarmak maksadile 
süsleruneğe 'başladılar; yeni biçimlerde çeşit
li esvaplar yaptırdılar, hıristiyan kadınlarını 
taklid ederek başlarına acaip şekilde serpuş
lar geçirdiler; nice utanılacak biçimler çıka
rıp ismet adabını ortadan tamamAn kaldıra
cak kılık ve kıyafete girqiler; namus perdesi
ni yırtmaktan çekinmediler. birbirini görerek 
bu hal ismet sahibi kadınlar arasına da ya- · 
yıldı; kadınlar, bu yeni çıkma esvaplardan 
yaptırmaları icin kocalarım zorlamağa baş
ladılar; zenginler bu yüzden fazla para har
cayıp israf ile günahkar oldular; kudreti ol
m~yanların, yahud kudreti olup da karıları
nın arzusunu yerine getirmiyenler~n mübarek 
günlerde karılarından avrı yatıp kalkmağa 

mecbur kaldıkları işitildi. 
"Bundan böyle kadınlar, bir karıştan zi

yade büyük yakalı ferace ve üç değirmiden 
fazla yemeni ile sokağa çıkmıyacaklardır. Bir 
parmaktan kalın şerid kullanılması yasaktır. 
Bu yasakları dinlemiyecek olan kadınların 

sokakta yakalarının kesileceği ve eSYapları 
yırtılacağı tenbih ve ilan olunsun; dinleme
mekte ısrar edenler yakalanıp başka memle
ketlere sürüleceklerdir, bunu mahıı.lle imam
larına kesin olarak bildiriniz. Bu yasaklan 
dinlemiyen terziler ve şeritçiler de şiddetle 
cezalandırılacaktır. Bu yasakların yürürlü
ğüne bütün dikkatinizi verec€1ksiniz; gö-z 
yumduğunuz veya suçluları himayeniz veya 
ihmaliniz öğrenilirse sizler de şiddetle ceza
ya çarptırılacaksınız. (Şevval başları 1138) 
Haziran 1725". 

İstanbul kadınlarının uygunsuz · takımı, 

AQIK SAÇIK GEZME YASAOI 

zabıtanın en küçük bir gevşekliğinden istifa
de ederek, yukarıdaki fermanda kullanılan 

tabir ile, halkı baştan çıkarmak maksadile 
açılıp saçılırlar, bilhassa yazın mesire.yerle
rinde, muhakkak ki olgun bir zevkin ma:hsulü 
pek şuha.ne bir kılık Ye kıyafetle görünürler
di. 

1751 (H. 1165) tarihli ve Bostancıbaşıya 
hitap ile yazılmış bir fermanın bugünkü dile 
çevrilmiş sureti şudur: 

"Hassa Bostancıya hüküm .ki, 
"Bahar mevsimi geldi, kadın taifesinden 

bazılarının tenezzüh ve teferrüç baıhanesile 
Üsküdardan KJsıklı, Bulgurlu, Çamlıca, Mer
divenli (Merdivenköy) ve etrafına; bazıları
nın da Beykozdan Tokad (Tokad bahçesi), 
Akbaba, Dereseki ve Yuşa denilen yerlere a.; 
rabalarla gidip açık saçık dolaştıkları ve çe
şitli rezalet ve şenaate cesaret ettikleri söz
lerine güvenilir kimseler tarafından ihbar 
edildi. Bundan böyle kadın taifesinden hiç 
kimse buralara araba ile veya her hangi bir 
suratle gitmiyecekleroir. Bu yasağı lazım ge
lenlere gereği · gibi tenbih edeceksin; yasağı 
dinlemiyenler olursa kendilerini ve arabacıla
rını yakalayıp cezaları verilmek Uzere huzu
rumuza göndereceksin. Bu hususta zerrece 
gevşekl~k görülmemelidir". 

Kadınlar hakkında açık saçık gezme ya
saklarından biri de İkinci Abdülhamid dev
rinde 1305 eylfı.1.ünün on dokuzuncu giinü ga
zetelerle ilan edilmiştir; o günkü Sabah ga-
zetesinde . çıkan bir sureti şudur: · 
· "Resmi- Şimdiye kadar vukubulan ten
bihatı ekiıde ve kaviyyeye muhalif olarak bu 
aralık nisvanı islamiyeden bazılarının şıan 
islamiyet ve diyanetten olan hali edep ve 
mesturiyete ademi riayetle, açık saçık . gez
mekte oldukları görülmekte olduğuna ve bu 

. ise muğayiri rızayı bari ve ali idüğine mebni 
adabı islamiyeye ve tenbihatı vakıaya muha
lif hal ve harekette bulunanların men ve 'ter. 
biyesi bu kerre makamı fehamet ittisamı sa
dareti uzmadan ha tezkere Zaptiye Nezareti 
aliyesine emir ve işar buyurulmliş olm.ağile 
ilanı keyfiyete iptidar kılındı". · · 

Fakat, asırlar boyunca bir cemiyet dava
sı olarak devam edegelen İstanbul hanımları
nın açıklık saçıklık düşkünlüğü bu yasak ile 
de önlenemedi. Kağıthane ve Göksuda sandal 
sa.faları, Kalpak~ılarbaşında ve Direklerara-
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ısında ramazan piyasaları, İstanbul hanımı
nın, şuha~e bir zarafet içinde güzelliğini teş
hir ettiği yerler oldu, Devir devir, Bostancı
başının. ferace. yal~a31 ve eteği kesen makası, 
hapis ve sürgün cezası, Zaptiye nezareti, ve: 

Yandan yırtmaç çarşaflar 
Gliribıüyor tombul baealdar 
Kapanın şeytan postalla.r 
Bayılıyor sizi. gören esnaflar 

şarkısı gibi tehzil ile karışık tehditler büyük 
sehrin kadınlarını korkutup yıldıramadı. Ka
dınlarımızın tesettür mecburiyeti kalktıktan 
sonra da "açık saçıklık", İstanbul karikatü
ristlerinin üzerinde ısrarla durdukları · bir 
mevzu oldu. 

Bfül. : Ahmed Refik, Hicri Onildnoi a.sı,rda İB
ta.nbul ha.ya.tı, Gazeteler. 

AÇIKSöZ GAZETESİ - 1,936 da mer
hum Velid Ebüzziyadan devren alınan "Za
man" gazetesi yerine kurulmuş siyasi sabah 
gazetesidir; imtiyaz sahibi Edhem İzzet Be
nicedir (B. Benice, Edhem İzzet), ba_şmaka,.: 
leleri de o yazardı; yazı işleri" müdürü Niza
meddin Nazif idi, bazı başmakaleler de N N. 
Tepedelenlioğlu imza.sile onun kaleminden çı
kardı. Nizameddin Nazif· Açıksözün progra
mını anlatırken: "Gazete, o zamanlar şiddet
li ve cüretli sayılan bir iç politika takibedi
'yordu. Hırsızlık, ihtikar ve taahhüt işlerin
dcik.i suiistimallerle mücadele etmiş, devlet 
kadrclarmda umumi bir gençleşmeyi ileriye 
sürmüştür. Dünya h~diselerini yakından ta
kibeden bir gaz2te · olmuştur. Bu arada 1921 
Türk • Fransız anlaşma:sınm bize vermiş 

olduğu bir hakkı. hatırlatarak İskenderun 
sancaılı ile Antakyanın Türkiyeye doğrudan 

b • } 
doğTuya ilhakını _ isti yen ilk Türk gazetesı. o -
muştur. Hatayın ana vatana ilhakında Açık
sözüıı bir şeref hissesi vardır," diyor. Açık
-sö2'Jtin yazı ailesi içinde Vaşington ba.şk,onso- · 
losluğu-nda ölen Mehmed Ali Tevfik, A~agü~
dtiz, Bürhan Cahid ve Şükrü Esmer ıle bır 
otomobil kazasının kurbanı olmuş bulunan 
Tahir seçkin isimler olarak hatırlanır. A
çıks6z kısa ömürlü bi rgazete olmuş, 1937 şu
batında sahibi tarafından kapatılarak yeri
ne ' 4Son Telgraf" akşam gazetesi kurulmuş-_ 
tur. 

Açıksözün normal baskısı 6 - 7 bin e ra-• 
sında idi; en çok satıldığı Hatay mlicadelesi 
v.e ilhakı 3ıralarında 17 - 18 bine çıkmııtı .. 

AÇIK TÜRBE - Duvarı olmayan, kub
besi veya çatısı sütunlar üzerine oturtulmuş 

türbalere verilen- isimdir ki İstanbulda en 
güzel açrk tür-beler Süleymaniyede Mimar Si
nanm, Eyyubda S~drazam Ayas Paşanın ve 
üskü<laııda Gülnfu;ı V a,,liıde Sultanın türbelari
dir. (B, : Sinan, Mimar; Aya.s Faşa; Gülnftş, 
Valide Sultan). 

AÇIK TÜRBE ÇIKMAZI - Üsldldar 
soka.klarından, İmrahorda tramvay yolu ü
zeri.--ıdedir; Belediye Şehir Rehberinde çıkmaz 
ı:ıokak olarak gösterilmiş ise de, arkası yan
gın yeri olduğundan Hüdayiazizmahmudefen
di soşağma çıkılır. Catlde kavşağının _sol kö
"Saklı Evliya"denilen bir merkad, üst başında 
vardır (Mayıs 1945). 

Bibl. : REK, Gazi notu. 

AÇIK TORBE SOKAGI - Osktlda.rda, 
İmrahordan Şeınsipaşaya kadar, Hakimiyeti
milliye caddesi ile Doğancılar caddesini. bağ
lı yan gayet uzun bir yoldur. Hakimiyetimillye · 
caddesi kavşağından girildiğine göre, sağ kö
şede bir küçük kahvehane, sol köşede Üskü
dar pastahanesi vardır. İki ~raba rahat geçe
bilecek kadar geniş, kaba taş döşeli ve az me
yilli yokuştur; küçü_k bir parçası da alçak ve 
geniş beş basamak merdivenli sokaktır. Mer
divenin aJt başında ve solda semt halkınca 

"Şa-klı Evliya, dendlen bir merkad, üst başında 
ve sağda da adrazam Halil Paşanın, Türk tür
be yapısı. sanatının şaheserlerinden olan mu
azzam türbesi vardır; ·fevkani olan bu nefis 
sanat eseri, 1945 de acınacak dere,cede harap 
idi, Açıiktür'be soikağı, Sıünlbıülzade ve Hıüdai
m2,h.nmd sokakları ile olan kavşağına kadar 
yokuştur, b;J kavşakta Ahmedçelebi camii bu"' 
lunmaktadır; sokak, buradan, Şemsi paşa.ya 
doğru inmeğe başlar; yolun bu ikinci kısmi, 
paket taşı döşelidir; iki sıralı ve ekserisi ge
çen asır sonlarının yapısı ahşap evler görü
İür, bunların içinde sağ kolda çift merdivenli 
bir konak yavrusu ve sol kolda, yüksek bah
çe duvarının önünde bir sıra çınar ve akasya
lar · dikilmiş bir konak, o devrin tem.iz Türk 
yapılarının güzel örneklerindendir (Mayıs 

1945). 
Bilbl. : REK, Gezi notu. 

AÇIKYOL SOKA(U - Beyoğlu kaza.
sının Şişli nahiyesinin Feriköy mahallesi so
kaklanndandır, bir çayır kenarı toprak yol
dur; çayır, yaz ak§amları olduk.Qa aenllkll-
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dir; bir köşede bir bahçeli gazino - kahveha
ne vardır. 

Bibl. : REK, Gezi nottL 

ADACAMti SOKAGI - (B. : Büyükada 
Camii). · 

ADACIKLAR - İstanbul hududu içinde, 
Karadeniz Boğazı dışında Anadolu kıyısında 
İrvanın şimalindeki Elmas burnunun doğu
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A.daeı.klii r 

sunda bir takım kaya parçalarıdır; en büyük
lerinin adı Eşek . Adasıdır. Bu adacıkların 
karşısında bir -tahlisiye istasyonu vardır. 

ADAK - (B. : Evliya., İstanbulda. yatan 
evliyalar). · 

ADAK 'SOKA.GI - Fatih kazasumı . Sa
matya nahiyesinin Nevbahar mahallesinde, 
eski yangın yeri sokaklanndandır. Suphipa
şa sokaği ile Baldbey · sokağı arasında, kaba. . 
ta§ döşeli, bozuk bir yoldur. Bakibey sokağı 
kavşağından girildiğine göre, sol köşede tuğ
ladan derme çatma bir ev vardır; yolun her · 
iki kenan yığma taş ile yapılmı~. ve yer yer 
çökmüş bahçe dtJ.vandır; sağ kolda da yan
gından kalma yilksek bir konak duvarı parça
sı, etrafı tuğla yapı büyük bir konak kapısı 
vardır (1945). 

Bibl. : REK, . Gezl notu. 

ADALAR - ts~bulun ~siz gilzeİllkta 
bir yazlığıdır; ecdadımız toprağının rengin
den "Kızıl Adalar" derdi, Avrupalılar, tarihi 
ha:tıralarla "Prens Adaları0 der, -biz ise sa• 
dece "Adalar" deriz. Müverrih Hammer, Bi• 
za.ns manastırlarındaki münzevi keşişlerin 
hatırasına nisbetle "Evliya Ap.alan = İles 

· des Saints", Dethier de ayni izden giderek 
''Keşiş Adalan" tabirlerini kullanırlar. · 

Marroarada, Anadolu yakasında Boııtan-

cıdan · Kartala kadar uzanan sahil parçasının 
karşısına serpilmiş dokuz adadır. Bu takım 
adalar, iki küme teşkil ederler. Tam sahil 
karşısına düşen yedi adanın isimleri, şimal• 
den cenuba doğru: Kınalıada, Burgazadası, 

Kaşıkadası, Heybeliada, Büyükada, Tavşan• 
adı:ı.sı ve Sadefada.sıdır. Daha açıkta olan i
kinci küme Hayırsızadalar adını taşır. Sivri
ada ve Yassıada denilen iki adacıktır. (Bütün 
bu isinıiere bakınız). 

Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyük.adada 
bu isimleri taşıyan Istanbulun en mamur ve 
en güzel dört köyU. kurulmuştur; diğer beş a
da gayet küçüktür, gayri meskundur, Uzerle
rinde bazan balıkçılar tarafından kurulmuş 

kulüibeler görülür. Hayırsız Adalardan Yassı 
Ada_ da son yıllar ·i-çinde ordu emrine veril
m,iştir. 

Adalar mülki te~kilatta İstanbul vilaye
tinin bir kazasıdır. Büyükada, HeybeJi n 
Burıgaz adı ile üç nahiyeye ayrılmıştır; Kı• 

.nalıada Burgaz nahiyesine bağlıdır: merkez 
xıahiyesi Büyükadadır, Adalar kaymakamlığı 
.n:onağ1 Büyükadada Çankaya caddesindediı: 
Bir sulh mahkemesi vardır ve kaymakamlık 
binası içindedir. Her üç nahiyede motörlü it• 
~aiye grupları bulunmaktadır. 

~/vı-ıAd. 
~ 

Yauı Ad 

Adalar, pitoresk bir tabiat yapısı ile zen
gin tarih hatıralarına sahiptir; hemen her a
dımda yirmi asırlık bir tarihin izlerine rast
lanır. Çam ormanlarile örtülmüş tepeleri, 

· türlü kır çiçekleri bezenmiş vadileri, Marma
ra dalgalarının çırpındığı kıyıları, bir zaman
lar buralarda, taç ve tahtından mahrum e
dilmiş imparatorların işkenceler, mahrumi
yetler altında ve korkwıç bir sefalet içinde 
inleyip mahvoldulrJarma inandıramaz. A.dala--



nn bugünkü hali, bir cinayetin kurbanı ol
muş bir bahtsızın naşı üstüne örtülmüş altın 
nakışlı bir şala benzer. Büyüklerinde asfalt 
yollar, konforlu birinci ve iıkinci sınıf oteller 
•bul~ İstanbula telgraf ıve 'telefon hatla-: 
rile bağlanmış olan Adalar, Marınaranın kü
çücük birer cennetidir. 

Adalar, jeolojik ve topoğrafik yapı ba-. 
kımından, bir çöküntü ile Kocaeli yanmada
sından lkoıpmuş · topraık ıpar,çalandır. Adalan 
bugünkü kıta sahilinden ayıran deniz kolu az 
derindir; ve su seviyesinin altında birçok ka
yalıklar serpilmiştir; bunların en tehlikeli o
lanlarının Uzerine birer deniz feneri konul
muştur ki biri Batmak Fener, diğeri Varto
!10S Feneri adını taşır. 

Adalar, İstanbul ve bütün civarı arazisi 
gibi, devonien devri yapısıdır; şu fark ile ki 
Adalarda fosil bulunamamıştır. 

Adaların esa:s arazisini teşkil ederi kireç 
tabakalarına bol µemir filizi karışıktır; bu 
filiz, ada topraklarına kızıl rengini verir. Ada 
topraklarının bu rengi, hidrate demir oksidi 
halinde bulunan demir tabakalarının varlığı- -
nı gösterir. 1820 den evvel Büyükadada bu
gün Maden denilen yerdeki bu maden işleni
yordu. Eski çağlarda Heybelide Çamlimanı 
denilen yerde bakırla karışık demir maden
leri işletilmişti. 

Rüzgarlar rejimi, istanbulun aynidir; 
durgun bir havadan sonra evvela cenup rüz
garı başlar, onu şimal rüzgarı takibeder; -kı
şın Balkanlardan kopup gelen karayel, Ada
lara bütün şiddetile çarpar. Arada da doğu 

rüzgarı eser. Mayıs ayından itibaren, Kara
deniz üstünden esmeğe başlıyan meltem ile 
Adalar, yaz aylarını tatlı bir serinlik· içinde 
geçirir. Sonbaıhar, kış .ve baharın ilk ayların
da da ılık lodos eser. İstanbul civarının her 
tarafında olduğu gibi, Adalarda da bütün yıl 
oturulabilir,-.büyük şehir zenginleri için yaz
lık gözile bakılması, sadece, şehrin ticaret ve 
fikir çalışmaları merkezine uzaklıklarıdır. 

Daha kış bitmeden, bahçeler yeşerir, ha
va mimozaların l~tif kokusile d_olar, arkasın
dan erik ve badem baharları açar, derken a
kasyalar çiçeklenir, bir taraftan da salkımlar 
ve erguvanlar donanır; onlan zakkumlar ka
ranfiller, laleler, yaseminler takibede~. Bu çi
çek kokularına on iki ay boyunca, Adaların 
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meşhur çam ormanlarının ilahi ıtrını ilave 
etmek lazımdır. 

Köyler, Adaların, şimal, şimal doğu ve 
doğu kıyılarında kurulmuştur. Yerlisinin bü
yük kısmı balıkçıdır. Oteller kafi gelmedi~ 
ğinden, pansiyonculuk da Adalıların karlı iş
lerinden olmuştur. İkinci Cihan Harbinden 
evvel her keseye uygun, döşeli ve hemen hep
si temiz pansiyonlar bulmak mümkündü. Ki
ralan Adalara ve semtlerine göre değişmek 
üzere, bir mevsimliği 25 liraya odalar ve 1200 
liraya güzel yalılar · bulunurdu. Devlet Deni;
yollarının temiz ve konforlu ve yollu vapur
ları Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada ile 
Karaköy köprüsü ve Anadolu sahilinde Bos
tancı, Kartal ve Pendik arasında muntazam 
sefer yaparlar; köprüde Adalar için ayrı bir 
iskele vardır; günl-ük işleri İstanbulda olup 
da dört saatlik bir zamanını vapur yolculu
ğuna verebilecek kimseler için Adalarda yer
leşmek mümkün ve muhakkak ki felekten 
kam almaktır. Dört büyük Adada hekim, diş
çi, ebe ve eczacı bulunur; büyük bakkaliyele
ri ve terzihaneleri vardır; mescitleri ve kili
seleri vardır; 'İstanbul gazeteleri ilk vapurla 
gelir, gazinoları, sinemaları büyük şehri arat
maz. 

Adalar, en ileri snobizm düşkünlerile 

dünyasına küskün münzevileri ve rnutlak is
tirahate muhtaç hastaları ayni zamanda hoş
nut eder. Deniz sporları bakımından ve bil-

- ha:ssa !balık avcılığı için bulunmaz · yerlerdir. 
Son ıpahalılıık devri, q.urmadan yükselen kira 
,bedelleri orta- halli ailelerin Adalardan yazlık 
olarak faydalanmasını tamamen selbetmiştir 
.ve Adalarda bir yeni- zenginler koloni'si kurul-
muştur. . 

Adaların tarihine, Şark kilisesi ke~işleri 
tarafından burada kurulan manastırlarla baş
lanır; Bizans müverrihleri de bu manastır
lardan ancak Miladın sekizinci asrından iti-

-baren bahsetmeğe başlarlar. Adaların bu a
sırdan çok evvellerindenberi meskun olduğu fi 
muhakkaktır; mesela Burgazda, tepenin üs
tünde kitabesi latince bir mezar taşı bulun
~uştur; K~nalı ve Büyükadada altıncı ve ye- , 
dinci asırlar mimarisine ait harabeler vardır; 
Adalarda Romalılar zamanında mevcut put
perst mabetlerin . buralardaki manastırlara 
temel olduğunu söyliyenler yanılmamışlar-

dır. 
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Müslüman tarikatleri mensuplarının A
dalara rağbet göstermemesi, buralarda hiçbir 
tekke ve zaviyenin kurulmayışı üzerinde du
rulacak bir mevzudur. Büyükada ve Heybeli 
camileri de son zamanların yapılarıdır. 

Bizans devrinde de, Adaların halkı sade
ce keşişlerden mürekkep değildi. 

1182 de Latin korsanlarının bir baskını
na uğrayıp yağma edilmişti. 

1204 -de de, Dördüncü Haçlı seferine çı
kan Latinler, İstanbula geldikferi zaman, 
Venedik Duçesi Dandolo, Haçlıları "Halkı, 

tarla ve sürü sahibi zengin insanlardır" diye 
Adaların yağmasına teşvik etmiş, fakat kan
dıramamıştı. 1302 de, Eğribozlu ve Giritli 
korsanlann hücumuna uğrayıp yağma edil-

. n'ı.işlerdi; korsanlar en namlı keşişleri de alıp 
götürmüşlerdi ki İmparator İkinci Androni
kos Paleologosun korkusundan bir müddet 
sonra Adalara iade etmt:)ğe mecbur kalmış
lardı. 

1412 de Yassı Ada önünd.e Musa Çelebi 
ile Manuel Paleologos arasında bir deniz mu
harebesi olmuştu. 

Adalar türkler tarafından,, İstanbul mu
hasaraısının on ikinci salı günü (17 nisan 
1453) 30 :kadırga ve bir miktar kıüçü'.k · gemi 
ile gelen donanma kumandanı Balta:0ğlu Sü-
leyman Bey eliyle fethedildileır. • 

Fetihten so~ra, Adalardaki manastırlP.r 
hoşdtlııdı, Adalılardan çoğı.Jı da lstan.ıbul.a ve 
civar kasaba ve köylere hicret etti. 

On dokuzuncu asır başındanberi Adalar 
.nüfusunun artın.ağa başladığı görü1ür. Skar
latos Bizaııtiyo.s, 1816 da Adalann yerli halkı
m 1200 olarak gösteriyor; yarım asır kadar 
sonra, 1865 de Kleantimos ve H. Papadopulos 
bunu 6000 e çıkarıyorlar; 1900 sularındaki 

resmi istatistiklerde Adalarda kışın 12,000 
kişi oturduğunu, yazııı da bu nüfusun bir 
misli çoğa:ldığını gösteriyorlar. 1935 istatisti
ğinde ise yerli Adalıları 16814 can buluyo
ruz, yazlığa gelenlerle de bu nüfus 45 - 50 bin 
arasında çoğalıyor. · 

Ecnebiler arasında Adaları yazlık olarak 
ilk bulanlar, XVIII inci asır so~larına doğru 
Fransızlar olmuştu. O zamanlar :buralara pa
zar kayıkları ile gelinirdi; Ada kayıkları Top
hane iskelesinden öğleden sonra dörtte kal-

kardı . Büyükadaya, öbür Adalara da uğrayıp 
uğrayıp - mola vermek şartile üç saatte geli
nirdi ,ki bu ,pazar kayıklan ,h·amlacılanmn de
nize pek yaman kürek çaldıklarını gösterir. 

İstanbula gelen ilk buharlı gemi 1828 de 
geldi ki tersane için İngilizlerden satın alın
mış idi. 

İstanbul, Kadıköy ve Adalar arasında va~ 
pur seferleri ise, bu ta,rihten on sekiz eene 
s~~r-~, 1846 da başladı; tek gemi, sa-balıleyin 
Buyukadadan kalkıp İstanbula gelir, akşam 
da Adaya dönerdi; sabahleyin İstanbuldan 
Adalara, akşam üzeri de Adalardan İstanbula 
vapurla gidilemezdi. 1861 de Kadıköy ve Ada
lar yolu için devlet elile Fevaidi Osmaniye 
adında resmi bir vapur işletme idaresi kunı.1-
du ve emrine tersaneden iki küçük vapur ve~ 
rildi; birkaç yıl sonra bunlar işe yaramaz bir 
hale gelince, idare İngiliz tezgahlarına 11,000 
İngiliz lirasına a:hşap tekneli üç vapur sipa
riş etti, bunlar gelinciye kadar da Kadıköy ve 
Adalar yolu seferleri Şirketi Hayriyeye bı
rakıldı. Bu üç yr-,ni vapur . 1875 de geldi ve 
Ada seferleri tle intizama girdi. Fevaidi Os
maniye idaresinin adı, devrin hükümdarı 
Abdülazize nisbetle "İdarei Aziziye" oldu; 
1876 da bu hükümdarın hal'i üzerine, bu i
sim de "İdarei Mahsusa" olarak değiştirildi. 
Abdülhamid devri sonlarında İdarei Mahsu
sa vapurlarının köhneliği ve yolsuzluğu, İs
tanbul halkının dilinde destan olmuştu. Öyle 
ki hükumet Adalar haUını bir ara yine Şirke
ti Hayriyeye vermişti. 1912 de, İdarei Mah
susa lağvedilerek "Seyrisefain" adile sağlam 
bir Denizyıolları idaresi .kuruldu ki, Cumhuri
yet -devrinin Devlet Denizyıollan İdaresinin ve 
hugünlkü Denizcilik •Baınkası Liman İ.şletıme
sinin temel taşıdır. (.Bütün bu isimlere ve 
Devlet Denizyolian İdaresi, Denizeilik Ban
kası maddelerine bakınız). 

Kilometı-e ı 
kare hesabile 

. Nüfus 

;oprak yüzü' 
Kışın Yazın genişliti 

Büyük&da 5,400 7428 30000 
Heybeli 2,350 6778 1-0000 
Burgaz 1,500 1408 3500 
Kınalı 1,350 1200 3000 
Taıv§B41 0,157 - -
Yassı 0,05-2 - -
Sim 0,045 - -
Sedet 0,010 - -

-~-§~ 
0,008 - -··---
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1 

· 1 . Deniz yüzün• 
tstanbul $eh- Karııı sahıl• den e~ ylik• 
rinden uzak•_den uzaklığı sek yeri 

hih l Kilometre ı I meti·e ı 
--- -- --·-····- ---- -··-

Büyükada 20.300 2.300 202 
Heybeli 19. - 5. - 136 
Burgaz 17. - 6.500 170 
Kınalı 14. -· 6. -- 116 
T.a.V§atı 23.500 5. - 55 
Yassı 17. - 15.500 4.S 
Slıvri 16. - 15. - 90 
Sedef 2l'i. - Ci ~- -- 40 
K&şık 17. ~ 6. - 18 

ADALAR (Türk şürinde) - Divan ede. 
biyatında "Divanı İhsan" müstesna, Adalar 
için yazılmış tek mısra bile yoktur denile
bilir. Adalar, Türk şiirine edebiyatı cedide ill, 
girmiş, şiirimizin Yahya -Kemal gibi en müm
taz şöhre.tlerinden mizah şairlerine ve pi
yasa şarkıları nazımlarına varınca nesil nesil, 
tabaka tabaka zengin bir ilham kaynağı ol
mu3tur. 

Yahya Kemalin bir şarkısı: 
Şen ıa,rkıların durduğu bir IAbza kllll8il1la 
YAdet 1d seviftlkti UAhl Adalarda 
lplenı soğuk ellerle alnını sar da 
YA.det 1d sevt,tikti na.ııı Adalarda 

, Ey timdi eia. gHzJerl süzgün. sesi ıakmk. 
Kururııl saçın ttsttınde görörııen lld llı,ı ak, 
Çık· ıı.uytu hlyabanla.ra, al bir kuru yaprak, 
YA.det ki sevi§tlkti ilAhl Adalarda 

Nefis bir Adalar peyzaf da, Tevfik Fik
retin kalemile "Seza" adlı şiirinde çizilmii· 
tir~ 

Gliı,rlbdlr; ne zaman geçııe pişi çeşmlmdeıı 
Ufukta bir miitemevvlç buIO.t, ya bir yelbu 
SezA. a-ellr o gem, cebheslle hatırıma.. 
Seza ... o -neı'eli, flkka,W · bir tabiatdı ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ba bir sabah bula.rak bir çamın dibinde beni: 
- Benimle şhndl gelirsen, demlttl, zan lderbn. 
Pek istifadeli bir gön geçirmeyiz aimıiA 
Eplyce eğleniriz ... 
- .Pek güzel, Sezli., giderim. 
Evet; bugünkü gibi hatınmdadır JıAJA,; 
Yeıll dikenler içindt>n, yosunlu bir yardan, 
Sulmt ider gibi indfl,; kenan deryaye. 
Yağardı saJılli tezyin iden ağaçlardan, 
Sadefll kumlara. t\1rt>k ra.kik bir sAye. 
_Bu göl~likti SezAmn sediri miintehabı, 
Hayalini buradan mezclderdi dalgalara. 
Uzakta, Heybelinin tli. ucunda, martı gibi, 
KttşA.de bA.ll t.enezzühtil bir bir beyaz kotra. 
~ tineı,, tültia henüz başlamış kadar mahmur, 
Pamuk bulutlar üstünde eyliyordu huzur; 
Bu yanda ~ örten buharı berrAkın 
Keb1kll ,ıtrye nemt\dundıı. bir yığın zerfa-t 

Bir lltimA. De titrerdi; timdi AfAJan 
Sükfınl pür darebanında. muhtefiydi ~yat. 

(Rübabı Şikeste) 

Adaların coşkun bir aşıkı, Profesör Ah
med Refik merhumdu. Büyük tarih bilgini 
"Gönül" adı ile toplayıp neşrettiği şarkıların
da Adalardan çok bahseder : 

•• 

ADALAR•DAN NİYE sın OLDU 
Nazlı bir şuhu -idin gaınJa geçen sevdamm, 
Adalar'dan niye sır oldu gU.zel endamın? 

Bası·eti dağı denın tatlı yeşil gözlerinin, 
Adalar'dan niye sır oldu glizel endamın? 

içemem bMeyl seyreylemeden zWfl terin; 
Gidemem ı;,amlara, yoksun, göremem b1!,l eS&rbı; 
PAylne yüz süreyim, söyle. Güzel. nerde yerin? 
Adalar'dan niye sır oldu güzel endamın? 

ŞEN ADALAR 
Yüreflnı sızlıyarak · gözlerim iAka dalar, 
Ya.da geldikçe çiçeklerle dolu ıen Adalar. 
Leblerlm sineni, çeşmim gene mehtabı arar, 
Ya.da geldikpe çiçeklerle dolu ıen Adalar. 

Gtillerln rengini görsem lebbrl yAdederlm, 
Düşünür çamları, leyJAkları, artar kederim, 
Şimdi gül sineli yarim acaba. nerde derim, 
'17a.da geldikçe çiçeklerle dolu ıen Adalar. 

ADALA.R'DAN YARALANDIM . 
Ruhsarmı gördüm, Ada.lar'da.n yaralandım 
Sinende nihayet san gliller gibi yandım 
Gönlü.iıde de varmış bir ateş artık inandım 
Sinende nihayet san güller gibi yandım 

Çamlarda dolaştıkça. hayalinle yqardım 
Bin hAtıranı yad ile ağlar ve coıe,rdım 
Wç rahmi de mi yok diye bllWıi p,ıa,rdım 
Sinende nihayet san gilller gibi· yandım 

!st.anbul aşıklarından ve. büyük şehri iyi 
tanıyanlardan şair Hamamizade_ İhsan bir 
şarkısında Adada geçen bir günün hatırasını 

· -terennüm ediyor: 
Da.ğ'ıldı hep Adalardan :fflsönu · tl'rli semen 
Hamakta sallıyorum ey güzel çocuk seni bttu 
Utanma.sın mı bu şeb gökte mahl §U'le teken 
Damakta. sallıyonım ey güzel çocuk seni ben 

Ziyayl hüsne bilriinmüf cemali manzurun 
Ya.naklannda gülen_ gamzeler de meshQrun 
Şarabı hA.bmı içmez mi çe~ mehmQrun 
Hamakta sallıyorum ey güzel ç~ seni ben 

N edi;r bu nazü edi. böyle inceden hıce 
NigAhii, işveü reftAr hepsi gönlttmce 
Uyandı bak uyuyan taılim. benim bu gece 
Hamakta sallıyorum ey giizel çocuk seni ben 

Fazıl Ahmed Aykaçın "Yazın" başlığını 
taşıyan manzumesi, Adaların eşsiz bir zara-
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fet ve şetaret ile çizilmiş bir resmidir ki mi
zah edebiyatımızın da bedialarındandır: 

Yavaş yavaş denize 
Uzanıyor her bir bağ 
Çamlıcayla diz dize 
Akşamları Kayışdağ 

Uzaklarda şimdi var 
Kımıldayan bir buğu: 
Hep tiryaki bacalar 
Tellendlrmlş çubuğu! 

ADALI SOKAÔI 

Çapkınlardan kolla. .. 
Ada.Iann ıssız tenha yollan 
Boynumda kaldı o yarin kollan 
Menekşelerden biçilmiııtir şa.!van 

Yıı.llah ... . . . . . . . . . . . . 

Uyuk]ayor uzakta 
Tek başına. bir yalı; 
Ma.rmaraya, sıcakta, 
Sermiş .postu Kınalı nır,, 'Eer.i ş,j d~t Ş.5 dij,e 17.a şın ~ çi.·ı 

,, ~~i't=E~~~,~~i~~~~t~~0,±~:~---~~:=;~1 Suya düştti, gezinen 
Gölgelerin bir ucu: - -
Hacı baba, elinden 
Attı artık marpucu!. 

"Adaiı,r saJ;lfüıde,. piyasa şarlnsı (Nvta: l\f. Erev) 

Sivri.ada., uzakta 
Şimdi çökmüş bir hecin 
Nikahlandı saçakta 
Bir çift beyaz gllvercin .• 

Dalgalan dinleyen 
Sade kızıl ye.maçlar. 
Gelmiş gibi KA.beden . 
yeşil giymiş ağaçlar!. 

Çekiyor bir küçük muş 
İri tembel bir salı. 
Hep martılar tutturmuş 
Ylne eski nıasalı. 

Hele var ki bir tablo 
Görse şa,şa.r Anibal: 
Ördeklerden bir filo 
Bir de kazdan amiral? .• 

. Piyasa şarkıları arasında, Adaları teren~ 
ni.im eden en eskilerinden· biri, ayni zamanda 
en güzellerindendir : 

Adalar sahilinde bekliyonım 
Seııl ,ya.nn serian istiyorum . 
Rer zamanki yerinde bekliyorum 
Beni şad it, Şadiye baıım için 

. Nerede o misk gibi leylaklar 
Sararıp solmak .üzre yapraklar 
Bana mesken olunca topraklar 
Beni şad it, Şadiye başm için 

Bir zamanlar bütün dillere destan olmuş 
şarkılardan biri de şudur: 

Adalardan bir yar gelir bizlere 
Aman Allah gözlere ba.k gözlere 
İpek çom.p varsın düıısün ılizlere 
Ya.Ilab ... 
Hoı, yaratmış Allah 
ŞlvekArsm billah 

ADALET MEYDANI - (B. : İıkinci 
avlu). 

ADAL1iı"'T SOKAGI - Ba'kırköy SOikak• 
larından<lır; 120 metre kadar uzunluğunda, 6 
mat.re enindedir, nucır taşların üzerinden si
lindir geçirilerek. yapılmış toz toprak içinde 
b~r s_o,kaıktır. Bütün boyunca ,birer katlı ah
şap amele evleri s1:ralaıµmıştır, bu amelelerin 
hemen hepsi de Baıkırköy Bez fabrikasında 
çalışırlar; Osmaniye caddıesiıle olan dör.t yol 
ağzında karşılıklı i1ki ,köşede iki kaihveh.ane 
vardır (1945). 

ADALIFETTAH SOKAGI - &ığa-zi,çin
de Arnavutköyü sokakların dandır; köyün 
ar:kasmda sırtta, ıköyüıı sıru,rı yerindedir (B. : 
Arnavuıtköy); .ayak izile açılmış toprak yol
duir. Arruııvutköy Mum!lıane sokağı -kavşağın• 
dan Sekbanlar soıkağıına doğru yü,ründüğıüne 

ıgüre, sağ kol, yol iboyunca bahçe duvarıdır; 
.-sol kolda, bir toprak tümsek vardır ki Adah
f eıl:taih sokağım Körikadı soıkağından ayırır, 
bu tümseğin üstü, evleri civar sokaklarda olan 
. çocukların uçurtma uçurup kum otlattıkları 
yıerlerdendi-r, .üzerinden Boğazın ÇOık gıüzel 

bir görünüşıü var.clır, gemi ve vapurların ayak 
altından widişi.ne i•se doyum olmaz (Mayıs 
1.945). 

Btbl: : REK ve S:anm Turguıd, Gezi notu. 

ADALI SOKAGI - _Boğaziçlnde Arna
vutköyü sokahlanndaın;, köyün arkasındaki 

sırtın üsü:tındedir (B. : Arnavuıtıköy). Arna
vrnt:ıköy Munııhanesi sokağı ile iA.dalıf ettaıh so~ 
kağı arasında bir dinsekli bir soka:ktır; Mum• 
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hane sokağı kavşağından girildiğine göre, bi
rinci k.ıı.smı kaba taş döşeli, geniş bir yoldur; 
iki kenarında üçer kaıtlı büyük ahşap evlerde 
hali vakti yerinde aileler oturmaktadır; bir 
dirsekle sağa kıvrılan ikinci kısmı ise, toprak 
yoldur, az ilerleyince de bir patika halini al
maktadır; üzerinde ev yoktur, sol yaını ayak 
altında uzanan ,bir vadi ile karşı .tepelere ba'k
ma'kta.dır (Mayıs 1945). 

Bi:bl. : REK ve Saim Tuııgud, Gezi notıı,..-

ADALI TORKtJS-0 - Abdül!ziz devri 
sonlarınıda Bü,ıyü.~hkde dillere deıstan ol- · 
muş bir türküdür; sürgüne gönderilmiş bir 
bahriye1iniıi ağzından söylenmiş.tir: 

Yakası çifte de çapalı Adalım amaıı 
Sen kime yandın? 

Flıana gideni, gideni, Şazlyem aman 
Gelmez mt sandın? 

Bana da. yaptırayım Şazlyem amau 
Fllclitl tarak . 

Tara da kAkilllerJni Şazlyem aman 
Bir yana bımk. 

8aııa da yaptırayım Şaziyem anıan 
Bin dallı ffst.an 

lJstııııe yazdırayım Şazlyem ama.ıı 
Bir yanık destan .. 

1922 de ''Ay Dede" nin bir nüshasında 
rbu türküıyü sdhbet mevzuu olarak a,Ian Refik 
Halid K:ara.y, şu şirin ·~aJl:Jrları yazıyor: 

"Baba. coşuyor, köpürüyor, zamane Na
zınpm ayaklarına !kapanıyor: 

' - Bir çapkın kızınıa ımusalltt oldu, di
yor, naınuısuınu kurtanniz. 

öteki de yamaııı bir .. adammış.: 
- Ya'kalayın şu külihanbeyini, atın .gemi-

nin sintinesıine, yollayın Fizana !.. · 
,diyor. Ah, ne fecaat!.. Bir gün haber alı

nıyor ki yaıkası çifte çapalı o baıhriye güzeli 
kızgın Afrika çölünün yoluınu tutmuş ... Mini
mini .maşuka gece g,ündüz kanlı gözyaşları 
döküyor .. yanıyor, tutuşuyor .. Faıkat araya 
.kooaika.rılar, nasiıhatçılar giriıyor .. ve ailem 
ediyorlar, kallem ediyiOrlar, maşukarun zihni
ni çelıiıyorlar, bir başkasına gönlünıü çeviri
yor,lar. O ~snada aşık Fizandan kaçıyor, bin
:bir · mehalik atlatarak, bir gıün, senelerden 
,sonra sevgilisinin ;penceresi önıüne ıgeliyor .. 
Siz artık hayalhanıenıizde bu elim macerayı 
aşkı tevsi ediniz. V akanın kahramanlarını gö
zünüzde canlandırınız; eski .bahriye mektebi 
kıyafetinde o gfüıbüz deHkanlıyı harareti aşk
la yaman iri, siyaıh gözleri, güneşte kavrul-
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mıuş sıcak esmer teni ile ve o sarışın, oynak, 
hoppa Şaziye'~i katmerli ki-rpikleri ardından 
erkeğe yarı vahşi, yarı munts, fakat dalına 
iştihalı baikışları ile, kıvrak yürüyüşü, tenbel 
yatışı, ateşin duıdaiklarile teıcessüm ettiriniz; 
F1izan çölünü, Kasımpaşa :haya.tını, babanın 

ga,ddarlığını, kaıdının vefasınlığını, :hepsini te• 
• ferrüatile düşıünün,üz... Vallahi, ıba.zı güınJer 

oluyor ki vapur HeybeHde mektebin önüne 
gelince güvertedeki bıiitün halkın, kadın ve 
erkek bu güftesi sade ve beste&i oynak tür
küyü tutturarak hep bir ağızdan çağırmasını 
istiyorum .. " .. 

Kahramanı Şadiye aıchnida bir kız olan 
me,hur ıbir şarkıyı da •bilyüık muharririn bu 
tasvirine bağlamalk. müımkündür (B. · : Ada
lar, 'l'ürık şiirinde) . 

ADAM SOKAGI _:_ Beyoğlu kazas~nın 
Tak sim nahiyeis.nin Bostan ve Çukur mahal
leleri sınırındadır (B. : Bostan mahallesi). 
·Kaba taş döşeli ıke~ toprak yol olmuş, iki 
ar)aba geçebilecek kadar gen.iş, ikişer üçer 
kaıtlı karıgir evle:rıinde orta halli Rum ail~eri 
oturan, üzerinıde. küçük bir ma·halle baık!kalı 
bulunan biı- soıka'ktır (Mayıs 1945): Polony~-. 
nın namlı şairlerdn~en Adam Miskiyewisz'in, 
bu soka;kıta'ki evlerden biııindıe öldüğü ve saıka
ğın bu ilgi ile adlandırıldığı söylenir (1945). 
(R : Mir.kiymvisz, Adam) 

Biıbl, : RIDK, Gezi notu. 

~A YAVRUSU - Boğaz.içinde 'balık 
avlaraıda ve nakil vasıtası olarak kullanılan 
bir neıvi kayığa verilen isimdir ki, piyadenin 
kabrusı ve balııkıçı kaıyığının da narini im. Ada 
yavruları tek, ilci veya üç çifte olurdu, zama
mnuzda artık yapılmamaiktadır, eskilerinden 
de pek nadir, ben gi:bi kalınış,'tır. 

ADEMBABA - fstanbuluın kiınıa.ni ve. 
serşeri argosunda, "som serseri" mana
sına, barınacaik yeni olmzyan, gecesini, rast-' 
gele, Bıtiyük.şeıhrin her hangi bir serseri in 
veya kovuğunda geçıireın, yaz ve kış yalına
yak, başı açıık, hatta yan çıplak dolaşan ve 
istisnasız hepSi heroin ve esrar i.ptil•a:sının e
siri ola..n ,bedbahtlara verilen isimdir. 

AdeırJba.iba tipi temtzlikte.n ve işten ınef
ret eder; tek en!dişesi uyuşturucu · maddele-
rin keyfidir; cemiyetin bütün iif.fet :kıymetini 
1kaybetmiş, çocukluk ve körpe delikanlılık 

çağlarıJ?.da vücudunu şerir sefillerin ıbaziçesi 
yapmış, ve yaşı ilerledikçe, sefalet girdabının 
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gavrine düşmüştür. Çocuk olsun, kör
pe delikanlı olsun, kimsesizlikten a
dembabalığa düştükten sonra cemiye
te faydalı unsur olarak kurtulma çok 
zor, belki imkansızdır (B. : Köprüaltı 

Çocukları; Kimsesiz Çocuklar; Kimse• 
siz çocuklar yurdu.l · · 

Adembabayı, pelaspareler içindeki 
dilenci ile karıştırmamalıdır. Hangi 
yaşta olursa olsun adembaba dilenir, 
fakat o gUn, o ak.şanı · için kendisine 
gereken keyf maddesini temin edecek 
parayı toplayıncaya kadar avuç açar. 

Adembabalardan korkunç bir tip, 
1940 yılına kadar geceleri EminUnü, 
Balıkpazarı ve Tophane caddesinde ve 
ara sokaklarında dolaşan, saçı sakalı
na karışmiş bir adamdı. Birkaç yara
lama vakasından ömrünün sekiz on 
yılını mahpushanede geçinniş olan ve 
boğulduğu sefalet girdabında yaşı tah
min edilemiyen bu serseri, çıplak 
etine giydiği lime lime bir çulun _ ye
ninde, maşa demirinin taşa sürtülme-

Adembaba-tıpleri: Soldan sağa Erdoğan çocuk, ·kÜ4.'ilk 
delikanlı Sabahaddin, gene adam Abdulııh. 

(Resim: Fotoğraflardan S. Bozcalı eli11Ie),, 
sile sivriltil1,11iş bir silah taşırdı~ Di
lenmek üzere girdiği meyhanelerden kendisi
ni kovmak istiyen meyhane sahip ve uşakla
rına bu silahla saldırdığı olw-du. Sefil halin
den umulmıyan paralayıcı bir hayvan kuvve
tine sahipti. 

ADEMBABA SOKA(a - F.a.tih kazası
nın Karaıgümrüık namyesinin Mima.rsina.n ma
hallesi -sokaklanndandır; "U" harfi şeklinde 
bir .sokak .olup her iki başı da, Mimarsman ve 
N esMşah mahalleleri sınırını teşkil eden Arpa
emdni sıoık:a.ğı üzerindedir (R : Mimarsinan 
Mahallesi) Keçeciler taraıfınıd:amı ge1inıdiğine 
,g6re, Adembaba solkağının birinci kısmı, üç 
araba rahat geçebilecek kadar geıniş, 1ka.bataş 
döşeli ve ibozukça bir yoldur; üzerinde otta 
halli ailelerin oturduğu baıkımlı ahşap evler 
vardır; ,sağ tarafında büyükçe bir ·bootan .bu
lunma'ktadır kii, bu bostan, Ademıbaba soıka
ğmm çemıdiğıi adacığın ot.tasını teşkil eder. 
Solda Keıç.eciıçeşme sokağile bir kavşağı var
dır ki bu yol Keçecilere çıkar . . Bu kavşaktan 
ilerisi birdenbire daralır, iki yanındaki evler 
de dar gelıirli adle meskenleri · olarak küçülü
ver.irler; sonra, sokak sağa hir dirsek yapıp 
kıvrılır ve.bir toprak yol olur. :iki yamı, ba;hçe 
ve boıstımdır. Nihayet ıikinci bir dirsekle tek-

rar sağa kıvrıla.n adempaba sokağının üçün
cıü kısmı y,ine toprak bir yol halinde devam 
eder, bir aıraba ancaık geçebilecek kadar dar
dır, gayet bozuıkıbur, ık.ışın geçilemiyeceık ka
dar çamın- oluır. Bu sıoıkağın toıprak yol olan 
ve. bostanlar arasıİıdan geçen kısımlannda, 
bir yolcn kendiısini büyük bir şehrin kenar 
mahallelerinıdeın ziyade bir köyde dolaşıyor
muş 1sanır. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

ADEM DEDE -- Onyedınci asır şaJrle
rinden ve Galata m.evlevihanesinin en namlı 
şeyhlerinden; aslı Antalyalıdır, Çavuşoğulları 
diye anılan çok zengin bir ailedend:i-r; doğum 
tarihi bilinmiyıor, 1627 · (H. 1037) de Antalya 
mevı:tMiıaınesi şeyıhi . Ziınıcit.kıra.n Mehmed 
Dedeye dervıiş olmuş; 1bir müddet Konyada 
bulunmuş, ısonra 1stanbula gelerek Gaİaia 
mevlevıihanes:i şeyhi mesnevi şa.tihi Ankaralı 
İismail Efendinin tı8rbiyesile yetişmiş, 1631 
(H. 1041) de şey'hinin ölümü üzerine Galata 
mevlevilraneısi şeyhliğine tayin ediJmişt.dr. 

Büyük şehm:le, mesnevi taikrirleri, şiir
leri ve fukaraya karşı en a.z yüz dinar saıdaıka 
vıermek gibi fevkalaıde cömertliği ile çok par
lak bir naım: alrn:ıştı; ailesinden nla.n muaz-
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zam serveti bu yolda tlağıtmıştı; fa:kaıt Adem 
Dede için, ••kimya ile altın yapıyor" diyenler 
ıbulun-duğıu gibi onun kierametine inananlar da 
;pek çoktu; Meseli Safai şu menkıbesini nak
leder: 

"Adem Dede, dördüncü Murad devrinde 
'bir gün bazı del'Vişleri ile Hi-sarlara gezmeğe 
gider, ikindiden sonra kayık Ue doo.erken, 
neyzen ve bir iki kudüm ile deırlz üzerinde 
mevlevi ayini yaparlar. Meğer boıstancıbaşı 

Yalı köşk,ünde oturu!ffl.UŞ, uza~tan dervişle
rin sadaısını işitince, bir gıürüh bostancı ile 
bir kanca.baş sandal ,gönderir, şeyh ve derviş
lerini, Tophane iısıkeleısme yamaşırlarken çevi
rirler. Yalıiköşıkıü önüne getirirler. Bostanbaşı 
bunları karaya ,çıkarıp ,kayıklarını deldirir. 
neylerini ve kudfunlerin-i bir taş üzerinde kır
dıırıp: "Badelyevm bu ma:kule vazı' ile derya
da ge2Jlhlyesi.z!" diye şeyhi azarlar v,e derviş

lerile beraber yol verir; Adem Dede ile der
v,işleri, ka,1bleri inıcdnmiş, Ba.hıçekapısı iskele
sine gelinciye kadar aıkşaım olur, -karanlık 
ıbasar, bin zalhm.et ile bir kayık bulu:p Galata
yageçerler. Tekkeyıe gelilikleri ,saat şeyh, oda
sının sara.ya ıba'kan i'ki peınceresiıni kapatır, ve 
yirmi bir gün pencereleri kapalı tutar, yirmi 
birinci gü1:1ü pencere kıepenkleri-ni açtırdığın
dan az soınra boıstancıbaşının padişah gaza
ibına uğrııyaraık idam oLuniduğu haberi gelir ... 
Dervişlerden 'biri merwk edip saraya koşar, 
ve büyük saray mbitiniın, keıslk başını, kendi 
ney ve kıudürnlerini -kırdırdığı taşın üıstünde 
ıgöriir ! ". · -~•:ıı 

Dördüncü Murad Adem Dedenin hüküm
darlarla boy ölçüşürcesine cöme11tliğine sinir
lenirmiş .. Bir gün kendisini derv,işlerile bera
ber saraya çağırmış.. Mesnevi okutturmuş ... 
Bir hayli sohbet ve safa.dan sonra da, şeyhin 
,fukaraya verdiği gibi Adem Dedeye yüz di
nar ihsanda buluınmuş.. Şair şeyh de padişa
hın· ne demek •istediğini anlıyarak 'bundan 
böyle sadakada ileri gitmeyip fııkaraya "baıh
şişi dervişa;ne''. olan on sekiz diı1he.m vermeğe 
başlamış!.: . 

Devrin kıymetli şaiırlerinden olup soh
·betlerinin zenıginliği ve latifeleriyle meşhur 
.olan- ŞeyhıüLislam. Bahai Efendi de mevlevi 
idi, sikkeyi de Adem Dedıenı.iın elinden giymiş
,ti, ar~larmda çok ,samimi dostlıuk bağları var
dı. Bir gün Adem Dede kendisinin mesnevi 

o'kuyucuısu olan dervişi bir iş i~in Şeyhülisla
ma gönderir; efendi: 

- Sen ki-msin? 
-Adem Dedenin karisiyim (okuyucusu-

yum.)! der. 
Bahai Efendi latife fırsatını kaçımıaz: 
- ÖyJeyse hoş gel~ Havva Ana!. der. 

. . .Aıdem Dede, 1652 (lI. 1063) de hacca gi
deTtken Mısı,rda öldü ve Mlisır mevlevihanesiıne 
defnedildi. Fakaıt ölüm haberi !starı bula er
tesi yıl geLdiğinden tariıh yazan şairler ve tez
kere sahipleri de ölüinünii hicri 1064 olarak 
tesıbit ettiler. Adem Dedenin ölümüne söylen
miş en güzel tarihlerden biri Feıvzinindir: 

Adı>m iDedemiz ra.ksklerek irili CinAne ! 
(H. 1064) 

Yerine Galata ın,evlevihanesine Mehmed 
Arzi Dede şeyh olımuş,tu; bir zarif ölüm tarihi 
.de bu münasebetle söylenmiştir: 

Değllclir devri Adem geçti ·bu devııi. Muhammeddir? 
(H. 1064) 

Adem Dede, mevleviler ara.smıda hıeıce 
veznini kullanan ilk şairdir.· 

Bir ila.hlsinden bir kıt'a 
Deni ehli ılibasmı, aşkile giyen gelsün 
Zehrini şeker gibi zevk ile yiyen gelsün 
Ol günlerini saıiın, lıeın glcelerin ka.im 
Fa.kr ateşine daim sabr ile ya.nan gelstin, 

BLbl. : S. N. Erıgrun, Tü:ıik Şairleri. 

ADIVAR (Dr. Abdülhak Adnan) -·Seç
kin devlet adamı ve alim; yeni Tür'kiyenin ku
ruluşunda büyük himnetLe:ri ge(}miş üstün 
kıymette şöhretlerden; 1882 de Geliboluıda 

doğdu, küçıiiık yaşta İsta,nlbula gelerek taılısi
lini burada yaptı, mülkiye tııbbiyesini bitirdi~ 
ği .sıralarda, -!kinci A.bdıü:llhanüd··ist'.ip.dadının 
tazyikine tahammül edemiyıen gençlerden 
biri olarak 1905 de 
Avrupaya kaçtı, bu 
vesile ile mesleki 
tetebbülerine daha 
geniş ölçüde imkan 
buldu, Bedin tıp fa~ 
kültesinde dahiliye 
asistanı oldu; İkin
ci Meşrutiyetin ila
nile 1909 da İstan
bula döndü; İstan
bul tıp fakültesinde 
muallim mu2.vini, 
sonra profesör ol
du; iki yıl kadar bu 
fakültenin müdürlü-

Dr Adnan Afü\'aı

(Re~iim; :fE Çıziı-) 
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ğ·ündc bulunda; Hilaliahmer tKızılay) ce
miyeti müfettlşi olarak Trablusgarp har
bine i§tira.k etti, Hilaliahmer cemiJeti 
umuıni katibi oldu, Birinci Cihan har
binde sıhhiye umum müdürü tayin e
dildi, ihtiyat tabib binbaş, sıfatile de ka
rargahı umumi sıhhiye müfettişliği mu
a.vinliğinde bulundu. 1917 de, büyük roman
cı Halide Edip ile evlendi; mUıtarekenin imza
sınıdan sonraki seçimde İstanbul mebusu ol
du, tstanlbulun i.tila.f devletleri tarafından iş
.gali sıra.ısında zevcesile bera,ber. Ana.doluya. 
·kaçtı, Anka,rada biriınıci Bıü;yük Mill~.Jt Meclisi 
tarafından Sıhhiye ve Muave,neıti · İçtimaiy~ 
Vakili seçi1di; i!kinci toplantı ytlında Büyük 
MiJlet Meclisi ikinci rei'Si oldu (,o 2amanlar 
ayni zamanda devlet reisi olan meclis reisi 
Mustafa Kemal. Paşa idi); ve zafere kadar b\ı 
mevkide kaldı. Zaferden so:nra Büyük Millet 
Mecliısi hükiunetinin İstanbul murahıhası ol
ıdu; 1926 da siyasi fikir aynhkları yüzünden 
zevcesi ile Avr:.1;paya gitti. İngiltere ve Fran
·sada yaşaıdı, Pari,s Şark Dilleri mektebiınıde 
Türkçe lektörlıüğüne seçilereık sekiz yıl bu va
zifede bulundu. Uondrada iıke.n "Eııcyıckloıpae
dia. Britannica" nın on dördüncü ,ta:b'ına 

"Türkiyenin yeni zaıman tariıhi" maıddıesini 

yazdı. 1939 da vaıta,nına döndü; Maarif Ba
kanlığı tarafından neşredilmesi kararlaşbrı~ 
lan İslam Ansiklo,pedi,sinin tahrir ve· te·rcil
me heyetinin ba:şkan:lığma tayin edildi. Bu 
sa,tırlar yazılırken de bu bıüyıük. işin başında 
bulunmakıta.dır. 

1935 de İnıgiliız feyl,eıs1Qfü Bertrand Rus
,sel' den tercüme edilmiş t<Felsefe Meseleleri" 
ni neşretmişti; Pariıste iıkeın fransızca olarak 
yazdığı "La Scienc chez les Turc 0ttomans" 
admdaki eserinin tıürkçesini Maa·riıf Bakanlı
ğı, "Osmanlı.Tü~klerinde İlim" adı ile yayın
lamıştır. 1940 da ı.Aluned Halid Kiıta.bevi ya
yınları araısmda "Faust'a dair bir tahlil tec
ııübesi" ni, 1944 de ''Tarın Boyunca İlim ve 
Din" ini neşretti. Vefa Lisesi Edelbiyat öğ.ret
meni Ali Nüzhet Göksel, İıs.tanbul Ansiklope
disine. verdiği notlarda, Dold:,or Adnaııı Adı
var haıkkında şu satırları yazıyor: 

"Onun en çok üzerinde söz söylenen ese
ri: ''Osmanlı Türkledinde İlim" kitabıdır. Fu
ad Köprülü Aıkşam gazetesinde iki uzun sü
tün üzerine çıkan bir ~a:kalesile lbu eserin 
önemini bel:ivtti. Klöpriilü, hu kitabın ilmi ıkıy-

metini tam bir vuzUı.ı.ı. ve salahiyetle anlattı; 
Eser, o zaman daha henüz satışa çıkmadığına 
.göre, muhterem Fuad Köpriilünıün bu eseri 
ıdaha ev-vel görıiip okuduğu muhakkaktır. Ni
hayet bu makaleden bir iki gün sonra ki.tap, 
satışa çıkarıldı. Kısa bir zaman zarfında., 
ağızlarda, gazete ve der,gilwde e-.;erin leıhinde 
veya aleyhinde birçok şeyler söylendi. Bütün 
hu olan bitenlere karşı Adnan Aıdıvann ne 
dü~ündüğünü bilmiyorum. Fakat bu yazılar 
arasında, müellifin külfetli ve uzun ilmi araş
,tırmalar netice:sinde orta.ya koyduğu davaları 
çürütec,ek hiçbir salahiyetli kalemin yazısını 
.görmedik. .Ancak ,bu arada bir takım his fe
veranlarından ve hayal kırıklıklarından do
ğan küskün ve sinirli yazılar ve s:özler duyul
du, fakat bunlar da. bu akubbeınin boşluklan 
arasm'da sönüp gitti. Bugün eser dipdiri ya
şıy;or. 

Adnan Adıvar, kitabın başında tarihçi ve 
filıoz,,o,f BenedeJtto'nun şu sözlerini almıştır: 

"Fikir sa,hasında vazifesi cidalcileri sermest 
etmek değil, hakİ'katin şuurunu vazih ve ber
rak tutmak olan ıtarih yerine hurafeleri koy
mamaya çalışalım" diyor. İşıte doktor Adnan 
kitabım yazarken,, bu fikirleri kend:ine rehıber 
edinmiş, tarın boyunca . olan biten ilmi hare
-ketleri vesi!kalara dayana:raık, kördüğümleri 

·çö,zmeğe, vakaların seıbeplerini aramaya çalış
mıştır. 

İmparatorluğun kuruluşundan itibaren 
fikir hayatını adım adım takip ederek o de
virlere aiıt. eserler üzerinde met:·odlu ve ilmi bir 
karşılaştırma yaparak Jı.i:ssin, ha,yalin v-e za
man icabı olan mecburiyetlerin ha!kim unsur
lanım. ayırıt ettikten sonra geri kalan hakiki 
malzeme ile eserinin çaıtısnu kuruyor. Bil
hassa Fatih devrinıde gelişen ilmi hareketle• 
ri, derin bir ruıkkatle -inceliyor. Eserde halkınız 
o devirdeki sosyal muhiti bize canlandırıyor: 
"Şark ve Gaı,p ulema.ısını sarayında topla
mayı pek seven Fatih, Ali Kuş'Cuyu Ayasofya 
medresesine gıünde 200 akçe maaşla tayin et
miş ve l{uş:çu, Uzun Haısan nezdi.ne avdetle 
sefaret vazifesiıni ikmal ettikten sonra, aile 
ve adamlariyle Tüvkiyeye dönmüştür ki bu 
seyahatıte kendisine gün.de 1000 akçe harcı
raıh verilmiştir. Bu alicenabane harcırah Fa
tfü'in h~iki ulema.ya olan muhabbetini gös
termeik için kfufidir." diyor. İşte eserde böyle 
örnekler vererek ta ilk çağlarda-ki sosyal mu-
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4itin verimliliği ile ilmin ilerlemesine ne ka
dar tesirli olduğunu açrk ıbir dille anlatmakta
dır. Fakat yavaş yavaş bu muhit bozuluyor, 
bir taraıtitan padişahlar . diğer taraftan kara 
taassup, bereketli neticeler verenı o güzel ve 
feyizli muhitin geleneklerini bozuyor. Ve ar
tık haksız yere, fakat fetvalı idamlar çoğalı
yor, müs'bet ilimlere dair yazılan eserleri yalk
mak hususunda gösterilen cehalete karşılık, 
o devir Aıvrupaısınd:a Rönesans ve Reform ha
reıketleri oluyıor. Bunu icat ve keşifler ta.kip 
ediyor. ~sıbet ilimler ilerledikçe, oradaki in
sanlarda yepyeni bir dünya görilş:Ü doğuyor. 
Orada bu yeni anlayış hareketleri devam edip 
giderken, bizdeki sosyal muıhltin müsaade
si~liğine rağ,mem: ferdi zekaların ortaya koy
dtı!klan eserler görıülmekle berabeır, hakikat
lerin a:ntı.k mutlak surette hurafelere boğul
duğunu görüyon.ız. Bu 'hal ::ısıx uncu asra ka
dar artan bir hızla devam ediyor. Bu kitaıbıµ 
son bahı.sında birer fikir adamı olarak tanıdı
ğumz Heklınlbaşı?.ade Behçet ve Hekimbaşı
zade Abdülhak Mollanın hazırladıkları: "He
rar" kitabından ömekler vermek suretile o 
:devirde ilim adına nelerle uğraşıldığını göste
reık e1serini biıtiriyıor. Biz de onlardan bir i!ki
siıni buraya aJıyoıruz: 11 inci Esrar: Beher 
sene cüz'i bir kısrak südü içirilen sabi, sene 
nihayetine kadar çiçek çıkarmaya ve çıkar
sa da az çıkara. 61 inci Esrar: Suçlu bir kim
seye J;ıtldırcın kuşunun dili yedirilirse bütün 
:suçlarım itiraf eder. 

Eserin sonunda italik harflerle şu cfun
leleri yazıyor:. Tefekkürün, vicdanın ve kale
min serbesıt olması ilmin teraıkıldsi içi.ri' el" 
zeındlr. Ve iıçtimal terakkiyi temin: edecek 
yegane vas.ııta. ilimdir." diyor ve ibu sözlerle 
eserini .bitiriyor. 

Adnan Aidwar'ın, bu ilim eserlerini nasıl 
bir hazırlı'kla yaedığını anlamak iç.in en küçük 
eseri olan Faust kitabının başına koyduğu 

"Söm başlarken" yazısındaıı şu satı.narı alı
yoır.uın: ''iA:lmanyada. talebe iken arkadaşları
mm sık sılk Faus'faın parçalar dk-uyarak söz
lerini güzelleştirdiklerine dikkat ederdim. 
Fakat o zamanlar Fa-qst'u anlamağa uğraşa'.' 
maıdım, ç.ünıkıü başka işlerim v:arıdı. Bir kaç 
kere teşe.bbüs ettim, bana çok çetin geldi, 
galiıba inısanlann kolay anlayamadıkları bir 
şeye · bağlılıldarı daıha ziyade oluyor. Fauat 
bağından kendimi kurtaramadım, nihayet şer-

hiyle beraber Fawrt'u evvela ingfü?ıeeye en iyi 
tercümesi olan Bayard Taylor'dan okumaya 
başladım. Sonra Pariste Goethe'run yüzünöi.i 
yıldönümünde verilen dersler.den, konferans
lardan ç-ok jstiıf ade ettim, aııtık kafamız ile 
zaman yormak ve bu yorgunlıtrlda başka bir 
şeyi düşünmemek istersem Faust'u okurdum. 
En büyük hocam Soırbonun Alman Edebiyatı 
proıresörıü Henri Liehıtenbenger'dir. Onun biri 
sene silrıen Faıu:sıt deır.slerinıde bir saat bile ka
çırmadım. Hazır bulundum, muhterem ho
camın tath ve derin dersi bugıün ha.la batı-: 
rımdadır. O, Faust'un pek az olmıyan kor
kunç -gü:çlükleırini bize hissettirmeden anlaıtır
dı. Ve bu dersleır.dıen .sonra artık kendi kendi-

. me Faust şa.'heserini okıuyabileceık hale gel
miştim. 

"Vıon Aster'in konferansı :bana kısaca bir 
Faus taıhlili yapmak hevesimi verdi. Mephisto 
adıeta içime gimrtiş; beni belki de hiç :muvaffak 
olamıyacağım bu işe rotluyordıu. Bu zora 

, karşı lrnyamaıdım. Ve bu eser meydana çıktı .. " 
diyor. Böyle ,birçok çalışma ve araştırmalaır
dan sonra bu küçıi\k falkaıt çok özlü eserini ya
zıyor. Bu suretle biıze göateriyıor ki ya·zma.k 
için çok o'kumak ve araştırmak ve bllha;ssa 
yazacağı şeyi duymak lazım ,geldiğini bize: 
"Söre _başlarken" faslında anlatmış oluyıor. 

Bir eserinde de belirıttiği gibi o gurıbet yılları
nın verdiği sıikıntılar ara·sında eşi Halide Edi
biın teşvikleri de onu .Umi hakikatleri bulma.ık 
yıolunda çalışmalara sevkel:itiği anlaşılıyor. 
Doıkıtor Adnanda ta ç-octııkluğuındanlberi baş
layan ilim aşkını bu gu:rföeıt yıllan, kuvvetle 
'be,slemiştir, bugün o aşk çiçeklerini ve yemiş
lerini vermektedir. 

Onun en SOı11 eseri: "Tar.ih boyunca İlim 
ve Din" dir. İki cilt içinde toplanan ,bu eseri, 
Ahmed Emin Yalmaın bir .başmakale ile tah
lil etti. Bu ikıymetli eser de dilşüne düşüne 
dkunmağa değer bir ilim kitabıdır. Memlekıet 
· ilmime bilyük hizmetlerıde :bulunan Adnan Adı
var'ın mizacı da tam bir ilim mizacıdır. O al
kışlanmaktan hoşlanmao;, onun ilini ,karakte
rini anlaıtmaık için ·bir arkadaşına yazdığı bir 
mektubun şu cümlesini ha,tırlıyorum: "Ga~e
teler benden :bahsettikleri gün, pijama ile 
:ookağa çıkmış gilbi kendimden utanıyorum." 
diyor. Fakat bu müıteıva.zi alim adam için, 
kim ne dense desin; memlelkeıtimizde ilim ha
reketlerio:ııin pek o kadar geniş olmadı~ bu 
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yıllarda Adnan Adııvar'ın arka arkaya sırala
dığı değ:erli eserlerini hatırlama:k insana bir 
ıgönül ferahlığı veriyor. Fakat ne yazık ki 
ibk tenkidini yap.an profesör Fuad K'opriilü'
den son ' tenkidini lstanbulda dlvgisinde ya
zan ede·biyat_ dokıtıoru Mehmed Kaplan'a ka
dar geleın yazılar da dahil olduğu hai.de Ad
nanı /Adı Var'ın daha tam hir tahlili yapılmış
tir denemez. Belki -o, ileride daha büyüık eser
ler verecekti:r. Fakat buıgün muhıakka'k oları 
şu ki: Bir alim anlayış.ne hakikatlere . göz 
kwpm.akisızın bakan ve haikikaıtleri korkumız 
,söyliyen nadir insanlardan biri de doktor 
Adnandır. Yarınki: fikir tarihimizi yazacak 
olaiillar, bu kıymetli alimden hürmetle bahse
deceJderine hiıç şüphe etmiyorum." 

Dr. Abdüİhak Adnan Adıvar 1957·dc 
vefat etti. 

Bi'bl. : t. A. Gövııa, Tüısk meşhurları; ·A. N. Gök
sel, Not. 

ADIVAR (Halide Edib) -Namlı roman 
muharrirlerinden, Türk edebiyaıtmm milletler 
arası şöhretlerinden, İstiklal harbinde Türk 
kadın1ığına şeref veren mü-cahidlerden, İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin İngiliz 
eıdebiyatı profosöru, profesör Tu-. A'dn8.n A<lı
var'm zevcesi; 1884 de btanibulda doğdu; 
Ceybi hümayun ha[Jca.tipliğinde, Yanya ve 
Bursa Reji mü1dürlülkerindc bulunmuş 

lv[ehmed E:hb -Beyin kızıdır; taJı,silini 

Amerikan kız kollejindeı yaptı; İstanbul 
basınında, il'k ya,zıları 1908 denberi Ta
nin, Vakit ve Akşam gazeteleriyle Rc
simlikita:r, Yerii Mecmua ve Şeıhbal mec
mualarında çıkıtı: Darülmuallima,t (Kız Öğ
retmen Okulu) ve kız idadisinde pedagoji ve 
tarih müallimliklerinde, Vakıf kız mektepleri 
müf eıttişliği.nde bulundu, Birinci Cihan harbi 
sonlarında (1917) Cemal Paşa ·tarafıından 

Suriyeye çağırıldı, Beyıı.ı,t ve Şam kız mek
,lepleriyle Ayniıtura Daııüleytammı kurdu. 
1918-1919 da İstan'bıul Darülfünunu Edebiyat 
Falkültesin.de Gar.p Edeıbiyatı müder:risi oldu ; 
mütarekede, Fatih ve Sulltanaıh.med meydan
ları m.ttinglerinde Türk İstiklalinin yok edile
miyeceğini cihana ilan eden en cıoşkun hatip
lerden bii:'i oldu . . :Fatih miti-nıglerinde bulun
muş Hamdi Kayalı'mn hatıra defterinde şu 

satırlar yazılıdır: "Siyah bir çarşaf ile kü.rsi
-ye çıkan Halide Edil> Hamın, siyalll&r& bü-

rıünmüş bir melek gilbiyd.i. O ne füsunkft.r, o 
ne coşkun sesti... Vallahi.. Onda vatanın hü
sün ve ismeti tecessüm etmişti, acz ile değil 
şevk ile ağlaşitrk". 16 Mart işgalinde işgal 
kuvvetleri tarafından tevkif edi1meık üzere 
evi basıldı; fakat bu kadın muharrir, 1917 
den.beri evli bulunduğu dokıtor Adıııan Bey ile 
:beraıber .A!nadoluya kaçmış •bul:unuyor.dıu ;· 1s
tanbuldaki Osmanlı hükumetinin Kürt Mus
tafa Paşa reisliğindeki diıvanı har.bi tarafın
dan bl4.,cııta Mustaıfa Kemal Paşa bulunmaık 

-il.zere gıya.ben idamlarına. hükmedilen ilk altı 
'kişiden biri de Halide Erub oldu. . Ankara.da 
Er1ka111harıbiye emrinde çalışan bu seçkin ka
dına evvela on'başılı~{, İzmirin kurıtuluşundan 
.sonra Musıtafa Kemal Paşa tarafından çavuş
luk,· iki gıün sonra da Fevzi Paşa tarafından 
haşçavuş1uk rüıtlbeleri verildi. 

· 1926 da, bazı siyasi fikir ayrılıkları yü
zünden Halide Edib koca.sile beraber oldukça 
-uzun sürecek bir gunbet hayatına ·katlanmağa 
medbur oldu; 1939 yılına kadar İngiltere ve 
Fraınsada yruıadılar. Romancı, 1928 - 1929 da 
Amerikaya çağrıldı, yeni -dünyanın başlıca 
Universitelerinıde Yakın Şarkfildr ve san'at 
hayatı üzerine konferanslar vereli. 1931-1932 
de, Columhia ünive:rısiıtesinde misafir profesör 
unvaniJe "Asrımızın Türk fikir ve edebiyatı" 
konusu üzerinde dersler verdi. 1935 te bir 
Hind seyahaıtine çıktı; Del-hl İslam Üniversi
tesi m.iısafir profesörü oldu; deırsleri Hinıd 
müslıi.imanları arasında geniş bir ilıgi uyandır• 
dı. Kalküta, Benares Hindu üniversiıteleriyle 
Haydaralbad, AUgar, Lahur ve Peşav-er ts-
1:am üniverısiıtelerinde /konferanslar verdi; 
;939 da vaıtaruna dönen Halide Edib, lstanbul 
~ niversitesi Edebiyıa,t Fakültesi İngiliz ede
bıyatı k.ürslisine getirildi. 

Rünıanlan: Raikin Aının.Mi, Seyiye Talilb, 
Handan (Almancaya çevrilmiştir), Mev'ud 
Hılikıüm, Son Eseri, Dağa Çrka.n Kur.t, Ateş
ten Gömlek (Ara:hca, İ11ıgili7.ee, Rusça, .AI
ma.noo, ile !sıveç ve Ordu dillerine çevrilm.i§tir, 
T_iirkiyede filmi yaıpılmışıtir), Vur.un Kahpeye, 
Kalb Ağrıısı, Zeynonun Oğlu, Sinekli Bakkal 
('Ilhe Clowr a.nd his-Dauıg.hter'in ,türkçesi, 
Oib.nhuriyet Halk Par.ti-si-nin ilk roman müka-. . 

fa tı biriınciliğini ika,zanm.ı~) . Yol Palas Ci
nayeti, Tatarcık, İnıgiliz Edebiyat tarihi (iki 
cilt). 

İngilizce yazdığı eserler: Ttırk.ey Faces 
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West (Garba Dönen Türkiye), Memoirs of 
Halide Edib (Halide Edibin Hatıraları), The 
Turkish Ordea.l Confiict o{ East and West 
('Dürkiyede Garp ve, Şaıik Mücadelesinin Ge
çirdiği İmıtiha:n), İslam (H. Masse'den tercü
me), The Clovn and his, Daughter (Hokka
-baz ve •Kızı; N orvc-ç ve Hollanda. dillerine v:\ 
''Slne.lrli Bakkal'' -adı ile türkç€ye ,çevrilmtş• 

tir). 

tstanıbulun muhalefet mizahında. Halide 
I 

Edib, adı sık sık anılanlarda,n biri olmuştu; 

1922 · de Türk or:dusu_nun Anadoluda son bü
yük zaferi ka.zıandığı sırada neşredilen şu des• 
tan o yazılardan bir örmlktir: 

Ben bil' onbaşıyım, ismiın Hafüle 
Vat.ana, millete. oldum valide 
Asıl mayasını benden almıştır 
Köpüren heyecan bu ahalide 

Kalemi bıraluıı aldım silahı 
llu cihan içinde buluıımaz eşim 
Tarihe ıı <tina olanlar bilir 
Kara Fatma ile ·Jandark kardeşim 

Bir. yanar dağım sönmez ateşim 
ÇarŞafı çıkarıp giydim kill.A.hı 
Süngümün ucundan doğacak benim 
Selli.met güneşi, zafer sabahı 

G:eçeııde bir mektuıı y;a,zıp Adna.ruı. 
Dedim ·ki: "Zahmetim var biraz sana 
Yarım okka kadar tiftik: bü!tfürüp 
H.alm~ bir çorap örüver bana" 

Ra,hatm1 yerimle hasılı kelam 
Blzl soranların hepsine selam 
Söyleyin askerden kaçan o!ursa 
Analık hakkımı ederim haram ... 

(Ayde:de Mecmu.ası) 

Halide Edib, zaferin tezine, Türkiye BU· 
yük Millet Meclisi:qin İstanbul mümessili ta
yin edilen -doktor Adnan Aıdıvar'la ·beraber 1s
tanbula gelmişti, hu yeni devrin en güzel mi
zah mecıbuıası olan "Akbaba" nın ilk nüsha• 
l.arında şu manzume çılkmışıtı: 

VATAN ANASI HALİDE ÇAVUŞA 

Kimsesiz yurdumuzun odur asıl anası 
}Jalis düşman kanıdır ellerinin. kınası 

Memleketi uğrunda terkedip her şeyini 
Ka.hra.~nca. harbetti toplayıp eteğini 

Bize zafer müjdesini getiren bir kuş oldu 
· Geçen yıl onbaşıydı, bu sene çavuş oldu 

Aldı iğneye bedel tüfengini eline 
. Taktı kemer yerine kılmcını bellne 

., 

öniine gelenleri ıkırdı, geçirdi, vurdu 
Nihayet bize zafer perisini doğurdu. 

Bibi. : t. A. Göv.sa, TUrk meşhurları; Nevs!li 
milli. 

ADİL (,Süzan) - İstanbul'da doğmuş 
bir Ermeni ressamı. Daha çocuk iken resme 
ka.'rşı fıtri bir istidad gösterm.işıtir. Bilhas-sa 
portre sahasında mu~ffakiyetli ese·rler mey
damı getirınişti-r. - İlk sevgisi 1935 de açılan 
~an'atkarın teşhirettiği tablolar ciddi bir 
takdire maz,har olmuştur.· Bu ara:da "Köroğ-: 
lu" adlı es-eriyle Kızılay'm bir sergisine işti
rak etmişıtir. 

Siiw.n Ad.il 1936 d:a dör't kıymetli eserle 
Ankarada açılan Elişleri Sergi,sine de iştirak 
ederek jürinin talt:-dirini kazanmış ve . İiktisad 
Vekaleti tarafından da broın,z madalya ile tal~ 
tif edihnişıtir. Sözü geçen dört eser meıyarun• 
da en fazla AtatüTk',ün yağlı boya bir portre
si rağıbet. '.görmüştür. 

Kevork Parnukcuyarı 

ADİLE SULTAN - İkinci Mahmud ile 
Zerniıgar kadının kızı, 30 ,mayıs 1826 (H. 22 
şe:vvel 1241) da doğdu, 1845 (H. 1261) Je 
Tophane l\füşi-ri Meıhmed Ali Paşa ile evlendi, 
,bir hafta sıüren düğıünleri, oıı dokuzuncu.· as
rın en parlak saray düğünlerinden; biri oldu. 
Adile Sultan divan sahibi olacak kaıdar şiirle 
meş,gul olmuş; cöme:ritliği, fıkaraya geniş öl• 
,çüde yardımla-rı, san'aıt ve bilgi sahiplerini 
himayesi ve dindarlığı ile tanınmış bir kadın
dır. 12 şubat 1899 (1 şevval 1316) da öldü. 
Eyyübde Bosıtan iskelesinde kocasının 'kabri 
yanına gömüldü. Ölümüne .söylenmiş olan 
aşağıdaki ta,rih heıyti kıütüıphaneler tasnif he
yeıtinden merhum Bay Sab-rinindir . 

Çar ya.r imdad id-i visAl itti bugün 
Ruhi paki Adile Sultam Cennetmekan 

(H. 1316) 

İkinci Abdülhaımidin, halası olan bu yaşlı 
Sultana fevkalade hıürmeti olduğu söylenir, 
öli.imünden birkaç ay eıvvel Yıldızda padişahı 
ziyarete .gittiğinde hükümdarlara mahsus me
rasim ve ibando ile karşılannuştı. 

Mehmed Ali Paşa ile evl~mesi üzeriine 
şöyle bir rivayet dolaşır: Abdülmecid kıZJkar
deşini çok severmiş, ev~endirmeği ister, kimi 
teklif eıtse Adile Sultan reddedermiş; ·meğer 
Sultan bir gıün "Sandıkçı Güzeli" denilen 
Mehmed Ali isminde bir delikanlının medhini 
duymuş, meraJk edip, dfrkkanımn önünden ge
çince de bu esnaf di1berine gönül v~~-· 
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Keyfiyet hünkara aksetmiş, ve. delikanlı he• 
men Enderunu Hümayuna. alınmış... İtinalı 
bir tahsil ve terbiye devre.sinden soma Adile 
Sultanla nikahları kiyılmış .. 

Aslı Rizeli olup Galata Başağası hacı 

Ömer. ağanın oğlu bulunan Mehrned Ali PaşR, 
p-::ık küçük yaşta İsta.nıbuJa· gelmiş ve hemş2h•• 
rilerinden Kaptanı Dzırya Paruç.çu Ahmed 
Paşa delaletile Enderuna verHmiJ]ti. 

Adile Sufü:mın Hayriye igm.inde bi-r kızı 
olmuştu, 1869 (H. · 1286) da., haba.•,n MehmBd 

.; Ali Paşadan a.z sonra ve dört yıllık yeı:ni gelin 
iken ölmüş,tür. Halk ağzmda bu Hanım Sul• 
ıtan için da şöyle bir menkibe dolaşır: Kız pek 
güzelmiş. Babası çok s_evermiş. Anaısı da kıs• 
kanır, çok hmpalarmı.ş .. Pek küçükken Şu.rayı 
Deıvlet azasından İı:ıkodralı Jv'Lusb(fa Şerif 
Paşazade Rıza Bı~yle evlendirilmiş. Fakaıt 
anasının eza ve cefa.ısına dayanamıya:rak ve• 
rem olmuş. Sermed Mühtar Alus, Adile Sul
tam.dan bahsederken: "Gayet kapalı, horoz
dan kaçan takımdan olduğu söylenirdi. Hal
ibuki saraymdaiki saraylı· cariyeler, içlerinıde 
ka:rtlan bile boyalı, süsler içinde seyir yerle• 
rinden ayrılmazlardı" cliyıor. 

Adile Su1tanıri yazlı:k köşkü, Küçük Çam• 
lıca civarında, Validebağmda· idi. Yalısı da 
Fındıklıda idi. Kütüphaneler tasnif komisyo
nu üyelerinden Bay Sab-:ri: "Fm.dıklıdaki sa .. · 
rayı mecmai huffaz ve meşayih ve ülema vı} 
eytamü eramil ve fukara idi" diyor. 

Adile Sultan nakşiıbendiye tarikatından 
idi. B1la derg,a'hı şeyhi Ali Efendiye mü~te
si,p idi; Sultanın tekikeye geldiği günler pek 

ADİL HAN 

coş.kun ayinler yapıldığı anlatılır. Adile Sul
b?.n Ffızuli, Muhibbi (Kanuni Süleyman), 
Şeyh Galib g1bi · şöhreıtlere nazireler yazmış 

olmasına rağ·men ne duygu ne de teknik ba
k1mmc1an seç.kin bir şair 0Iamam1şt:ır. En çok 
münacat, nait, medhiye, mersiyeler ve kendi 
hayatım nakleden ma1nzumeler yazmıştır; bir 
miktar da ga~;eli vardır. .,, 

No. 

İftiı:a.knamcden hir parça, 
fütşlrn. h:r. -:v.:ı da. gösterdi bana ~lim fdek 
l'a'ni ,Mm zevcim Ali .Paşa da gitti _:adııe dek 
Yftd.Jy;a.n ka.lmış idi Hayriye Sultan bana 
Ka.Ihi malızmıum anınla eğ!eni.h'lli daiına. 
Nfırı. çe:şmimdl ımrüri kclbi vira.mm idi 
f.fomciemü yari şefikim sinede çan.un idi. 
Hüsnii Jmlki ,•eş .cemali pek güzel idi kızım 
Ha.yre mail me,rha.metlti bi -bedel :idi kızım. 
.ı\ lı kim ul nev cevı\nü .güifidarum nagehan 
ll ğradı. bin der,Ie aslii. bulmadı çare heman, 
Blil.bUU ,rıı!ıi mtıfi uçtu ha.ği cennete 
Mlhloriyl.tı zevcini yandırdı miri firl,ate. 

Bir gazelden bir 1beyiıt 

Gon~.el liüs11ün bıraldı canıma :geçti firak 
Rabm kıl mürgıi dile lmrta.r bıı firl,atten ,beni 

Bi:bl. : S. N. E!'igun, Türl{ şairleri; '8. M. Alus, 

1 

An:U, HAN (Ziyad hanlı, Cevad oğlu -
İst2.nb11Jd3, yaşı:ı,ya.n tanımnış Azerbaycanlı 
simaJ::ı.rdan ilim ve siya.set adamı, uzun . za
ma.n İct.an.bul Ünive.r.sitesinde Rus dili ve e-

dehiyatı. muallimi 0ılarak tedrisatta •bulu:rımuş 
ve hu vazifeden tekaüd olmuştur-. 

Şiı.,-:ı.a,1i Azcı-baycanda Gence vilayetinin 
eski hG:n.la.::"mdan Büyük Ziyad Han'ın nes~ 
Iinden olup gec;en asrın. ortalarında Gence'de 
doğmuştur; ilk ve orta •tahsilini orada Rus-
1 t ~ . 'd .. .. 'J ' . arın ıtç -1gı gımnazya a gormuş, aı e an amıe-

Gülcamii civ4rında A<!ilesuıtan Mektebi (Resim: Nezih) 
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si olarak da hususi muallimlerden islami 
ilimler, arab(;a ve farsca tahs11 etmiştir. Son
ra Peters,burg Üniversi.tesinde hukuk tahsili 
yapmış, uzun zaman da Pariste ve İsviçrenin · 
muhıtelif şehirlerinde k,alara.k ilmi i!htisasını 
tamamlamıştır; Genceye avdetinde avukatlı

ğa başlamış, bir kaç defa T,i:flis, Taıhran, Teb
riz ve İst:anbuia seyahatlerde bulunmuş, Av
rupaya :gidip ,gelmiş, Azerbaycan Türklerinin 
istiklali için çalışanlar arasında mümtaz ,bir 
yer alnuştı, ve Finlandiyada Helsengförs'da 
toplanan Rusya. Müslümanları Kongresinde 
Kafkasya MüslümanJ.arının mıümessili olarak 
bulurunuştu. 1918 de Az.erbaycan Türk Müsa
vat Cumhuriyeti kurulunca bu devletin Tadı
ra,n büyük elçiliğine tayin edilmiş, 1920 de 
mezkur (!Um!.ı1ıuriyeti:ıi sulmtunda Tahranda 
,bulunmuştu; Bolşevik istilasına uğramış olan 
meımeketine dönememiş, İran Şahı merhum 
Rızıa Pehlevi tarafından himaye görmüş, bir 
yıl ,kadar yüksek bir memuriyetle Tebrizde 
İran Azerbaycanı demir yolları idaresinde ça-. 
lışnuş, sonra bütün ailesi efradiyle beıraiber 

tavattun etmek üz-ere İstaınıbula gelmişti; ve 
büyük ş-elhirde yed-eşmesinden az sonra da ls
tanbul Üniversitesinde yukarı-da zikredilen 
vazifeye tayin edilmiş, üniversiteden 1951 d,e 
lekaüd edilmiş ve 1958 ytlı ;baş.farında vefat 
ederek Kara.-caahmed kabristanına defnedil
miştir. 

Irken Türk ola.n Kaçar hanedanındaın 

Bahman Mirza'nın torunu bir prensesle ev
lenmiş olup bu kıadından ibeş kızı dünyaya 
gelmiştir; bunlardan Melek hanım Newyork 
da, Turan ve SaJ:ilıa hanımlar Ankarada.dır

lar, Ma:hru.\h hanım İstamibulda Azer.baycanın 
eski Şeıki 11am merhum Hüseyin Hamn oğlu 
lskender Beyle evfidir, Ziver ha.mm da. tstan
,bulda muallimdir. 

Eserleri: Azerbaycan :hakkında tarihi, si
yasi, içtimai ve edebi maılumat (1918 deı Ba,.. 
kf.t'da türkce olarak basılmıştır) ; Kafkasya 
müslüman:larmm hali hazır vaziyeti ve isıti;k
·bali (Ti.flisde Rusça olarak basılmıştır); Ta
yaranı Kalem (Farsca bir kısım hatırası). 

Al1 Genceli 

ADtLŞAHKADIN CAMİİ - T~ Sa
rayı civannda idi; kiremit örtülü küçük bir 
cami 1d1; yaıptıran Üçüncü Mustafanm üçün
cü kadını, Beyhan ve Hatice sultanların ana
sı .A.-dilşaıh Kadındır; Mabedin kaıprsı üzerinde-

ki .tarih k1tabesinde 1805 (H. 1220) de yapıl
dığı ·yazılıydı; daha es;kiden bu camUn yerin
de Bizans yapısı Aya Yoı:ıgi adına bir kilise 
varmış. Çok haraıp bir halde bulunan Adil
şahkadın camii 1942-1943 arasında temelle-_ 
-rine varıncıya kadar yıkılmıştır; bu sa.ıtırların 
yazıldığı sırada ancak izi seçiliyordu. 

Adilşah Kadının 1ka,bri, Lalelicle Üçüncü 
Mustafa tür'beısinin yanın:dadır (B.- : Mustafa 
III ve Lıfileli Camii). 

Bibi. : M. Ziya, :listanıbul ve Boğaziçi, II; REK, 
Gezi notu. 

"--• 

ADLİYE SARAYI YANGINI, 3 - 4 Birin-
ciikanun 1933 - İsta;nıbuluri ,büyük tarihi ya
pılarından birini yok eden, Türk Adliyesi ta
rihinde bir eşi görülmemiş. bir fac.ia olan bir 
yangınıdır. Vilayet hududu içinde kışlalarda.n 
sonra en, büyük bina olan Adliye Sarayı· 217 
-salon ve odadan mürekkepti. AbdWmecid za
manında Hukuk Mektebi olarak yapılmış., Ma
liye Nezareti, Adliye Nezareti, Meclisi Meb'u
san olmuş, ve nihayet içine İstanbul Adliyesi 
yerleşmişıti. Yangm bir pazar gününü pazar~ 
tesiye bağlıyan gece (o zamanlar resmi tatil 
;günü cuma idi), saat 20 yi 10 dakika geçe 
ç1ıktı; oııtalı'k henüz, ayakta, Sultanahmed ve 
Ayasofya civarı kalaibalıktı. Saniyede elli 
metre sıür'atle esen bir rü12Jgarla derhal bü
yüdü ve üç katlı koca ,binayı sararak sa:baha 
kadar süren bir Met halin.de temellerine va
rıncıya ka-dar mahıveitti. Alt kat koridordaki 
merdiven altınqan çıkan a-teşte kasit · delilleri 
buluınamadı, tahki!katın sonunda hademelerin 
ve gece bekçisinin vazifelerinde ihmaline va• 
rıldı ve mahkum oldular. Gazetelerde bu yan
•gın~ki maddi zararın 100 milyondan fazla 
olduğu ve yarım milyondan fazla dava dos
ya:sı mahvolduğu yayınlandı. Vezne dairesi 
odacı,~ Mehm~~ıd efendi de yanarak öldü. Yaın
gını saıbaha kadar seyreden mahşeri kalaba
lı,ğın araısındaın yer yer yükselen hıçkırtldar 

. tstanbul halkının bu güzel tarihi binanın mah
voluşu karşısında duydi1ğu derin teessüre 
tercüman ol.muştur. 

İstanbul itfaiyesi vazirfesini·tam ya.pa·rak 
atesin etrafa sirayetini önlemiş, bilhassa., o . . 

zamanlar Belediyenin ,benzi.11 deposu olup 
içim.de 30 ton benzin bulunan Ayaso(ya. ha
mamını korumaya muvaffak olmuştur. 

Bibl. : Gazeteler. 

ADLİYE SOKAGI - Eminönii kazasının 
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Alemdar ·nahiyesinin CanıkıUrtaran mahallesi 
sokaklanndandır. Belediye şehir rehı'beri hari
tasında, U.tanıgaıç sokağı ile Ter/bıyık sokağı 
arası,nda bir yol olarak gör.ünürse de aslında, 
Utangaç sokağı ile Karacehennem İbrahim 
sokağı arasındaki · ıparÇ'ası mevcut, geri 
ri kaln ıkı:smı, açılması tasarı halinde kal
mış, arsalaır üzerinıde ayak izinden iıbarettir. 
Açılmış ola.n. kısmı üç araba geçebjlecelk kadar 
geniş, vak.tile kaıba taş döşeli iken tıopraik yol 
haline gelmiştir. 

I 

Bill:>l, : RIDK ve SaJİım Turgut, Gezi notu. 

ADL-0 İHSAN - Meşrutiyetin iıkinci 
ilaıunda İstanbulda her firsat bulanın gaze .. 
te çı:Jmrdığı, çıkan gazetelerin de şahsiyet dü-. 
şüklüğü yüzünden bir kaç nüsha sonra ka
pandığı devirde intişar etmiş 

yarı miza;hi gazetedir, İlk nüs
hası 6 nisan 1327 . ( 19 nisan 
1911) bir çarşamba günü çık-
ınıştır. Nüshası on paradır, 

''Necmi 1stikba)" matbaasında 

di ( !. ) " diye işaret edilmesidir. Birinci nüs
hasmm birinci sahifesindeki karikatürün ya
zısı da soğuktur; züğürt (gazetenin sahiple
ri) sandalcı olmuştur, müşterisi Eşek de 
halk olsa gerektir; Kağıthane deresinde do
laşırlarken Züğürt: 

- Vaktiyle Damad ]braihim Paşa bura
lara ihsanlar saçarmış, arayalım bakalım .. 
Belki ,bakiyesi kalmıştır! .. 

Diyor; ve bu da nükte oluyor. 
27X39 ebadında dört sahlfe olaın gazete

nin üçüncü sahifesin<de bulunan bir manzu
me <le gazetenin ıve sahiplerinin hüviyetini 
pek 'haz.in bir belaıgaıtla belirtıne~tedir: 

BEN NEYİM? 
Bonjur ey_ kearltnJ hoı, nıeşreb 

- , - ,✓; 

basılmıştır. Ser muharriri Ah- ,..._.,,'ı::•~,c"'~-\,uı.5ı ,:-
med Nebil, imtiyaz sahibi Zül- -,,0 ,;. .;, ,$_,<, 

.,...._~4j 
,; • .ı...t..ı,,lu JL. i; • .ı ,,,:- ..:.l); .ı. .. ~ -

fü, mesul müdürü de Riza is-
,.., : e,"_J,/; ı..? fa ~-.J; 

mindc bugün basın tarihinde 
mezkur gazetelerinden başka 

hatıra bırakmamış kimseler o
lup meslekdeki acemiliklerini 
gazetelerinin başına "Şimdilik - {'iı _ 
haftada bir neşrolunur ve her 
şeyden bahseder gazetedir, . ile
rjde daha çok neşredeceğimizi 

vaad ederiz" diye bir kayıd düş
mekle göstermektedirler. Ser
levhanın altına da "Gölge etme 
adl-ü ihsaıi istemem'' cümlesi 
yazılmıştır ki bu gazetenin a,dı
ııı aldığı Hakkı, Paşanın "Adl-ü 
İhsan" kabHesinin icraatına bir 
tariz olsa gerektir. 

== ,_;,°\' a ; • .!ı..f ;I!! , ;;.;;), J-1:1 U, .).t:; ~..e J ; , :I _JI .,.J-; J • ...a_. ..!ü.: ..ı....:. 

. -'>-1:.' t!) .lt, ,._c ; .. <t ·-1:ı .,..:., 

.S),.'\ . • ;ı ~ 1 .Jıf) ✓,-..:;. .J# 

JJ :ı;.•,t .:...-.•,,,.. , .• ı ~j .. ,•' ;'• 

Yazılarından İttihad ve Te
rakki Fırkasına muhalif olduğu 
anlaşılıyor, muhalefeti bayağı 
dedi kodu çerçevesi içindedir, 
gazeteye sözde mizah yollu dere . 
edilen fıkralar da gayet soğuk
tur. Bugün asıl gülünecek nok
ta "Mebuslar ve müntehibler" 
başlıklı bir bendin başına "Cid- Afilü İhsan gazet.eslııin ilk sayısının birinci Elayfası 
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İbtimalah cem idüb ağleb 
Ben neyinı bir müzll.kere c<liniz .• 
Ben neyim? işte gördüğün gazete 
l\'leslı>f,imse mizah disen enseb .. 
Öyle sersem ve mangafa oldum 
Ki. ınüsa"i ,yanımda taşla, haşeh 
He.le hl~- yok ya pant.a.Ionum da 
Ceket.imde de yok deliksiz ceb 
Bir perişan, h-arab ve bi derman 
för garibim, garib değil ağreb •. 
.Ben ne;)im '! · ihtimal ki bir umınım 
ReH-ı-i bir zırhlı, iht:inıal ki şileb ... 

l 90·8.1914 arasında memlekete hakim 
olan bayağ'l siya.si enıtri:kacılık ve siyasi fi.kir 
yoltsulluğu bu .gazetede de aksetmektedir. 

ADRUNİ (Bedros) - Ermeni muharri
ri. 1862 de İstan.bul'da doğmuş ve 14 Tmnmuz 
1922 de orada vefaıt etmiştir. 188-91890 yılla
rında. "Gır.taran" adlı ermenice bir mecmua
nın neşriyat müdürlüğünü ifa etmiştir. Bir 
müddet Ortaköy Tiyatrosunda aktörlük de 
yapmıştır. Avrupalı ediplerin bazı eserlerini 
eı-.ıneniceye çevirmiştir. 

' Kevork Pamukcuya.ıı 

ADRUNİ (Bedros) --:- Evvelkinin oğlu
dur. Tanınmış lbir riyaziyeci ve müderris. 
1883 de Or.taköy'de doğmuş ve 1944 yılı Eylul 
ayıııda yine İstanbul'da vefat etmiştir. 

1900 da Üsküdarda Berberyan mekte~ 
hinde ve Galataısaray liselerinde okumuş, Da
ııülfünun Riyaziye Şubesinden mezun olmuş
ıtur. 1903 de Vefa İdadisine Fizik muallimi t~
yin edilntiştir. Aynı zamanda Maarif Nezare
ti Mulıasebat Kaleminde de bir vazffe ·denıh

te etmiştir. Bilahare Matlbaa-yı Amire'ni_n baş 
m~hasipliği,ıw getirilmiştir. Şir a-ra da Şirketi 
Hayriyede bulunmuştur. herde ·diğer vazife
lerini terkederek kendis~ni tedrisata vakfet
miştir. Önce Darül Muallimin'de Matematik 
kürsüsü kendisine :teıvdi edilmiştir. Bu sıralar~ 
da Galaıtasaray Lisesi'nde de ders vermeğe 
davet olunmuştur. Bu son vazifesini ömriinün 
sonuna kadar muhafaza etmiştir. 1908-1933 
yılları zarfında Galaıtadaki Getrona:kan Lise
sinde hocalık etmiştir. Keza Mıhitaryan (Pan
galtı), Bezazyan, Esayan, Şişli Terakki, Işık, 
Yeni Koley ve Bene Berit liselerinde de riyazi
ye okutmuştur., 1927-1933 yıllarında ise Geıt
ronakan Lisesinin Müdür1üğünü üa etiniş
ti-r. . 

Bedros Adruni Ermeni Patrikhanesi ve 

15.-;.. .. •. , • - •. ... 
·cemaaıt islerinde de mühim vazifelerde bulun
muştur. Çok takdir edilen ,beş cildlik erm-enice 
a-ritmetik kitaibı buıgüne kadar Ermeni mek
teplerinde okutulma;ktadır. 

nevork Pamuke-uyan 

AFACAN - İlk sayısı 1932 Birin-citeşrin 
basında. çıkmış resimli bir çocuk mecmuası
dıı:; sahi!bi ve umumi ne~riyat miidürü, çôçuk 
mecmualan ve kitapları ta;bii olarak tanın
mış, eski bir öğretmen ve Ülk.ü matıbaası sa: 
bibi M. Fanı•k Gürtunca idi; Afacan, öncelerı 
biiyük kııtada dört sahife halinde perşem,be 

,gıünleTi çı,ka~dı, sonraları kıtası biraz küçüle
rek sahifeleri arttmldı ve çocuklar için çcık 
faydalı 'bir derıgi haline geldL Baskı sayı1s1 
bir ara o-tuz bine · kadar çıkan Afacan, 1939 
daki ilk kağıt s11kmtısı ye f'a.ruk Gürtunca..nın 
mühim . mik/tarda sipariş edilmiş ve şehrimize 
gelmiş ola:n kğıaıtlanmn, limanda bir kaza ne~ 
ticesi baıtniası yüzünden kapandı. 193-2 L 1939 
arasmdalü ilk ve ortaokul çocuklarının bil
hassa ansiklıopedik lciiltıürü ,il.zerinde önemli 
hizmetleri geçen Afacan, 1945 haziranında yi~ 
ne Giirtunca tarafıından "Afacan Çocuk Göm" 
adı ile tekrar çıkarılın.ağa başlanmıştır: bu 
satırlar yazıldığı sırada ilk sayısını gördrü.ğii~ 
müz hu yeni •ÇIOcU'k deııgisi, üç renkli resimler
le b~nmiş olarak ilk ve ortaokul çocukları 

ve kütüphaneleri için değerli bir eser ola~ağı.~ 
nı göstermektedir. lstan'bul basınının tanın
mış iki ressamı, Münif Fehim ile Avni Eken~r, 
yeni dergisinde Gür!trnnıca-nın iki kıymetli -ar" 
kadaşı olarak gönünm.ekitedir. 

B. OJker.-

AFACAN SOKAG-1 - Beşiktaş kazası" 
nın Vişne~ade mahallesi sokalanndandır; her 
iki kavşağı 'aa Şair Nedim caddesi üzerinde 
iki dirsekli •bir sokaktır. Tramvay yolu tara
fından gelindiğine göre, bu sokağın birinci 
kısmı 5,5-6 metre genişliğinde ve 28 basamak
lı ve old.ukça. dik bir merdivenli yokuştur; 

sağ köşe başmda da, geçen ·ası-r sonlarının gü
zel sayılacak yapılarından bir büyük ahşap 
ev vardır. Sağa kıvrılan bir dirsekle başlıyan 
so:kağı.n ikinci kısmı iki araıbarun _ raı~at geçe
·bileceği kadar •geniş, gayet temiz bir' sokaik
tır, üzerindeki yaıpılar a:hşaıp, ikişer üçer kat
lı, ba'kım.lı, hali vakti yerin-ele Türk . ailelerinin 
oturduğu evlerdir. Tekrar sağa _ kıvrılan il?n
ci bir dırsekle bu sokağın ~ncü kısmı bı:ı.ş~ 
lar, kaba taş döşelidir, ve yüklü bir aralbanm 
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çı..~abileceği bir meyil ile Şairnediın caddesi
ne kavusur (Mayıs 1945) . 

Bhbl, , : REK, Gezi notu. 

- AF ANDOS - İkinci Abdülhamid devrin-
de yaşamış nev'i şahısına mahsus İstanbullu 
tiplerinden: rum olduğu halde rumlarla gö
ııüşmez, Ahmed RaıSim ve arkadaşlarile dü- , 
şer kalkar, ehlidil, kalender bir adanı. Afan
dosun has dostu, l,a:kaıbı hüviyetini pek güzel 
gösteren bir İyi Daşidtir. Rasim, "Gülüp Ağ-

. ladıklanm" da şöyle anJatır: , 
"Bütün Galata, Balııkpazarı, Beyoğlu bu 

ikisinin handezari idi. Bel_'aber · oldular mı 
hem güleır-ler hem gıüldıünürlerdL Fakat günün 
bir saatinde yekdiğerine muarız, düşman, di
o·er saaıtinde muhibbi vefa.ık.ar. Öbür saatinde 
her ikisi giryan ve nalan, daha öbıü:r saatin
de ko1kola suratla burada puyan idiler. Bir 
-haldeki hem~n her gün grup kendilerini bera
ıber gö:rıürdü. Pa-ra, pul, yiyecek içecek mut~ 
laka müşterek idi. İyi Raşid bir gün ban&. gel-

' eli, dedi ki: 
- Mandos hasta!. Dün Balıklı hastane-

ısine götürdu:k ! 
- Nesi var? 
- Kar.n.ı.m ağrıyor, diyordu. 
-- .Karında bin 1:Jürlü hastalık olur! .. 
- Orasını pek bilm:oyorum a.mma gözleu 

rini hiç beğenmedim. 
-- Ne gibi? 
- Şimdi gideceğim, anlar, geHr, sana 

söylerim ... Beni buırada ıbekle ! .. 
"Ci:'Jbinde iki elma, elinde bir paket bis

küi yola revan oldu. İ'ki saat sonra geldi, beni 
:buldu. Gözleri yaşarmış, yüzü sararmış bir 
halde önümde dikildi. 

-,- Ne haber aldın? 
Şaşkın şıaşkın bakındı, dedi ki : 
- Peri tutmuş! .. 
:.._ Kimi? 
- Afandosu! 
- Kim söyledi? 
-- Doktor! 
- Hangi doık.t.or? 
~ Ha:stanerun doktoru! 
"Durdum, düşıündüm, işin içinden çıka

mad11n. Ağlıyo,rdu: 
. - Çıldmınış, çaı:ıpılmış mı? 

- Yıo .. k !. Aklı basında!. Karnım deyiıp 

duruyor .. Güzel güzel de konuşuyor ... Gör
sen herife hasıtalık ne kadar da yaramış!. O ı . 

zayıf, o kuru Mandos şişmanlamış .. Yanak
lar bacaklar ıtom!bul tomibul !.. 

• "Bittabi bu- gibi arazı maraziye iyi ala.-
imden değiıldir .. Dedim ki: 

Sakın Abbas? 
Başını salladı: 

- Yolculuğuna, yolcu!. 
- Yarın yiiıe git, 1bende11 de selam!.. 
"İki gün sonra idi, Raşidi Galatada mest 

ve bihuş .gördüm. Elinde iri bir mendil çakıp 
ağlıyondu. · 

- Rasid bu ne hal? 
"Kıp.k~zıl .gözl~rini kernaıli teessiitle bana 

,çeıvirdi: · 

- ıAıfandos, ölmüş!.. 

- Sahi mi? 
~ Gömmüşler ibile! .. Bunca sene:liır ar-

kadaşıyım, bir .sözümü dinlemedi! 
- Ne dedindi? 
"Göz yaşlarını silerek: 

- Üç döm ay evvel el~e iki üç bin lira 
:geçti.. Borcunu verdi.. Keşki gec;meyeydi.. 

- Nedeıiı? .. 
- Sen bilmezsin; .A,fandos yirmi otuz se-

nedir sicak yemek yememiştir.. Parayı alır 

aılır almaz lok!l,nltalara düştü, dedim ki: Afan
. dos, sen, böyle yemek yemeği unutmuş:sun

dur, sıcak yeme, barsaklarm delinir .. Bir tür
lü dinlete;nedim, nihayet delindi, gitti! .. 

- Sakın peri.toniyet olmasın,? 
~- &h .. İşte o mel'un tutmuş!.· 

Biıbl. : Ahmed Aa.siın, Güllip ağlaı.lık:larım; Ah
med Rasim, Muharrir buya, 

AFET - On diokuzımcu asır başında, iki 
namlı meyhane ,göçeğinin takma adıdır. 

Büyük Afet, asıl adi Yorgaıkidir, gayet 
dilber bir 1:{ırvat ıgenci imiş, Enderunlu Fazıl 
Çenginamesiınde bu delikanlıyı şöyle medih ve 
tasvir eder: 

Bllyük Afet, o glizel YorgaJd, 
Sime 'benzer o vücudi paki; 
O eda, o l'eviş, o çala.ki, 
Sanına dünyada anın .benzeri var. 

- Tavrü endamına alem meftun, 
Deli eyler bizi vakti düğün;. 
Olmasa onda/ o endaze burwı, 
Aşıkın burnuna girse yeri var. 

Goncedir çıktı dikenden ol za.t 
Pedeıii nıaderi yani hu·vat 
Nesli ışOınunda. bulunur sottı\t 
Bagiban viir bir iki rencberi var l ) 



.A.FEl'İ' (Üdİ) 

Yine•Fazılın şu iki şarlosı, bu namlı ra-k• 
kas hakkında yazılmıştır: 

ı - Dili biçare gami aşk ile na kA.m olsun, 
Best.e.l sllsilel zülfi slyehfam olsun 
Dilber olursa da mtımtazü hoı,endam ol&un 
İşte Afet gibi bir ştihi dllAra.m olsun. 

Çtinki blda.r .iken tifta.dene yok insafın 
Emeyim l>Arl uyurken o vticucll ııUuı 
Eyleyim hırs lle diş yA.resl hep etrafın 
Seni Aleme teşhir ideyim, ııADl olsun! 

Z - Behey Afet, ne layt\mets.ln sen, 
Atılan ca,nma basretsln sen; 
tıidlrdim 1d. bJr Met var imiş 
Şimdi bildim ki ne Afets.ln sen. 

Af idöb hüsnüne gec baktım ise 
Seni salrlere benzettim ise 
Bllmeyttb zerre kusur ıtdlm ise 
Şimdi bildim: ki ne A.fets.ln sen. 

Sa.na· Fadıl dahi divi.ne ılmlı 
Hayli dem şem'ılne pentne 'ımıı 
Sende bu cezbet zib& ne lmlı, 
Şlmdl ıblldlm ki ne A.febıJn sen. 

Büyük Af eıt hakkında, tasvir bakımından. 
Miskalinin de ~l blı- şarkısı vardır: 

Sende nedir bu letA.fet, 
Bu güzellik, bu zarafet, 
Sırma saçlı, kalem kaşlı; 
Bir nevcılva.n güzel Afet. 
Semtini bilsem. yanıma gelse, bir bO.se vel'8e 

. Aman aman gonce lebiııdeıı. 

Gtizel oynar 'eda ile 
Yakdı dili sevü ılle 
Fes eğilmlı, perçem saçmış 
Şarkı okur seda. Be. 
( N ekıa.raıt) • 

Gümüş gibi beyaz gerdan 
Gören A.ıık olur hayran 
Niyazım var kıızunı .Afet 
Bir bfi.se ver bana andan 
(Neka.ııa.t). 

Küçük Afet., kara kaşlı kara 
gözlü bir Ermeni güzeliydi, asıl 

fsTANBüi.. 

Blıbl. : Enderunlu Flaızıl, ÇenglnAım.e; En.ıcl,erunlu 

Fazıl, D!van; Hıaşlm. Bey, Şarkı ·mecmu.ası. 

AFET (Üdi) - Geçen asır sonla.riyle as-
rımz başının namlı piyasa sazendelerindw ve 

· ,J:ıestekarJıarından, ermenidir ve asıl adı ffa,
pet'dir. 184 7 de İstanbulda Kum.kapı semtin
de·· doğdu. O zamanlar meyhaneleriyle meş• 
hur lan Kumkapı pi• 1 

· 

yasa sazende ve. ha
nendelerinin bilhassa 
akşamları akın ettik• 
len bir yer olduğ11 

için, Hapet muhiti
nin bu gürülti.Hü ha
yatına pek . küçük 
yaşta iken atıldı. 

1866 da on dokuz ya~ 
şında iken Mısır-.ı. 

gitti, iki yıl kaldığı 

bu memleketten saz~ 
da hayli ilerlemiş o• Vdi Atr,t 
larak döndü ve o ta- · (Kesbn: H. C)lzer) 

rihten itibaren adının 
sonuna blir "Mısırlıyan" ünvanı taktı. Geçim_ 
yolu olarak ud hocalığını seçti; o tarihte ls
tanbulda bilhassa genç Türk kızları arasında 
ud çalma ıhevesi bir sa.J.g1,n halinde idi, kibar 
konaklarından kenar mahallelerdeki evlere 
varınca hemen her ~atının altında bir ud var-

N edlr ol çeıml siyah, katı slya.h, 
Nedll' ol bıı.rika.l çelırel mali! 
Ermeni olmass, eyvah eyvah, 
RıtcceU işte bu klııı Kupan var. 

- f I l
r 

Cdt Afetin bir bestesi 
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dı ve ud hocalığı pek verimli olmuştu. Öğret
mede taltib ettiği pratik metod-lar, derslerin·e 
-devamdaki intizamı, edebi, terbiyesi, kız tale'-
-belerine ıkarşı munis fakat .gayet ciddi tavrı 
ile Hapet Mısırlıyan bu hocaların en değerli
si oldu. Akşamları, ,piyasa saz takımlarında
ki yerini bırakmadı, o alemde de pek sevilen 
bir sima oldu. U d çalmadaki ıhünerini baze,n 
camba~lık-haline sokar, ellerini arkasına uza
tarak sırtında, ensesinde ud çalardı. Ud ho
calığına öfünceye kadar, yarım asır devam 
etti, günde en azdan ü~ eve uğrar·, haftada 
bir ders vermek üzere ayda 1bir altın alır, bu 
suretle aylığı doksan altını bulurdu ki o de
vir için kendisini refah içi:nde yı:ışatan P,'.=~ 

üstün ,bir gelirdi. .Bestelediği piyasa şarkıla-' 
nnm •çoğu curc~nab bir hava taşıyan (J di 
Afet, zamanının namlı a:ktrisleri, bunların a
rasında da bilhassa Peruz hanını için pek çok 
kanto ya~ış; ,bestelemiştir. İhtiyarlığında 
"fİa~payı asla unutamam .. ;' diye ıba.hsettiği 
P..:,ruzun -aş.ırı tutkuwfarın.dan olduğu da bili
nir. Kendi yazdığı şarkılarda Ermeni ağzı 
bellidir,; mesela şu: 

Kemendi zülfün esiri ben zülfiyA,r oldwn 
Senin aşkmla eAnA.nım ben bi karar oldum 
Beni berball eyliyen kA,külündttr mehvetim 
şıvekA.nm AJemde şbncli bahtiylr oldum 

karcığar şarkıda olduğu gibi. 
Mıstık. ,diye bağırır Jken 
Fıstık g·ibi sesi var!. 

nakaratlı bir kantosu İstanbul halkının ağ-
z)::da . dolaşmıştı. 

1905 de "Saz ve söz" adında bir musiki 
mecmuası çıkardı; ömrü Meşrutiyetin :il.anına 
kadar üç yıl süren bu mecmuada kendi eser
leriyle devrinin üstad ,bilinen b,estek~rlannın · 
eserlerini notalariyle ,beraıbea- ~eşrettı. 1919 
da öldü. , 

Btbl. : S. M. Alus, Not; M. Rona, 5~ yı\lık Türk 

muslklst 
AFFAN EFENDİ (Oyunca,kcı) - Ruşen 

Eşrefin, bu adı taşıya:n: ibir hikayesinde yaşat
tığı gayet şirin bir· 1:sta.nıbullu, Büyükşehrin 
a-rıtık benzeri kalmamış bir mahalle attarı ti
pidir. Bir mevlevi dervişi olan Affan Efendi
nin dükkanı üskıüdıarda Selim.iyededir. 

"OOkkıa.nı evinin altında idi. Fakaıt öyle 
dar bir dükkan ki, Affan Efendi öteberi ver
mek için tümseğinden ayağa kalktığı zamaın 
siıkkeısi tıwana asılı Eyyüıp beşiklerine, kay--
nana zırıltılarına değerdi. Esaısen yerinden 

pek de az kımıldardı ya!. B~yaz Ankara ke
çisi pöstekisinin üstünde müzehhep sülüs bir 

· "Elkasiibi Halbibullah" levhasile talik bir 
"Ya Ha;zreti Meıvlana" hitabının önünde bağ
daş otururdu. Aıhretlikler, uşaklar darçm, 
zeıncefil, karanıfil, ltindistancevizi gibi bahara
ta ait öteberi istediler mi haydariyesinin göğ
•SÜnü kavuşturur; ,bembEJY-az sakallarile bıyık
larının arasından dudaklarına leylek gagası 
gtbi sarkan beyaz burnuna takılı gözlüğü 

alnına kaldırır: 
- Şu ikinci kutuyu çekiver evla.dl Şu be

şinci kutu .. Bak, üst rafta, sana zahmet, uza. 
t.ıver !. derdi. 

"Terazisi, para çekniecesi, di-vidi, mesne
visi yanıbaşında idi. Yemeğini küç.ücük bir 
sinide, öınıüne getirirlerdi. Ufacık ma'hgalı, yaz 
kış yanından eksilmezdi. Kahvesini kendi ellle 
.pişirirdi. · 

"Yaftalarının yazısı silinmiş ·beş on es
n'ıer baharat kutusne beş on tane kök .'kaıva
n:ozu, yirmi otuz tane çıngıraklı teneke dü
dükle, ,seki zem tane toprak kum/bara, tavana 
asılı dört 'beş Eyyüp salıncağile, beş altı kay
nama zırıltıısı, beş altı da kursak düdük, Oyun
cakçı Affan Efendinin bütün semıayesi idi. 
Öyle taş bebekti, kurşun askerleri, zilli çen
:gileri düdıüklü J,astik köpekleri filan satmaz
dı. Gayet müslümandı. Suret namına bir ka
raıgöz bulundururdu. O da zannederim, kara
göz bizde teamül olduğu için mahzursuz gö
rıürdü. Şarkın nesillere neşe veren mudhik 
ıkahramanı, camekaında sarkar, her gün akşa-

. ma kadar Karacalınned mezarlığına getirilen 
ilabutları, Harmanlığa talime çıkan askerleri, 
Hayda!l)aŞa ile Üsküdar arasında işliyen ara
baları seyrederdi. 

"Oyuncamçı Affan Efendinin ticarette 
acelesi yoktu: SaJbahleyin dükkanını ikide 
aıçar, öğleyin kapar, ikindiye doğru yine açar, 
namaz vakti kapının çeını.gelini tekrar iliştirir
di. Her kapısını a,çışta ıbeış altı çocuk birden 

· -içeriye dalar, dükkana sinen baıhar:at kokula
rı içinde uç,urtma kağıdı seçerler, çiriş ister
lerdi. Alkşama doğru alışveriş seyrekleşirdi.; 
,çünkü babaları eve dönen ~ocuklar kıorkudan 
soıkağa çıkamazlardı. Y aJ.nrz Selimiyeden 
Nuh.kuyusuna .giden faburlardan bir iki ço
cuk, bevva'bı kandırabilirse, ibir lahza girer, 
iğde, huhbülleziz, amerikanfıstığı1 sakız gibi 
şeyler alırdı. 
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"Oyuncakçı Affan Efendinin dükkanı 

bazı akşarrıJar hususi bir ka:hvehane gibi olur
du. Eve gelince soyunup dökünen kalem efen
dileri Ş2.m hırkalarile, itfaiye za.bttleri min
tanlarının iiEıtüne avniyelerini çekerek birer 
ikişer toplanırlardı. Orada kahveler. içilir, 
sohbetler edilirdi. Hatta Afran Efendider1 
mesnevi dinliyen mevlevi muhibbi komşular 

bile va:ı;d.ı. Ba;baıları yamlaı::ına çocuklarını da. 
almışlarsa Affan Efendinin elini Öıpıtürürler, 
o da öpülen elini kişniş şekeri şişesine uzatıp 
ibir avuç hediye verirdi. 

"Mahallede çok hürmet ve iti'bar sahtbi 
olan Affan F..ıf endinin iki adeti çocuklar i-çin 
,çok fena idi. Biri çeşidi az ve biçimleri eskiy
di. Evvelk:i nesiUeri avıutaföileın bu oyuncaklar 
zamaneniın çocuklarına az ve basit gelirdi. Ö
teki de veresiye hiç mal vemıezdi. Çocuklar: 
"Oyuncakçı anıca, annem misafirlikte, şimdi
cik dönısün, getiririm" diye -on paralık pestil 
isteseler: 

- Oğlum, maşallah! okuma yazma bjli
yorsun.. Bak ne demiş, oku !. diye iç kapıyı 
ıgöf1ter:irdi. O, "bugün peşin, yarın veresdye'' 
v:adini gören çocuk boynunu .büker: "Ben ba
takçı değHiın oyuncakçı amca.. Annem döın
sün, vallahi şimdicik getiririm!" der, burııun.u 
çeke çeke giderdi. Fakat bir clefa hayUi.zlar
dan bird: 

-- Ee, sen de artık çok oldun! Canm is
terse ver! Ben sanki Llgordan alamaz mı 
imişim! Ucuz .da veıriyo:r, veresiye de veriyor, 
malı da iyi fendi baıba ! dedi. 

"O çeleıbi adam, bu cüretten bir öfkelen
sin!. Mangalın ke.narırndaki cezveyi d{:w_irerek 
tavandaki beş.ik hevengini sallıyarak tümse
ğinden atladı: 

- Git yumurcak, sen de ondan a.1, ba.11-
mı ağrl!tma ! diye üzerine yürüdü. Çocuk, kor
·k11ısundan pabuçlarını yolda bırakmış, mezar
ların arasına kadar kaçmıştı. Affan Efendi 
de nefes nefese yerine çıkıp bağdaşını kurdu. 

"Ligorun bu mahalleye zehirli bir örüm
cek ağı kurduğunu, kırk yıllık müşterileri si
nek boğar gibi emdiğini Oyuncakçı Affan E
fendi de -bilirdi (B. : Ligor, Attar); fakat 
vekarı, rakibinin aleyhine .taş.masıi1a manidi. 
Birkaç ay i~inde bütün kar ve kisbi Kaygu
suz İibra:him Baba ile Karacaaluned Sultanım 
,ziyarete giden kadınla~·a okunmuş, üflenmiı 

adak munıları satmağa münhasır kaldı. Gü
neş, uzun müddet ~erlerini deği§tirmdyen ka
ragözlerin renklerini soldurmuş, mukavva 
vücutlarını k.ıötürüm insan uzuvları g.iıbi kıvır
:mağa başlamıştı. 

"Affaiı Efendi, o senenin.Berat kandilin
de dükkanın önüne son defa olarak sebil 
fıçıları di:zd:i. Doğan,cılara Sürre seyrine gi
denlere kalayµ küçük maşra;balarda su dağit
tı. O· ,gün neı kadar düşünooliyıdi? Bir gece· ev
vel Haydarpaşada kafayı tütsüliyen ayyaş . 
İBıhak Bey kapısının önünden geçerken: 

- Sen yine başına: Elkıa.sibi Habibullahı 
as da altında pinekle, e mi!. Bak bakalım 

·l:afla peynir ,geiIJlisi yürür mü? Üç günlük 
kokmuş Ligor, ocağına inıeir dikti, sana kü
la!hı taımam şimdi giydirdi!. diye bağırmıştı. 

"İki gün sonra Sultan Hanıidin veladet 
donanması vardı. Gecesi, mahalleninfakir ve 
öksüz çocuklan kışla boyunda sünnet edile
cekti. Kırmızı taslı itfaiye mızıkası defne dal
larile süslü çardağın içinde alafranga bir ha- · · 
-va çalarken· sırtında zenbil, bir ihtiyar mev..: 
!evinin sehpasına dayana dayana çadırdan .· 
içeri girdiği görüldü. "Selamü leyküm" d,edi. 
Kadınlar, erkekler fenerlerin ışığında Oyun,
cakçı Affan Efendiyi tanıdılar. Zen bilini bir 
karyolanın ayak ucuna koydu, içinden kara
gözler, kapsül tabancaları, aynalı yaldızlı 

Eyyüp beşikleri, gursak düdükler çıkardı: 
- Maşallah.. Maşallah.. Kordela bağla

dılar mı?! Ne ya palım, karınca kacle:rince ! 
Bunlar da size Affan Dededen yadigar olsun 
evlatlar!" diye- dükkanının son sermayesini 
sünnet çocuklarına dağıttı. Atlı tramvaylar
la, piyanolarla oynıyan çocuklar, Affan Efen
dinin oyuncaklarını şöyle bir kenara koydu .. 
lar. Kadınlar: "Allah razı olsun, Allah ne 
dileğin varsa yerine getirsin" diye dua edi_. 
yorlardı. Affan Efendi: 

-- Bizden artık geçti, nasip bu kadar
mış! .. dedi". 

AFİFE - Sahn-e, artisti, sa;hneye _çıkan 

ilk Türk kadınıdır; 1902 de lstanbulda doğdu, 
ve 1923 de Kadıköyünde !Jale tiyatrosunda 
temsil veren Darillbedayi heyeti arasında Jale 
adiyle sahneye çıktı; yirmi bir yaşında bulu_; 
nuyordu, devrin- zihniyeti, bir isl-a.m kadınının 
bu cesaretini yadırgadı, o gece tiyatro birbiri_. 
ne girdi, zabıta müdahaleye mecbur kalarak 
temsil yarıda bırakıldı ve Jale-Afife,karako-
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la götürüldü, fakat mesele ,büyütülmeden ört .. 
bas edikli; bu gürültülü vaka genç kadındaki 
sanat aşkını söndüıımedi, ilk fırsatta Darül
·bedayi sahnesinde tekrar ,göründü:· bir müd
det sonra Şa·di Fikretiın: "Milli Sab,ne" sinde, 
ve nihayet Raşid 'Rızanın "T-ürk Tiyaltl'!osu" 
peyetlerinde çalıştı. Fakat, sana,t kabiliyet 
v~ istidadı çok 'büyük olan .Afife, az zaman
da büyük roller alınış bulunmasına ve kendi
sini tanıtmış olmasına rağm.en kendisini ida
re edemedi, eroin ve morfin kullandı ve bun~ 
da iptila . dereeesLne vardı. Raşid Rıza, Afife
yi heyetinden çıkarmak zorunda kaldı. Raşid 
Rıza, Şadi Fikretle ıhirlikte Tetı?.başmda tem
siller verm.eğe başlayınca iptilasından vaz
geçmiş . görfüıen. Afif enin ıçalışma teklifini 
memnuniyetle kıiJb:ul ettiler; f aka.t genç kadı
nın bu zehirlere karşı tövbekarlığında dur
madığını görunce sahneden kaıt'i olarak u~k
laştırdılar; zaıvallı kadın, bütün sanat kıymet
lerini kaybetmiş, der.in bir sefalet uçurumuna 
sürüklendi, son günlerde, Kadıköyıünde IJ1Ü· 
teverrim ve perişan dıolaşmağa ·başladı; sa
natseverlerden, eski sahne arkadaşlarından 
en küçük bir ya:r;dun ~örmedi, 1941 de otuz 
vereıleri za;ı::tedilmiştir: 

Bibl. : MaJhmut Yesa.rt, Not. 

AFİFE KADIN - Onı~edinci asır ortala
rında İstanbul sarayının en büyiik şö~etle
rinden, güzel]Jği, zekıası, hassasiyeti ve sada
kati ile Dördüneü Mehmedi kendisine 'ben• 
detmiş bir kadındır; öyle ki, kırk yıl süren 
pek tantanalı ve haşmetli ibir saltanattan 
sonra tahttan indirilen .,bu hükilmdar, saray- ~ · 
da haıpseıdildiği dairede felaket yoldaşı olarak 
çılgın bir aşk ile bağlandığı kansı Raıbia Gill
nuş Sultan ile bu Afife kadım se~ti. 

Dördüncü Mehmedle Afife kadının, Fa
tih devrinin büyük şairlerinden Molla Husre
vin bir gazelini taklid ederek şl)yle bir müşa
ereleri zaıptedilmiştıir: 

Dördüncü Mehınedln kıt'uı 
Beyazia.r giy.dlğlnce bir dürrl yektiya benzersin, 
Siyebler glycllğince sen hemen leylAya benzersin, 
Yeıiller glycllğloce tatil gyüya henze1'81u, 
Benim hoş bO. Afifem, sen gilll ra'naya benzersin. 

Afife Kadının ceıva.bl . 
Beyazlar glycllğloce . pft,difehJm aye benzerslıı, 
SiyahJar giydikçe KA.'beyl ulyA.ya be~rsbı 
Slya.bla.r glycllğlnce Wl.'beyl ulyAya beıızenlır 
Benim heybetlO. hllııkArım hemen deryaya benzenin 

Afife kadının, Dördüncil M'elu:ned tizeri~ 

AFİF MOLLA 

ne yazılmış bir de güzel destanı vardır; ki 
tarihi vakalar üzerine kaleme alınmış bu çeşld 
manzumelerin en eski ve ·güzel örneklerinde11 
biridir: 

Sultan kardeşlerim batının sorsua 
Sultan Stlleymaııa taht mübarek olsuo 
Er olsun, a.rasm hasmını bultıun 
Bana hayf değil mi del' Sultan Mebmed 

Barıştırdıııı tavpn ile tazıyı 
Görsem gerek batta olan yazıyı 
Cenge saldım nice yüz bin pzlşt 
Bana hayf değil mi der Sultan Melımed 

KAflrlere ota.ğımı verdllel' 
Eski ıarayıma at.et vurdular 
A.naıı öldü uğrun döndü dedlller 
.Bana hayf değil mi der Sultan Melımed 

Söyleyin Gtllnuşa kareler bağlasun 
Ah ettikçe clğerfmi . dağlasun 

Sultan Mehmed Şimşlrllkde ağlaaun 
Bana hayf değil mi der Sultaıı Melımed 

Aftfe Saltan bımu böyle söyledi 
İnip qlan deryasını boyladı 
TMlllU tahtıni vlniıı eyledi 
Bana hayf değil mi der Sultan Meluııed 

A kullarım suçum nedir bilmedim 
Yefe.ıii hırsız iken paıa eyledim 
Bostancıbaeı Musaya neylecllm 
~ana. hayf değil mi der Sultan Mehmed 

Her ne dediniz ise hep eyledim 
Vezirin batını size yolladım 
Kızlarağasmı A.zad eyledi,m 
Bana hayf değil mi der Sultan Meluııed 

Ahmedlmin figanına duramam 
l\fustafamın . dahl yüzün göreıneıQ 
Hatice Sultanın hallnl soramam 
Bana hayf değil mi der Sultan Mehmed 

H.aseklnıln tacın tahtın aldılar 
Yüreğim! bölük bölillı: böldWer 
Sultan Süleyma.na ~tımı verdll&ı
Ba.na bayt defll mi der suıma Meh.med 

(B. : Mehmed IV; Gülnuş Sulan; Hat~ 
Sultan; Mustafa Paşa, Müsa.hib; Turhan Sul
tan; Musa Paşa, Bostancıbaşı; Süleyman Pe.
şa; Şimşirlik}. 

, AFİF MOLLA - Geçen asır sonlarımn 
kiıbar ulemasındandı. 1823 e doğru 1stan
:bulda doğdu; Me;clisi Kebiri Maarif Reisli
ğinde f.:nılunmuş ve Maarifi · Umu,miye Nazır 
Veıkilliği etmiş olan babası ; sudurdan lma
medin Efendi de lıkinci Mahnıuda Başimam
lık etmiş Kastamonulu ZeynelaJ;>idin Efendi-
nin oğl-u~du. . . . 



AFİFMOLLABEY KONAÖ:l'. 

Çocukluğu lstanıbulun ulema yatağı olan 
SultanıseLims emtinde geçen Afif Molla, tah
sil ve teı:ibiyesine itina edilerek yetiştirilmiş, 
ailesinin mensup olduğu ilmiye mesleğinde 
Mısır Kadılığına kadar yükselmiş, Mısırdan 
dönüşünde "İstanbul Payesi" almış, Evkafı 
Hümayun Nezareti• Müfettişliğinde bulunur
ken 1316 ramazanının 14 ünoü gecesi sabah 
ezanı okunurken, {26 ikincikanun 1899) on 
beş gündenıbeii keın-disini yaıtağa esir eden bir 
barsak iltihabından lmrtulaınıyarak yetmiş 
altı yaşlann1a vefaıt etmiştir. Kabri Haydar
paşada "İncirili Sofa" diye · anılan aile me
zarlığındadır; her nedenıse mezarına taş dikil
memesini vasiyet etmiş olduğundan dedesinin 
ve babasının yanında yatan Afif Iviollanıı:i bu 
hazirede nişanı yoktur. 

Adı ahlakının _tercümanı olmuş, fukara 
paşada "tncirLi Sefa" · diye anılan aile me
•hallesinde bulunan ve d~inin namlı güzel 
yapılarından biri olan konağmın kapısı dost
lartna ve gariplere her zaman için a,çık bir zat 
idi. U~ boylu, levend yaıpılı, giizel yüzünü, 
ağarmadan evıvel kumral -bir sakal çevirmiş 
olan Afif Molla Bey, şefkaıti · kadar asa;biyetile 
de meşhurdu; bundan ötürüdür ki, devrinin 
İstanbul Payeli uleması arasında bir istisna 
teşkil ederek gayet ufak bir sarık sarardı. 

GUr bir sesle gayet güzel konuşurdu. Ah
ret kardeşi olan SikkezeJI?ibaşı Abdülfettah 
Efendiden yıizı meşketmiş, kendisinin "talik" 
hatda. bliıyük bir istidadı görülmüştü; devri
nin naımlı hattatları sırasına girmeğe çalış
ına.ıruş; fakat gayet kıymetli zengin bir levha 
ve yaızı koleksiyonu sahibi olmuştu. Ne kadar 
yazıktır ki, ölümünden sonra, bu koleksiyon 
ailesi efradı tarafından elden çıkarılmış ve 
sahaflar çarşı&nda satılmış ur. Afif Molla 
Bey, Şark mutbağı:nda, kelimenin has mana
sile bir aşçııbaşı hünerine _ sa,hipti; o • zaman 
için en dolıgun ayhklarla tuttuğu en namlı aş
çılar, arada bir kolunu sıvayıp mutıbağa inen 
efendi hazretlerinin yanında birer yamak olu
verirleııcli. Molla Beyin büyük zevklerinden 
biri de b8ih,ç~ndeki nadide · meyva ağaçlarile 
uğraşmaktı; mey:v~ aşılamakta en usta bah
çıvanlan kıskandıracak kadar mahirdi, kona
ğının, yapısı kadar meşhur olan meyva bah
çesinde bilhassa. incirleri, portakalları ve li
monları dillere deıstan olmuştu. 

AFİFMOLLABEY KONAOI - Bugünkü 

±sTANBtiL 

idare taksimatına ,göre yeri Abdisubaşı 
mahallesinin üst tarafına düşen; eski 
adı ile Tabakyunus ınaıhallesinde bulunan 
Afif Molla konağının ilk sahibi Hafız Paşa idi. 
Afif Mollanın baıbası İJınadeddin Efendinin evi 
Sulta.ns:ilimde idi; cıvladlarma "daıha çocuk
luğumda Hafız Paşa konağının önünden her 
geçişimde şu konak benim -olsa diye içimde 
bir incizap duyardım" diye anlatan M.olla Bey 
merhum, arzusuna Mısır Kadılığırujan dönü
,Unde kawşmuş, pek küçük yaşlardan iti'ba
ren sahLbi olıinak istediği konağı Hafız Paşa 
veresesinden satın alID1Ş, fakat, 45 oda kadar 
olan bu tarihı antika yapıyı kendi zevkine fe
da. ederek selamlık dairesi olarak muhafaza 
ettiği bir pa:r,çası müstesna, yıktırtmış, Har
biye Nezareti İnşaat Dairesi Reıisi Hüsnü Pa
şaya, devrinin yeni bir ,bediasını, yeni adı ile 
".Afif Molla Konağı" nı ya:ptırtrnJŞtı. İnşaat 
ü,ç yıl süıımüştü. O zamanlar fabrika kereste
si yoktu, biltün döşemeier, nakışlı oymalar, 
arsada. kur>11lmuş çadır ve barakalarda çalı
şan !stanbuhın em ma•hir ince marangozluk us
taian):lln elinden çıkmışıtı. 

Yapının bitmesi 93 boııgumina raslamış
tı: Afif Molla henüz yarısı - boyanmış olan ko
-n~ğınm üst katın~ Rumeli muhacirlerinden 
yirmi beş aile yerleştirmişti. Afif Molla kona
ğının Hafız Paşadan kalan selamlık kapısı, 
Çırağthamza mahallesin-de Saiıtıça vuş sokağın
da idi. Gayet !büyük, üstü geniş saçaklı ve kır
mızı aşı ,boyalı bir kapı idi. Bu kaıpıdan bir 
ımeyıva bahçesine girilirdi. Bina ile sokak ka
pısı arasında iki yanı ta:flanlı 80 - 100 arşın
lık bir yol vardı. 

Methalin sağında, selamlık mutbağı, üç 
çift araba hayvanı alalbilecek kadar geniş bir 
a:hır ve üstünde ispir ve bahöçıvan odaları; 
solunda da ç.ifte merdi'V'81lli bir mermer binek
taşı vardı; merdivenlerden çıkılınca. ıbir salon 
He etrafında dört odadan mürekkep olan bi
naya girilirdi. Bu hatıratı -tevdi eden Afif 
Molla tıonınu sayın İım.adeddin . Orhon, Hafız 
Paşadan kalıınış olan bu daire içın "o nıe re
vaklar, o ne köşeler, o ne tavanlar, o ne raf
lar, dolaplar, musandıralardı ... " diyor. 

Bütün konağın olduğu gibi selamlık salo
nu da Molla Beyin Mısırdan getirdiği hasırlar;. 
la _ döşenmişti ... Erkan minderleri vişne rengi _ 
çuhadan, perdeler ayına _renkte ağır Hereke 
kumaşındandı. Molla Bey selamlıkta soba 
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yaktııımazqı. Salonaiki tane korunak üzere 
büyük Süleymaniye mangallarını tercih eder
di. Selamlıkta kendi oturma ve mütalaa odası 
da, erkan minderleri çuhadan, perdelerle kol
tuk takımı da Hereke kumaşından .olmak üze
re. en sevdiği bir renk olan kanarya sarısiydi. 

Konağın harem kapısı Sultanselim Tür-· 
hesi karşısında idi, sokak kapısından merdi
venle bir koridora inilirdi, bu koridorun sağ 
tarafı, iki sed halinde meyva bahçesiydi, Afif 
Mollanın nadide incirleri. de burada idi ki, 
mevsiminde, İkinci Abdülhamide bir büyük 
ta:bak dolusu gönderir ve sarayca fevkalade 
maıkbule geçerdi; sarayda Molla Beyin kış or
tasında yetiştirip gönderdiği eri:kler de meş
h,urdu. 

Bu .koridorun solunda büyük bir· ka.pı. 
karşısında harem kahyasının odası vardı; bu 
kapıdan gıirilinoo; harem metıhaline kadar bir 
kaldınm uza.nırdı, sağında haren:ı mutfağı, üs- · 
ilinde dört kurnalı gayet zarif, nakışlı .taşlar

la tezyin edilmiş iki kubbeli bir konak haıma
mı var.dı. Konağın methal kapısından gayet 
'büyük mermer döşeli bir taşlığa girilirdi. 
Sağda yemek od;w, yemek odasınıın karşısın
da Hafız Pıaşa. devrinden kalma gayet sanatli 
işlenmiş ,bir mermer konak çeşmesi vardı. !
kisinin ortasından iki ahşaıp sütun arasından 
ıbir salona geçilirdi. Bu salondan geniş bir çif
te merdivenle üst kata çıkılırdı; üst kat da ~ir 
ıbüyük salıon etrafında al~ı oda idi. Bu üst kat 
salonun sağında bir koridor ile .m:aıbeyn daiı-e

sine ıgeçilirdi ki; selamlık dairesinin üstü. idi. 
Mabeynde bir salon dört oda vardı. 

ıMif'M.olla Bey, biri erkek olmak üzere 
ü,ç evlat bn-akmıştı; oğlu, eski Mutasarnflar
dan Hacı Mehımed Bey; kızlan, Sırkatroi Mus
tafa. Nuri Paşaz'ade Miralay Muhsin Beyin 
zevcesi Emine Zekiye ve eski Şurayı Devlet 
Mülkiye Dairesi muarvinlerinden Ma.'hmu.d 
Sadi. Beyin zevceırl Ayşe Sıdıka Hammefendi
lerdir. Miras taksiminde konak küçük kızı 
Ayşe Sıdıka Hanımın hissesine düşmüş, oınun 
ta.rafından da yıkıcılara satılmı§tır. 

Afif Molla kona.ğmın dışı da san yağlı 
boya idi. Bilhassa baıhçesindeki mey.va ağaçla
rı bah~r ile donandığı u.ylaro.a;, !bu giü.zeI yapı
tım hariçten seyrine doyum olmazdı. tstan-
1bulun ziyneıti olan yıa.pılardan idi. Bugün Ayşe 
Haınımın elinde 1lnılunduğu söylenilen Dariiş
Şafaka imamının oğlu eski gilın.riik memurla-

.AFİTAB KIRTASIYE MAÔAZASf 
.-. ..... .. , 

rından Muhiddin Beyin yaıptığı yağlı boya bir 
resim; Afif Molla konağından kalmış en son 
hatıradır (1945) .. 

AF1TAB (Kağıthane köylü) - Abdill
hamid devrinde İstanbuitm namlı fa.icnarırt
dan ,bir çingene karısıdtt; A.ibdülazizin son 
,günlerinde, ki o zaman Af~b genç ve ,dilber 
bir kadınmış, Şehzade k'JJc:iilhamid:in Kağıd
hane çayırında bir tenezzühıü sırasında · falına 

bakmış: "Üç ay sonra tah.ta çıkacaksınız'' de
miş, dediği gibi de olmuş, üç ay sonra, Albdü
laziz, arkasından Sultan Murad taıhttaını indi• 
rilip Abdülhamid padişa,h olmuş .. 

AFİTABİ - On dokuzuncu asır basında. 
İstanlbulun namlı köçek oğlan1anndan;, ~air 
Enderunlu Fazıl bu rakkas gençi ştı :mısralar
la medheder: 

Afitabi ile aceb kim 88,Vafll', 

Zatine bir derece naz ya,raşır ... 
Yüzüne bakmpğa gözler kamllfır, 

Bi.bl. : Enıderunlu Fazıl, Dhıan. 

AF1TABİ (İstanbuHu) - On altıncı a
sır şairlerinden ve Diıvanı HümayUtı: katiple
ninden; asıl adı Hasan Çelebidir, kimsesiz v'e 
gayet gıüzel bir çocuk iken "Emin Kösesi'; la
kabile anılan Yahya Çelebi adında biri tara
fından eıvlaıdlık edinilmiş ve mükemmel ,bir 
tahsil ve terbiye ile büyüıtülüp yetiştirilmiş
-tir. Farsça, araıpça öğrenmiş, hüsnühatta ça
lışmış, Divanı Hümayun kalemine girmiş ve 
divan kaıtipleri arasında güzel yüzü, tatlı sö
zü, temiz huyu, ve çalışkaınlığı, doğruluğu ve 
:bilgisi ile seçkin bir şöhret olmuş idi. Şiirlerin
de kullandığı Afitabi rna'hlasının da, kendisi
ne güzelliğinden ötürü verilmiş "Afitab" la-
1kabından almıştı. . 

· Afitabi lbir ara "Kurd" laka.bile meşhur 
bir "kema.n ebru" nevcivana tutulmuştu, şa
irin aşağıdaıki ıbeyti sevıgilisinden naz ve cefa 
görmed:iğmi anlatır: 

Kemanı bahtım ra'!llle kurdu, 
Kara bağrına kim ki çekti Kurdu. .·.;I 

Afiıta.bi 1573 (H. 911) de öldfr. 
BLbl. : S. N. Ergun, Türk şairleri. 

AFtTAB KIRTASİYE MAGAZASI ---
1890 - 1900 yıllarında Bayezidde, Ktğııtçılar 
ve Mürekkebçiler denilen, İnktllp müzesi o
lan Bayezid medresesinin önündeki 'baraka 
dükkanlann en nihayetinde namlı hir ticaret
hane idi, ki bu dıfrkka.nlar, medresenin mey
dan'a. çıkarılması için Cumhüriyet Belediyesi 
tarafından istimlak edilerek yıktınfouştır. 1-
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rani kırtasiyecilerden yeni dük.kanı . Ankara 
caddesinde olup "Ece" muhtıra defterlerini 
,basan B. Sadık tarafından yarın1 asır kadar 
evvel açılmış olan Afitab kırtasiyle mağazası, 
o zamanlar, malın en iyisini ve en pahalısını 
satmakla tanınmıştı; vitrinleri en süslü olan 
ibir dükkanch, Sadık Efendi, o zamSin genç, 
kara bıyıklı, yakışıklı, çok ciddi, pazarlıktan 
hiç hoşlanmazdı; "cebi yuıf.ka olan" mektep ta
leıbeleri bu mağaızanın seınıtine pek uğraya
mazlardı; . .çiçekli nakışlı renk renk kağıtlar, 
manzara kaiıtıpostalları, türlü boya takımla
rı, Bayezidde hemen yalnız bu dükkanda bu
lunurdu; İstanlbulda. ilk. dolma. kalem getirtip 
satan da Miita'b mağa.zası sa-Mbi Sadık E~ 
fendidir: 

Bibl. : S, M. Alus, Not. 

AFlTAB SOKA(a - Beyoğlu kazasının 
Şişli ;nahiyesinin Ga:ııi'halaskar veı Meşrutiyet 
mahalleleri ~ltaklarındandır; Ebekızı sokaği~ 
le Şafak sokağı arasında uzanır; Şairnigar 

sokağı ve Rumeli caddesile birer dört yol ağzı 
ya;parak kesişir, Hacımansur sokağile de bir 
kaıvşağı vardır. Her iki ibaşındaki sokak levha
sında da Maıbbaacı Osı-Ganbey sokağ1 yazılır; 
nıa'hallalinıin rivayeti üzere -sokağın eski adı 
mıdır, yoksa, 1934 de basılımış olan Belediye 
Şeıhir Rehberinin yayınlanmasından sonra 
Afita1b so,kağ:ınıın adı mı değişmiştir, kestirile
medi. Üç araıba g~ebilecek kadar geniş, kaba 
:taş döşeli, yaya kaldırımlı temiz.ibir sokaktır. 
üzerinde, yarım asır evvelki ahşap yapılarda.n 
güzel 'bir ilti. eıv vardır; diğer· binaları kargir 
ve beton "yapıdır ve çoğ,u 4 - 5 katlı büyük a
partımandır; bunl'3.rln içinde _orijinal sanat 
kıymeti taşıyan tek bina yoktur. 

Bibl. : REK, Gezi notu. . 
AFİYET SOKAGI - Boğazi~inde Sarı

yer sokaJdarmdan,dır. Arsalar arasında henüz 
1 

tanzim edilmemiş, üç araba geıçebile.cek kadar 
geniş bir yoldur (Mayıs 1945). 

AFİYON, AFİYONCUL~-:- Bugün 
yalnız tabaJbette kullanılan ve serbest satışı 

Milletlerarası Afyon Kongresi kararile yasak 
olan afiyon, eskiden seı:4besıt satılırdı; afiyon 
tiryakiliği de, zabıtaca taki.bedilmiyeın, pek 
düşükleri ~oluğun çocuğun maskarası olan 
basit bir iptila olarak görü1ürdü; afiyoncular 
bilhassa Süleymaniyede Tiryakilerçarşısmda 
,toplanmİştı; kendileri de umU!liliyetle afi yon 
tiryaJtllerin,den olurdu. İstaınıbul esnafı ara-

sında sohfbeti tatlı, zarif adamlar olarak ta• 
nılırlardı. Esnaf alaylarında afiyıon yutarak, 
dalga halinde, dilleri ağızlarından fırlamış, 
yahut afiyon tesirile hatır •hatır kaşınarak 
geçerler, halkı güldüııiirlerdi. Afiyoncular, at
,tarlara yamak esnaftan idi ve attarlara katı• 
larak alay ;g,sterirlerdi. tstanbulda afiyoncu
Iarın 'büyıük bir kısmı da Yahudi idi 

AFİYONCU BABA - Büyük şehrin, on 
sekizinci asırda yaşamış namlı tiryakilerinden
dir; aslı Urfalı, adı A•hmed Efendidir, 1801 
(H. 1216) da öldü, kabri Edirneikapı dışında 
La'lizade sof•asındadır, hal ve şanı hakkında 
•bilinen de kabir taşındaki şu şirin satırlardan 

. ibarettir: 
"Meşhur, yevmiye elli dirhem sülmen ve 

af iyon ekleden, yüz otuz döıt yaşında fevt o, 
lan Reha,vi Esseyyid Elhac Ahmed Efendi ru
·huna fatiha. Sene 1216". 

Kabri, mezarlık ıbekçileriniın ·barakası ya
nında bulunduğundan ·bakımlıdır; o civarın 
görülmeğe değer yerlerinden 'biri olarak bili
nir. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AFİYON TlRYAXIUlGt YASAGI_ -
Sarhoşedfoi içkiler şeria.tçe haram oldıuğun
dan, keyif ehli ulema arasında insam uyku 
,halinde türlü hayal dünyalarında dolaştıran 
afiyon tiryakiliği yerleşip yayılmıştı. Hele on 
yediınıci asır başlarından Tanzimata kadar ge-. 
çen devir içinde ibilhassa İistanıbulda afiyon 
kullanmıyan ilmiye mensubLııi parınaJda gös
terilirdi denilse, yeridir. Divanı hümayun top
lantısında dalga ,gıeıçen kadıasker efendiler bi
le görülmıüştıür. Ramazanlarda, afiyon tirya• 
kileri, ne miktar afiyon ile keyfe geliyorlarsa, 
onu, sahurda, razakı Ü2JÜmlerinİinı içine koyup 
yutarlardı; geceleyin mideye inen bu kaluı ka
buklu ·üzümler, ancak öğleye d~ğru haznı.olur, 
afiyon da o z~an tesirini göstererek "efen
di" kıonak veya yalısında. tatlı hayal alemleri• 
ne dalardı. En namlı aıfiyıonıcular da, ulema ya .. 
tağı olan Süleymaniye çarşısında toplanmış
tı ki, bu çarşı da "Tiryakiler çarşısı" adım :ıl
mıştı; garip tesa:dıüıflerdendir ki, Vak'ai Hay
riyeden sonra, Süleynıaniyedeki ·Yeniçeri ağa
lığı sarayı da eyhülisli.m kaıpısı olmuştu. 

Afi.yon tiryakilerinden birçoğu da hemen 
hiç ayılmadan, yarı deli halinıde dolaşırlardı 
Bu gibilerin ·bir hayal alemi içinde söyledikleri . 
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sözlere, -cahil halk "keşif ve keramet" kıymeti 
verirler, derviş kılıklı tiryakileri de evliya ye
rine koyarlardı. Nihayet on sekizinci asır or
talarına doğru, afiyon tiryakiliği halk arasın
da da tehlikeli 'bir surette yayılıiıağa başlayın
ca, hükfimet (H. 1136) 1723 de Şeyhülislam
dan fetva alıp hir afiyon tiryakiliği yasağı i
lan etmeğe mecıbur kalmıştı; ve halk arasında, 
ayak takımından ne kadar tanıı:ımış afiyon tir•· 
yakisi varsa hepsi toplanarak taşrada birer 
tarafa sü,rüp dağıtmıştı. 

Bibl. : Raşid Tarihi, VI. 

AFŞAR SOKAGI - Beyoğlu kazasının 
taksim nahiyesinin ~Yenişehir mahallesi so
kaklarındandır (B. : Yenişehir· ma-
hallesi) ; Yenişehir dere caddesinin· 
geçtiği derin vadinin batı yamacı ü
zerinde, kaba., taş döşeli iken bozulup 
toprak yol halini almış; evleri ah
~ap, orta · hallice ve dar gelirli Rum 
aileleri . oturan aydınlık ve havadar ~ 
bir sokaktır. K3mürcümahmud soka
ğı ile olan kavşağında bir kulübecik 
vardır ki, bahçe merakı oian sahibt 
avuç içi kadar bir yerde türlü çiçek
ler, bir erguvan fidanı, bir ye
nidünya fidanı ve hatta meyva-

larile donanı.üş limonlar yetiştirmiştir; yok
sulluk içi,nde temizliğin ve bahtından h-oşııud 
olarak yaşamanın güzel örneğidir. Afşar so
.Jmğının üstb.aşı, bozuk merdive,nli bir yol ha
lind~ Direkçibaşı sokağına kavuşur (Mayıs 

1945). 
Bibl. : REK, Gezi notu. 

AGABABA SOl{AGI - Fatih kazas1nın 
Samatya na!hiyesinin Dav.uıtpaşa mahallesi so
ka.klarındandır; Davu,tpaşa camii avlusile De
ğirmen sokağı arasındadır; . cami avlusundan 
girildiğine .göre; kalba taş döşeli, sağda bir bah
çe duvarı, solda fakir ahşap evceğizler vardır; 
yarısrna. kadar bir araıba geçebilecek kadar ge-

~! 

~ -?.; 

,.;.. -· ·jj~ j;~ 

1 

l~lrnekapusu dıtmda Ll'llzA.de sofasında. Afyoncu Babanın kabri. kabir bir yılclızI.ıı gösterllınJştlr. . 
(Resim: Nezih) 



AĞABAYIRI SOKAĞI -230- İSTANBUL 

Agababa sokağuida köprülü ev 
(Rt>,Sim: Nezilı) 

ı:ıişken, birden daralır, ve Değirmen sokağında 
17 numaralı •büyiltk bir ahşaıp evin altmdaıi ge
çer; bu sokakla olan kavşağı, "köprülü ev" a
dını vereıbı1e,ooğim~ bu evin altındadır {Nisan 
1945). 

Bfül. : REK, Gezi notu. 

AGABAYIRI SOKAGI - Boğıaziçin.de 
\ Sanyer kazasının Yenimahalle· köyü sokakla
mıdandır. YenimahaJleınin, Boğaza bakan 
sırtında kunm.duğu bayıra tırmanan oldukça_ 
dile, geniş, kırk basamaklı ve kaba taş dcişeli 
bir merdivenli yokuştur. Bayıra çıkarken sağ 
yam fundaJL:kıtır, sol yanı da, bayınn üzerinde 
ibulunuan Şirketi Hayriye mühendisi Bay Yer
vantın ahşap köşkünün yıiik.sek ba.ğçe du
varıdır. Sokağın üstbaşı bir ciıhannüma 
gibidir; Boğaz, ayak altina bütün haş

met ve letafetile. serilmiş bulunmaktadır. 

Karşı Anadolu sahillerinin panoraması ise, 
yeşil renıgin çeşit zenginliğti içinde dalga dal
ga uzanmaktadır. Bu tepede, dört katlı bir 
yapı olan Bay Yervant köşkünün 
Boğaza olan nezareti ise, rul ile 
anlaıtlam.az, i~n, hazzından bü
yülenir (Mayıs 1945). 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

AGABEY HAMAMI - Ka
dıköyünde, Altıyol ağzından is
keleye inerken solda birinci so
kak içinde küçük bir tek hamam
dır; gündüzleri _ 14ı,dınlara, ak
şamları da saat 6-7 den sonra er
keklere açılır. 

AGABEY SOKAGI - Kadı
köy ile Moda arasında Sakız

ağacında, Moda caddesile Şa-

irnef'i sokağı a.,rasındadır; cadde denfuneğe 

. değer, üç aralba geçebilecek kadar geniş, ka
ba taş döşeli, temiz ıbir yoldur. Üzerindeki ev
ler ikişer üçer katlı, kargir bodrum üstünde 
a:hşap, yahut t.ıamam.en kaxgir yaıpılar-oo:-; he
men hepsinin ikinci katlarında birer şahniş-ini 
vardır; hali vakti yerinde ailelerin meskenle-

. ridir. Moda caddesi kavşağından girildiğine 

göre biri sağ köşede, diğeri de bu sokağın Ru
şenağa sokağile olan kavşa.ğında. birer bakkal 
vardır. Merasim kaıpısı Cem sokağında bulu
nan Fransız L'ıA.ssomtion kilisesinin arılta yüzü 
ile iki arka .kaıpısı da Ağalbey sokağı üzerinde
dir; kilise avlusunun çok bakımlı ol~ ~e-;. 
sindeki ulu ağaçlar bu sokağa bir renk ver
mekıtedil'. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AGA CAM:tt ~ Beyoğlunda, İstiklal cad
desi üzerinde, bu cadde ile Sakızağa.cı caddesi 
kavşağının köşesindedir. 1596 (H: 1005) da 
Gala tasıaxay Ağası Şeyhülharem lfüseıyin Ağa 
tarafından yaıptı~tır. Hadikatıül-cevami
deki kayda göre eski yapısının kaıp:ı,gı ürerinde 
şu tarih kitabe.si bulunuyordu: 

ÇUn tamam oldu dedim cür'et idüb tarlhıin 
Camii Eşrefli me've.i Ubeydül-ıslah. 

Hüseyin Ağa adile mahallesi vardı; fa.kat 
Ağacamii, şehrin yeni taksimat:ıınıda Şehit
muhtarbey mahallesi hıu.d"udu içinde bulun
maktadır. İlk yapım kulbıbeli idi; zaman ile çok 
haıraıb olmuş, İkinci Maihmud taraıfından yeni
lenerek tamir ettirilmiş, sonra yanmış, Suzan 
Ha.mm adında bir hayır sahilbi tarafından tek
rar yaıptınlmış, en son 1938 de Evkaf elile bu
günkü şeklind~ tamir edilip yeınıilennıiştir. 

İçini süsliyen çiniler, Kütahyada yeniden 

/'~ JUi.- , ._________ 

Iadıköyde Ağabey Hamamı 

(Resim: Ne-.lih) 

,r-1-
j ıu 
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yaıptırılllll§itır. üst pencerelerine alçı çerçeve
ler içinde renkli camlardan üsıluplaştırılmış 

Türk çiçek tezyinatı yaptırılmıştır. Tuvan ve 
duvar nakışlarında da büyük bir muvaffakı
yetle klasik devir motifleri kullanılmıştır. Du-
varlar, alt pzncerelere kadar mavi çini
ler, pencere içleri de yeşil çinilerle kap
lanmıŞtır. Yazılarını, zamanımızın büyük 
üstadı merhum İsmail Hakkı Altıınıbezer 
ya;ıınııştır. Bu son yapısında, secde yer-

! 

leri, ayak değmemesi için, yerden azı .. 
•CJ!k yüks~e ·yapılmıştır~ camilerde şim
diye kadar görülmemiş /bir yeniliktir. Yerler, 
hususı olarak dokutulan Isparta. halılarile dô
şenm.iştir; Hüseyin Ağanın kabri_ de mihrab 
duvarının önündedir, bu ka:bir de, tamirde tan
zim edilmiştir. 

i.A!ğa Camiinde S8lllı3Jt kıymeti çok yüksek 
,olan ibir havuz ve f~ye ile bir şadırvan bu
lunmaktadır. Cam.ün aıvlusunda ·bulumm mer-

. , 
1 \ , 1 •. :~·•' -

1 · , 
1 1 l 

1 
1 
1 
1 .: - ~ / 1 ı .. 1 1 , 

' •• ," "\, ı ı ,'. 

Beyoğlu Ağa Camii. (Resim ve plan: Reşad Seviııçsoy) 
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mer havuz ile ha'VUZUn ortasındaki mermer 
fiskiye Eyyüpte Oluklubayır tekkesinden ge
tirilmiştir. Tek parça mermerden, iki katlı ve . 

Beyoğlu Ağa Oamünde şa.dınan 
(Resim: Reşa.d Sevin~soy) 

1-ublbeler, oymalı şeıbekelerle !bezenmiş olup _su, 
üs1ıürıde yüzen bir camii an4ıran fisldye, 'rilrk 
ta,5 oymacılığı sanatının eşsiz güzeilik ve; ince
likte eserlerinden biridir. 

Şadırvan Mimar Sinanın eseridir. Kasım
paşada pek harap bir halde bulunan Sinan paşa 
Camilnden getirilmiştir. Çatısı , on mermer 
r:ütun .üzerine oturtulmuştur, .sütunlar, ista
laktiıtli sütun başlıkları ve· ş-ebeıkeler mermer-
dir. J 

Ağa Camii Mütareke yillannda, pek ha.
rap bir halde bulunduğu s1ralarda, Beyoğlup 
nu Yunan ibayrakları ileı donanmış gören ve 
henÜ'z kendisini solcu cereyana kaptırmamış 
olan o devrin genç şairlerinden Nazun Hik
mete şu şiiri ilham etmişti: 

A(}A.CAMtt 
Hayııalam almıyordu bu haz.fn halt önce; 
Alı; ey zavalh nİAbeil, seni böyle görünce 
Derdll bir çocuk gibi lmaınma bağlımdun, 
AllaJumın ismbıl d&luıı çok candıuı. andını. 
Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen? 
Böyle ııokaıkla.rda ki anası can , •erirken 
l~ıklı kahvelerde kendi öz evlAdı var; 
Böyle sokaklarda ki çamurlu kaldırımlar 
En klrlenmiı bayrağın taşıyor gölgesini, 
Ostünde ~ifteler yükseltiyor seslnL .• 

Burda bütün gözleri bir siyah el bağlıyor; 
Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor! 
En yakın duygum gibi anlıyorum beıı bunu; 
Anlıyonım bu yerde elem çeken rııhwm ... 

Bu imansız ınuhitt.e öyle yalnızsın ki sen 
Bir a.rkada.ş bulurdun ruhumu görebilsen ı ... 

* * * 
Ey bu eaınün ruhu! Rabbimize git, dile, 
Sana hürmet etmiyen bu mukallid mahalle 
Bir ,gün harab olmazsa Tül'kün kılıç kınlyle, 
Ba.şt.anbaşa tutuşsun göklerin yangmıy~:ı 

BLbl. ·: Hadiıkatül Cevami, II; Muhit mecmuası, 

AGA CAMİİ- Üsküdarda Doğancılarda. 
Dönınedola:p sokağile Şairnaili sokağı kavşa

ğındadır; Dk yaptırana nisıbetle İsmailağa 
Camü diye de anılır, İsmail Ağa, Birinci Ah
medin iç kilar ağasıdır. Hadikatül-cevami bu 
mabedin. inşa tarihini yanlış olarak (Hicri 
1045) 1635 de ,gösteriyor; mehazları sadece 
bu eser olan müellifler de ayni hataya · dii.ş
müşJ.erdir; Birinci Ahmed.in (H. !026) 1617 
de öldüğüne, İkinci Ahmed.in de (H. 1052) 
1642 de doğup 1102 de cülus ettiğine .göre İs
mail Ağanın 1045 de Ahmed adında bir hü
kümdara iç kilıir ağalığı etmesi imkansızdır . 

Çok haralb ola.n bu camiin son tamirinde 
kapısın~ üzerine konulan şu tarih kitabesi;n
de, :mfübe.din ilk inşa tarihi de açıkça kayıtlıdır: 

Beş vakitde cemaatle salat oldukça eda 
İfle gufran banli evvelti saniye huda 
Esasın binonsekizde yapdu İsmaU Ağa 
lb! dehu ey1ed.i ihya .camlln Şevket .Paşa 

1902 (H. 1320) 

Şevket Paşa , İkinci A.ıbdiilhamid devri ri
ı::alind-endir. Bu camii y~ptırırken, İsmail Ağa
;run ma!lıed yanında ıbulunan çeşmesini de · ca
miin ce,phe duvarı içfoe almıştı; .çeşmen4ı ki
ta:'besi .de olduğu gibi muhafaza edilmiştir: 

"Bu çeşme ve ce.ıniyeıthane nzaen lillah 
için ve . sevabı Hazreti Resfilüllahm ruhu şe
rifleri.çin ve cemi ehli iman ervaluçün Hazreti 
I{ur'an tilaıvetine .bina ettfren Merhum Sultan 
Alım.ed · Hanın iç kilarının ketühdası olan Ma.
latyalı Derviş tsnıail biını Mehmeddir. Radiaj
lahıü aleyhim ve limen kale amin". 

Bu kitabede "Merhum Sultan Ahmed 
Han" cümlesinden, çeşmenin mabedden son~ 
ra, yani hiç olmazsa Hicri 1026 da yapıldığı 

anlaşılır; yine bu kitaıbeye nazaran, yanında 
:veya üzerinde bir de darülkur-a bulunuyormuş. 
Nitekim çeşmenin ayma .taşı üzerinde bulunan 
diğer manızum bir kitabede, çeşmenin "Gül

•nuş" adında hayır sahiıbi bir kadın tarafından 
(H. 1118) 1706 de tıımir edildiği okunuyor; ve 

Bin yirmi altı oldu hı,rlJü bu çe§DJellln 
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mısraı ilt de ilk yapıldığı tarih de gösterili
yor. 

Kesme taştan dört duvar üzerine kiremit 
örtülü -bir yapı olan buıgünkü Ağa Camiinin 

· sanat kıymeti yoktur; minaresinin de şere
f esinden ·yukarısı yıkılmıştır. Malatyalı İs

mail Ağanın camii karşısında bir tekkesi, az 
ileride de bir çifte hamamı vardır (B. : Ma
latyalı İsmail Ağa Tekkesi, ve Ağa Hama
mı). 

B~bl. : Hadikatül Cevaımi, II; REK Gezi notu. 
AGACAMİl - · Sultanahmed altında, 

J.934 Belediye Şelhir Rehiberine ,göre. İsfrıak
paşa mahallesinin Kapuağası, Mustafapa.'.ı8, 

ve Oğul sokakları arasında kalan ada ·uz3-
rindedir; halk ağzında "Kapuağası Camii" 
adı ile meşıhurdur. Tezkire:tül-ebniyede Mi
mar Binanın eserleri arasında k'ayıdbdır. Ha-

dikatül cevamiin kaydına göre Babüsaade 
Ağ·ası Mahmud ağ·e.nın hayır eseridir; yanın
da mektebi, altında medre,sesi vardır. Camiin 
kapısı füıtündeki farsca. tarih kitabesi şudur: 

Mahmud Ağayı sipllır ikbll.l an · 
Kimi sebil ü menbai cftd 
Ez be,lter sevab mescideş 
Şli.d tft.rihl bdna hayri l\:lahmftd 

Stil (M. 15'53) 

1948 nisanında ziyaret edilmiş -ve aşağı
. daki notlar !tesbit edilmiştir: 

Fevkani olan bu cami üç -büyük -tonos ile 
bir büyük sarnıç üzerine :inşa edilmiştir. To
noslar metruk, ortadaki tabutluk olarak kul
lanılmaktadır. Sarnıç iki ,k.fiçük -pencerenin 
hizasına ıkaıdar su dolu olup itfaiyenin o semt 
için su hazinesi hizmetini .görmektedir, semt
te çıkan yangından sonra suyu motopomp-

1Jsküdarda Ağa Camii (Resim ve plan: P~şad Se,•inçsoy) 
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la:rla doldurulur. Radika tahtında bir medre
den ·bahsetmektedir, büyük Hocapaşa yangı
nında yanmış olan bu camii.şerifin bugünkü 
yapısı Hadikatülcevami müellifi Ayvansaray
lı Hüseyin efendinin gördüğü binadan çok 
farklı olması lazı.mıgelir; !tonoslar ibir medre
se olmak ihtimalinden çok uzaktır; tec<liden 
ihyasında medresesi cam.iin arkasına ve üs
te alınmıştır ki, bu sabrların yazıldığı sıra
da, iki odası caımie ilhaık edilerek diğer kıs

mı müe~nine ikametgaıh itti.ihaz edfüniş idi. 
Camie. üıç ta.raflı bir piramid taş merdi-

~ • 1 ' 

' 
' , .ı • .✓' 

ı- ' 

ven ile çıkılır, son cemaat yeri yoktur, med
hal kapusundan evvela d'ar bir koridora ,giri
lir, bunun ortasında ve solunda iki,nd C:ıir kü
çük koridor, bu koridorun iki yanında ka
feslerle bölünmüş iki küçük oda, gerisinde de 
asıl nıa'bed .bulunmalı:tadır. Minareye, aşağı
daki kafesli odadan çıkılır. Kadınlar mahfili 
yok;tur; kadınlar, alttaki kafesli odaların 

üstüne isabet eden ve medr-;;seden camie il
hak edilmiş olan. iki oda da ve cami içindeki 

. maksurelerde namaz kılarlar. 
Semt halkının hafızasında yaşayan bir 

4 rivayete göre, camiin 
i eski _yapısı dört fil a-
l.ı~ yağı üzerine oturtulmuş 
4ih bir kubbe ile örtülü Bh~ imiş, · ki, dört. köşede 

'.~ :.i;S. dört. paye yeni y~pı?a ft ;F~§r da muhafaza edilmış, 
.= ':"2'"'\ fakat, cami, fevkani 
- -~ -~.:,. . 

,,,. --;--

1

, medrese ile beraber ki.: 
, : fı· il remit örtülü bir çatı al-

ıı I' ' 
,lıi · :l:i tına alınmıştır. Sa_ğ ve 

' ı/ ' ' ı rnr~m sol duvarlarda üçerden 
'İ ıirı ,ı ._ı, r~·,· ı_ ıı ıı ı ,,, ~ ' .. ~. ı, ,: - ,.; ,r,~;J,-\l_ .. altı ve ınihrab duvarın-

ı 1, ,,ı, 

~~:· ;, ':~;) 
ih,1 ( 

da iki ki, cem'an sekiz 
yüksek pencere ile ay
dınlatılmış olan bu ca
miin, Türk yapı sanatı 

bakımından kayde de~
ğer hususiyeti yoktur. 

İstanbul Aja Camii (R,ıesim ve plan: Reşad Sevinçsoy) 
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Yukarıdaki iki odanın ortasında küçük bir 
balkon şeklinde bir müezzin mahfili, bir ah
şab min:be!I'i, ah.şah bir vaiz kıür-süsü, biri 
büyük dördü küçük beş demir top kandili, 
mihrabın iki yanında fenerli ıki pirinç kan
dil ve duvarlarında kayde değer bir kıymet 
ifade etmiyen müteaddit yazı levhaları var
dır, bunların en güzeli, Sipahiler katibi Meh
med Hıfzı imzasını taşıyan bir "Hasenatül
ebrar Seyyidülmukarribin" levhasıdır . 

. Camiin haziresi, taş merdivenli cebhesi 
önünde, yol kenarında dar ve uzun bir sed 
üstündedir. :Minare arka tarafda ve tuğla, 
yapı, kurşun örtülü ahşalh külahlıdır .. Medre
seye on lbeş basamak kadar taş merdiven ile • 
cıkılır bu merdıveınn altında. kEın1erli. ve yük-
J ' 

sek bir kapUidan cam.iin altındaki tonoslu 
'böhneleı:mın birjne girilir._ 

AG-A CAMll - (B. : Beşirağa Camii ve 
külliyesi). 

AG-AÇALTI ~ Boğ.aziçinde Kireçburnu 
ile Kefeli köy arasındaki sa:hil parçasının adı
dır. Boğazın namlı balık yataklarındandır, Ke
feli köyıü dalyanı Ağa.çaltı ile Büyükdere ça
yırı arsısında kuruluyordu_. 

J • ' 

:_ .,,._., .... ·- -···; 

Ağ~ym Mescidi -

AGAÇALTI SOKAÖI -- B.oğaziçinde Ki
reçburnu köyü sokaklarındandır. 

AG-AÇALTI VOLİYERİ - Yukarı Bo,. 
ğazın Rumeli yakasında namlı ba.llk yatakla.
rı,ndandır; Çakalderesi ile Kireçbmnu arasın
dadır. Boğazın es.ki lbalıkıçılık teamülüne gö
re, Sarıyer, Rumelikavağı ve Büyiikdere kan
cabaş ığrız kayıklarına mahsustur, kayık iba
şına da senelik muayyen bir ücret alınmaz, her 
yıl balıkçılardan işlerine uygun bir resim ta
yin edilirdi; bu vol'i yerinde tutulan balıklar, 
mev.simine -göre çiroz, uskumru, palamut, çi-

. nekop, lüfer, -istavrit ve ham.sidir. 
BibL : Deveciyan, Balık ve balıkçılık. 

AGAÇAYIRI - !stanbulun Silivri:kapı 
ve Kocamustiı.fapaşa semtleri arasında oturan 
orta halli ve fakir halkmını bir mesire yeridir'; 
Siliıvriıkapı surları önünde uzanan dalgalı bir 
arazidir. Etrafı birer i.kişeır ka:tlı ve bahçeli 
evceğizlerle çevrilmiştir; bir köşesinde "Ça
yırtekkesi'' yahud "Pazartekkesi" a:cliyle a
nılan Sünhüli dergahı ve yanında Ağa.çayırı 

mescidi, bir meıydan çeşmesi ankazı, bir de 
demir çıkırıklı ibir kuyu vardır. Civar soıkak
lann çocuıkları bu ıçayırda koşup oynaşarak 
•büyıürler; ya·z günleri, bilhassa pamrları ol
dukça şenklikli yerdir'( Nisan +945). 

Evliya Çelebi de "Ağa-ç-;ı.yırı Meydanı" nı 
on yedinci asır ortasında, İstanbulun en naİnlı 
mesire yerlerinden biri olarak kaydeder. 

Biıbl. : EÇ, I; REK ve ME Gn. 

AGAÇAYIRI MESCİDİ - Kocamusta
fap·aşa arkasından Silivrikapıya giderken, 
Canıbaziye mahallesinde Alayimam.ı sokağile 
Koçdi!beık sokağı kavşağı köşesindedir. Ha-
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rapça .bir haldeoir, 1940-1941 de E-vkafGa tas
nif harici ıbırakılmış, içinde namaz kılumıa

maktadır. Döl't k•trıgir duvar üzerine kiremit 
örtülü -bir çatıdan ibaret olan bu mescidin 
kendine has yeri minaresidir; Taştan, dört 
köşeli, Şimali Afkida minarelerinin, sanat kıy
meti olmıyan küçfi.oük ve basit bir kopyasıdır. 
Ağaçayırı Mescidi

ni yaptıran, Hadika
tlilcevamiin kaydına 

göre, Kasım Çavuş 

adında bir zattır; ca
miin mihrabı önünde 
medfu.ndur. Kabir ta
şında kitabe yoktur; 
halk ağzında Fatih 
Sultan Mehmediıı de-
vecibaşısı olduğu 

söylenir. Mescidin 
yanında "Çayırtek

kesi" denilen bir 
Sünbüli dergahı var
dı; şeyhlerinden (U. 
1185) 1771 de ölen 

Deveefüa.şı Kasım 

Çavuşun kabir taşı 
(Resim: A. Bülend Ko1m) 

Mehmed Şemseddin Efendi ile 1214 de ölen 
Ebubekir Efendinin kil,birieri de mescidin 
mihrab duvarı -önündedir (1946). 

Biıbl.. : Hadikatül C.evami, I; REK ve Muzaffer 
Esen, Gezi notu. 

AGAÇAYIRI SOKAGI - Fatih kazası
nın Sama'tya nahiyesinin sokaklar11ı-dan, Ali
fa ve Hacıhamza mahalleleri ara.smda, Koca
mustafa.paşa caddesile Alayinıamı sokağı ara
sında uzanır. İki_ araba raha.t geçebilecek ka
dar geniş, kaba taş döşeli ve 1bo.zukça bir yol
dur. Alayimanu sokağı, kavşağı, meydanımsı 
bir açıklık teşkil eder, 'tam karşıda, kapısı 
Alayimamı sokağı üzerinde olan Ağaçayırı 

Mes~i:di ile mescide bitiş·,:-r ve halk as'Yzmda sa
dece "Çayırtekkesi"; yahut ayin gününe nis
betle "Paza•rıtekkesi" diye anılan Sünbüli der
gahı vardır. Ağa,çayın sokağına buradan gi
rildiğine göre sağda bahçe haline sokulup ekil
miş bir arsa, solda ikişer·katlı kulüıbeden •bü
yük,çe 'bahçeli a:hşap evceğizler görülür; esa
sen semtin hemen bütün -- evlerinin oldukça ge
niş, mevsimlik sebze ve yeşillik ihtiyacını . te
·min eden bakımlı bahçeleri vardır. Solda "Ye
di Şehidler" denilen küç.Uk bir mezarlığı gölge 
lendireın bir selvi ile ulu bir çimar so~ağa pilto
resk bir güzellik vermektedir .. Üzerinde bir 

terkos çeşmesi bulunan Ağaçayırı sokağı Be
lediyenin bir elektri,k fen-erile aydınlatılmıŞtır. 
Sağda Ağaçkakan so.kağile olan kavşağı kö
şr::sin-de de "Uykuıba.ba" türbesi vardır; için
deki bir "Ya Hazreti Me-vlıana" levhasından 

cezbeli bir m€vle,viye ait olduğu anlaşılan bu 
türbe semt luıılkmca gayet temiz tutulmuş, 

fakat son zamanlarda yapıla,n !bir b~danada, 
.guya tezyin kastile mavi ve kırmızı boya ile 
gayet sakil birtakım nakışlar yapılmıştır. Yo
lun bu kısmı daha geniştir; evleri de büyük, . 
ikiş~r ü,çer katlı, gayet temiz, ahşap orta hal
li aile meskenleridir. (Nisan 1945). 

Biibl. : REK ve ME Gn, 

AGAÇÇ1LEGt SOKAG'I - Beyoğlu ka
zasının merkez nahiyesinin Kamerhatun ma
hallesi so,kaklarındandır. Kaba taş döşeli, i
ki araba geçebilecek kadar geniş, evleri kar
.gir, taşıdığı isim ile tam tezaıt halinde giin 
ıgörmez küçük bir sokaktır. Lüle sokağı ile o
lan kavşağı karşısında, yanmış iki evin duvar 
iskeleti durmaktadır (Mayıs 1945). 

Btbl. : REK, Ged. notı.ı. 

AGA ÇEŞMESİ - Sultanahmed Camii
nin altında Torun soJı:ıağındadır, bu sokağa Mi
marmehmeıdağa cadde.si kavşağından girildi
ğine göre, sol kolda, bugün yıkılmış bulunan 
Taşmekteıp a:litındadır, karşısında da Kaha.sa
kal Camiin,in ank!azı hulunmaktacbr. 1:666 (H. 
1077) da Muslu Ağa tarafından yaptırılmış 
klas!.k üslupta büyük ve güzel \bir çeşmedir. 
Kemerinin üstündeki kitabesindeki kıta. Na
lini-ndir, tarih beyti şudur: 

Devletin de NdliyA, tarihtir. 
"Geldi akdı çeşmei ayni hayat" 

Bu güzel çeşme bugün oldukça harab bu-

Musluağ'a. Ç~mesi (Resim: A. Bülend Koçu) 
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lunmakıta ise de az .masra.flra tamir edilebilir. 
Teknesi tamamen kırılmış, lülesi de ayna ta
şından çıkarılarak uydurma -bir çimento çıkma 
üzerine oturtulmuştur. Bu satırların yazıldığı 
sırada Büyükşehrin akar çeşmelerinden biri 
bulunuyordu ·(Nisan 1945). 

Bibl. : İ. H. Tanışlk, İstanbul Çeşmeleı.•i, I; 
REK, Gezi notu. 

A0AÇEŞMES1 SOKAGI - Eminönü ka· 
zaısının Kumkq>ı ııaıhiyesinin Mimarkemaled
din mahalleşi sokaklarındaiıdır; Kocaragıp
paşa caddesile Sovanağ,a ve Hazinedar sokak
ları arasındadır, bu son iki sokak ile üç yol 
ağzı yaıparak kesişir, Kocaraıgi.bpaşa kavşa
ğından girildiğine göre de, görünüşü cadde de
nilmeğe değer, dör.t araba rahat geçebilecek 
kadar geniş, paket taşı döşeli, yaya kaldırımlı 
temiz bir yoldur. Sağ köşede, tstam.ıbulun en 
büyük yapılarından Antalya apartımanı bu-

lunmaktadır. üzerindeki yapılar, 3 - 4 katlı 
1betön ev ve apartıman yavrularıdır. Solda Bö
rekçiali scJrağı kavşağından ileri kısmı birden
,bire daralır._ Bu satırlar yazılırken kavşağın 
üzerinde bulunan Kovacıdede tekkesi anka.zı 
ile yanındaki mezarlık kaldırılmış, yerinde bü
yük 'bu- beton yapıya başlammış bulunuyordu. 

· (1946). (R : Al::.:füsselam Tekkesi). 
Bilbl. : REK v.e Saim Turgud, Gezi notu. 

AGAÇIRAĞI SOKAGI - Beyoğlu kaza
sının _Tak,sirn nahiyesinin Gümüşsuyu mahalle
sinin 'sokaklanndandır; üst kısmı cadde de.nil
meğe değer asfalt yoldur ve Park Otelin arka
sından geçer, alt kısmı ile henüz tanzim edil
memiş toıprak yol olup yine bir ,toprak yol o
lan Ülker sokağına iğri büğrü ve gayeıt dik; 
yokuş halinde iner, ne araba geçebilir, ne de 
ortasından insan· inebilir, iki yanında merdi
venli beton yaya kaldırımı vardır. 
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AGAÇKAKAN MESCİDİ - Kocamus
tafapaşadan Belgra.dkapısına giden yol üze
rinde ve kendi adını taşıyan sokaıktadır. Hadi
kaıtül-cevamide bir tarih söylenmeden Debbag 
İıskender Çelebi adın.da ·bir zat tarafından yap
ıtınldığı, kendi kaıbrinin de mescidinin mihra
,bı önıünıde bulunduğu kıayııtlıdır; İskender Çe
lebinin ka!bri, :milırap önünde değil, mihrap 
divarının bir kenarındadır, ·mgün etrafı yığ
ma taşla çevrilmiştir. De" ~ duıvar üzerine ki
remit örtülü ibir çatıdan i'baret alamı Ağaç.ka
kan Mescidi pek haralb bir halde bulunmakta
dır. Peıncerelerinde cam ve çerçeve kalmannş, 
duvarlarının ·sıvalan dökülmüş, . yere döşen
miş olan maltataşlan yer yer kırılıp sökülmüş, 
ıtaıvan çökmek üzere, Kıalaycızade Mehriıed E
fendi tarafından konulmuş olan ahşaıp minbe
ri kırık, sofalarının ve kadınlar ma.h.felinin a:h
şap parmaklıkları düşmüş, içi moloz· doludur. 
Tuğla minaresinin şeırifesinden üstü yıkılmış
fa~, kaıpının bulunduğu yan duvarı ise dışarıya 
doğru. bel vermiş,·sevtçe bir fırtınada QÖkecek, 
tehlikeli bir durumdadır (Nisan 194~ , . 

Bilbl. : Hadika.tül Cevanni, I; REK, Gezi notu. 

AGAÇKAKAN SOKAGI - Fatih kaza
sının Samatya nahiyesinin· soka:klarındandır, 
bir kısmı Hacılıamza ve bir kısmı da Alifakih 
mahalleleri sınırı içinde, Ağa.çayırı sokağı ile 
Koçdi:brot sokakları arasındadır. 

Üç araıba rahat geçebilecek kadar geniş, 
kaba taş döşeli, yaya kaldırnnlı bir sokaktır, 
evleri umumiyetle ahŞ'ap, en çok üç katlı or
:ta halli aile ınes:kenleridir, içlerinde darıgelirli 
aiıle yuıvalan da var.dır. 

Ağaçayırı sokağı kavşağından gi,rildiği

ne göre, sağda, köşe başında "Uyku Baba" 
la.kabile anılan bir yatır vardır; solda, •Ağızlık 
sokağile olan kavşağının köşeı,;in

de Mümin Sarıgülürı çömlek ima
lathanesi ve arkasmda da çömlek 
fırını vardır; üç ustamn ayakla 
çevirdiği üç te_;Zgahta güveç, desti, 
künk ve kavanoz gibi DUyükşehir 
ihtiyacı için her çeşit toprak kap
lar ve mal:::;eme yapılmaktadır. 

Daha ileride sağ kold3. da bu so
kağa adını veren harab Ağaçka

kan Mescidi bulunmaktadır (B. : 
Ağaçkakan Mescidi). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AGAÇKAKAN TEKKESİ - Ağaçkakan 
Mescidine bitişik bir ·bedevi tekkesiydi, Ah
medecfendi tekkesi diye de anılırdı, ayin günü 
çarşamba idi. Çok hara.b olduğundan yıkılmış
tır. 

Bibl. : Mecmuai Tekaya; REK Gezi notu. 

AGAÇKÖPRtr SOKAGI - Kasımpaşada 
Hacı Hüıseyin ve Küçükıpiyale mahalleleri sını
rında, Kasımpaşa Zincirli kuyu yolu ile Taht
kadıSl sokağı ..:ı,rp.sında, kaba taş döşeli, bozuk 
bir sokaktır. Küçük bir beton ev müstesna, ev
leri ikişer üçer katlı ahşap y.aıpılardır, çoğu 

haralb, dai1gelirli ailelerin meskeni giıbi görü
lıüyor; hemen _hepsinin bahçesi vardır. Zin.cir
lilmyu kaıvşağının bir köşesinde bir ahşap ev 
altında bir kömürcü dukkanı vardır. Ağaç

köprü sokağına tbu ka vşağındıan girildiğine 

göre, eıv,vela -bir aralba rahat geçebilecek ka
dar geniş, gayrı muntazam ve bozıuk yaya kal
dmmı görülür; sonra, sokak ·daralmağa baş
lar; yarısı toprak, yarısı kaba taş döşeli ve 
kaldırımsı_z bir yol olur. Tahtkadısı kavşağına· 
yakın sağ kolda Bahçıvaın İbrahim tlterin ba
kımlı, giiizeil bir bostanı vardır. 

Tahıtkadısı sokağı da, burada, Kasımpa
şa deresinin bir ayağından ibarettir; bu dere 
1se, müteaffin bir batak - lağım halinde ak
maktadır; civar halkın söylediğine göre de, 
korkunç bir sivrisinek yatağıdır. Ağaçköpr'Ü 
sokağı, bu dereyi eskiden !bir ağaç köprü ile 
aşarmış, şimdi basit bir demir köprü yapılmış
itır; köprıünün öbür başı meydanımsı Q:ir açık
lıktır (1945). 

Biıbl, : REJK ve Saim Tuı•guıd, Gezi notu. 

AGAÇLIBOSTAN SOKAGI - Boğazi
. çınde Sarıyer sokald'Ulndandır taşıdığı adın 
muhayyilede çizdiği manzaraya uymıyan iki 

1"ğa{lköpı·i.i Sokağı (Resim: Nezih) 
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araba rahat geçebilecek kadar geniş bir top
·rak yoldur. Şehir Rehberine Atalbek sokağile 
Kekik sokağı arasında. uzanmış gösteriliyorsa 
da, aslında Atabeık sokağile Kudretullah so-, 
kağı arasındadır; Rehber, ileride açılması ta
sarlanmış şekli göstermiş olsa gerektir 
(1945). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
AGAÇLIÇEŞME SOKAGI - Fatih ka

zasının Fener nahiyesinin Atikmustafia.paşa 

'mahallesi sokaklarındandır (B. : Atikmusta
fapaşa mahallesi). Adı, Esnaf Sokağ'ı nihaye
tindeki klasik uslupta kitabesiz büyük çeşme
ye nisbeitle konulmuş olsa gerektir; Esnaf so
kağı kavşağı başında, bu satırların yazıldığı 

sırada pek harab lbir halde bulunan Ebuzeri
gaffarlınin kabri vardır. Kaba taş döşeli, bo
zuk, toprak yol haline gelmiş bir sokaktır, ev
leri ikişer üçer katlı tuğla ve kargir yapıdır, 

halkı orta hallice Rum ve 'Dürk aileleridir; 
sokakta oynaşan çocukların çoğu yalmayak
tır (1945). 

Blbl. : REK, Gezi notu. 

AÖAÇTULUMBA SOKA(a - Beyoğlu 
kazası Galata nahiyesinin Kemankeş· Kara
mustafapaşa maJb.allesi soıkaldarındandır. Ne
catibey caddesi (Tophane caddesi) ile Galata 
Mumhanesi caddesi ve Gümrük sokağı ara
sın.dadır; bu sonuncularla bir üç yol ağzı ya
parak kesişir'iki aıafııba ·geçecek kadar geniş, 
paket taşı döşeli ve yaya kaldırımlı bir yoldur; 

iki kenarı, altları mağaza hanlardır. Tophane 
caddesi kavşağından girildiğine göre, sağ kö
şede ve kapısı cadde üzerinde Galata ayyaşları 
arasında namlı bir işkembeci vardır; burası 
Galata sokaklarında dol'aŞan kimsesiz pırpırı 
çocukların, gecenin geç saatlerinde mideleri
ne sıcak bir şey·indirebildikleri yerlerden biri
dir. Sol .tarafta ibir mermer perdahçı atölyesi; 
sağda Galata semtinin umumi gazete ve mec
mua bayilerinden Ürenay'ın dükkanı vardır; 
!bu sokakta bir iküçük lokanta ile iki tane de 
berber d'ülkıka.nı vardır ki, müşterileri gelip 
geçici olmaktan ziyade gecliklidir. Hanlarda 
olan tüccar ve tüccar kaıtipleridir (1945). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
AGADER.ESl SOKAÖI - Beyoğlu kaza

sının Taksim nahıiyeısinin Bülbül Mahallesi so
kaklarmdandır (B. : Bülbül Mahallesi); yapı 

Ağaçlıçeşme Sok,a.ğmda Ebuzerigaf:Ci'i' :,iıı förbe is 

(Resim: Nezih) 

Ağ•=ı,ç.lıçı8şme Sokağında liitabesiz çeşme (Resim: Nezih) 
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Osktida,r- Ağa Hamamı Cadde yüzü (R.es!m: Nezih) 

ankazı üzerinde açılmış iki araba geçebilecek 
ıkada.r geniş gayet kıS'a, kırk elli adımlık bir 
so!ka.Jrtır. Dereotu sokağı ile olan kavşağında 
kutu gibi k:üçıüciik, kapısı ve bahçeciği Dere
otu soıkağı'üzerinde bir kahvehane vardır (Ni
san 1945). 

Bibl. : REK, Gezi notu. 
AGA DİVANİ - Ağakıa:pısında, Y eındçeri 

Ağa.sının başkanlığında oca:k erkanı ve Yeni
çeri çorbacllarının toplanmasile k1.,1rula.n di
vandır. Bu divanda ocağın dirlik ve düzen ah
valile Büyıükşehrin· zabıta umuru görüşülür, 

bir suç işlemiş Yeni-çerilerin muhakemesi ya
pılırdı; A,ğıa. divanı, ayak takımından bazı uy
gurumzlar; serserilerle Yeniçeriler hakkında 

idain cezası dahi verebilirdi. 

AGA HAMAMI - 'Üsküdarda Doğan~ 
cılarda, Glündoğumu caıddesile Pırnal . · so
kağı k1avşağındadır, çifte h·amamdır, ka
pıları da ,cadde üzerindedir. Birinci Alım.edin 
içkiler ağası Malatyalı İsmail Ağa tarafından, 

• bu hamamın karşısında bulunup 1609 (H. 
1018) da yapilmıtJ olan cami ile . bera
ber inşa edildiği söylenebilir (B. : Ağa 
Camii). Bu· ·ansiklopedi için ancak er
kekler kısmı görülebilmiştir. Küçük, fa
kat güzel bir hamamdır. Camekan ta-

Ü:,küdar Ağa Jlaına.mı, at•a sokakt&a (Resim: A. Bülend Koçu) 
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vanının göbeğ·i içerden, ·yumurta biçiminde 
ahşaıb bir kubbe ile kapanmış olup dışdan ki
remit Ö!tülü çahdır, bu a.lışab kubbenin or
tası da yine ahşab, . sekiz köşeli bir fenerle 
bezenmiş, fen erin üstü de kiremitli bir çatı 
ile kapanmıştır. Kapıdan ç-irilinee sağda ve 
solda itibarlı müşteriler için iki· soyunma oda
sı, sağlı ve sollu iki de -soyunma peykesi _var
dır, bu peykeler de son zamanlarda camlı böl
meler içine alılllllJ ,~ır. Kapının sağında bulu
nan bir merdiven ile üst kata çıkılır ki taksi
matı alt· kısmın aynidir, ortası, canıekA.n taş
lığına bakan tboşluk, üç yam parmaklıklı ko
ridor şirva.n., iki soyunma peykesi ile sokağa 
bakan cebhesi iki soyunma odasıdır, bu üst 
odalar altdakilerden geniş olub, hamama so
kakdan bakıldığına göre, ikişer pencereli ve 
sağdaki eliböğründeki ahşab ·şehnişin-çıkıntı

lara rastlar. 

Asıl hamam kısmına gelince, camekan~ 
dan küçük bir soğukluğa girilir, solda ayak 
yollan ve iki küçük temizlik bölmesi vardır. 
Hara.re, sekiz köşeli bir göbek· taşının etra
fında_ üç sofa ve dört köşede dört halvettir. 
Halvetler küçük ve teker kurnalıdır, sofal'ar
da da, gö:bek taşı_na karşı yarıya.na, aralan 
birer mermer levha ile bölünmüş ikişer kurna 
vardır. Bütün hamam onsekiz kurnadıi'. 

Ham:am 1958 de ayni zamanda millk sa
hibi, yaşı sekseni aşmış çok sevimli bir ihti
yar olan Bay Abdullal) Turwıç tarafından iş
letilmekte i<:1.i; bu hamama 1945 de, yine lhu 

ansiklopedi· için gidildiğinde sahib ve hamam.
cısı olara:k Bayan Nazmiye Turunç'un adı tes
bit edilmişti ki, bu mülkün Bay Abdullaha bu 
tarfuden sonra Nazmiye hanımdan intikal et
miş olacaktır. 

Temizliğine itina edilen bir hamamdır; 
1945 de hizmetkar olarak bir natır, biri genç 
biri ihtiyarca iki della.k, bir de yanaım.a gö
rillmıliştü; 1958 de ise bir natır ile ;})ir delllk 

· ve bir yanaşgı.a· çalışıyordu. Halbuki onselrl
zinci asra aid bir hamam defterinde O' sktidar 
Ağa Hamanunda natır, dell§ık, yanaşma, kfil• 
hancı onüç kişinin çalıştığı gösterilmiştir. 

AOA HAMAMI - Beyoğlunda Kuloğlu 
Mahallesinde Turnacıbaşı Sokağı .Uzerliıdedir; 
onaltıncı asır yapısı, klasik Uslubda küçıllk ibir 
tek hamamdır; sokağa bakan yıtizü kft.glr bir 
bina ile kapanmış, hamam çukurda kalmı&
tır, sokak kapısı bu binanın altındaki dükkln
lar arasında olup hamama on basaınakdan 
fazla merdivenle· inilir. 1945 de camekan kıs
mında bir soyunma peykesi, . merdivenle çı
kılan iki asma ~atında da müteaddit odalar 
var idi. 1958 de hamam tekrar gezildiğinde 
bu katlara bir üçüncü katın DA.ve edıld:fi,i gö
rülmüştür. 

Hamamı tasvir yolunda şu satırlar 1945 
de tesbit edilmiştir: 

Dar bir soğukluıkdan geçilerek" girilen asıl 
hamam kısmı yirmi kurnadır. Kapıdan girll
,diğine göre sağdaki köşede ve karşıya gelen 
iki köşede üçer kurnalı üç küçük halvet var-

Osktldar Ağa Hamamında oAmeklin "(:Resim: Nezih) 
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dır. Sağ sofada dört, kapının karşısındaki so
fada üç ve sol tarafdaki sofada da altı kurna 
vardır. Sol köşedeki halvetin göbek taşına 
,bakan kapısı örülmüş, öııülen kapı yerine de 
bir kurna konulmuş, sofamsı bir yıkanma ye
ri olmuş, ,bu halvete soğuklukda yeni bir ka
pı açılmış ve bir temizlenme yeri haline ko
nulmuştur. Sağdaki halvetin de bir kısmı dı
varla bölünmüş, bu bölünen yere soğukluk
dan bir . kapı açılmış, buraya da ayak yolları 
yapılmıştır. 

Planda da vazıh olarak göster~ld:iğine gö
re Beyoğlu Ağa Hanıamının bu kısmında, tes
bit edemediğimiz. bir tarihde mühim değişik-

..... .,,. ...... _ - _., 

lik olmuştur; kanaatimizce, camekan kısmJ• 
nı genişletmek için hamamın a-sıl .. soğukluğu 
hazfedHmiş, uydur.mıı. bir soğukluk yapılmış
tır. 

Beyoğlu Ağa Hama-mi pazardan gayri 
günler sal;ıahleyin saat dokuzdan.aıkşamıiı be
şine kadar kadınlara mahsustur. Pazar:gün
leri erkeklere tahsis edilmiş .olup diğer ·gün
ler de beşden gece onilciye kadar erkeklere 
açılır. Kadiıınden 1939 yılına kadar· erkekler, 
için hUtüri. gece açık bir sabahcı hamamı idi. 
Nakil vasıtalarının kolay bµlµnamad.ığı, 89·-

\ 

' ' 

kakların karanlık ve otellerin de pis olduğu 
devirlerde Beyoğlunun hovardalık aleminde 
gecikmiş İstanbullu çapkınlar, evine gideme
yecek derecede serhoş olanlar, bu arada uy
gunsuz güruhu için Beyoğlu Ağa Hamamı, 

kendi tabirleri ile "düşüb sabahladıkları", 

sabahleyin de yıkanıp temizlenerek çıktıkla
rı bir yerdi. Bıçkın takımından bazı bekar
lar da, otel gibi, gedikli müşteri halinde ge
celeri hamamda yatarlardı. 

1945 de Beyağlu Ağa Hamamında. . bir 
natır, bir dellak, bir yanaşhıa. ve bir külhancı 
olarak dört hamam uşağı bulunmakda idi. 0-
tar:ihde.ki mink sahibi ile ermeni olan hamam-
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cısının adı maalesef tesbit edilememiştir: Ha
mam, yine tesbit edilemeyen bir tarihde mat
baacı Cemal Azmiye intikal etmiş, onun tara
fından da ,1953 de Galatasaray Hamamcısı 
Bay Hüseyin Yılmaza satılmıştır, bu tarihden 
itilbaren bu zat tara.fından işletile gelmekte- · 
dir. Pek ~ok mermer harcanarak. hamamın 
camekan ve harare kısımları tamir edilmiş, 
bilhassa içerde mermer lbolluğu, çiğ beyazlık 
ile, klasik hamam · güzelliğini maalesef · boz-

. muş'tur. Hamamın tamizliğine son · derece iti
na. edilmektedir. 1958 de Beyoğlu Ağa Ha
mamında natır, dellak, yanaşma ve killhancı 
on iki hamam uşağı çalışmakta idi. 

BlJbl. : REK, Gezi notu. 
AGA HAMAMI - Samatyada Suluma.

nastırda, tramvay yolu üzerinde, lstanbulun 
en -büyUk ve en güzel çifte ha.,manı.larmdam. biy 
ri idi. Yirmi yıldan~ri işlememektedir. Her 
iki hamamın camekan kısımları; boydan _bo
ya Enis Aygen zımpara fabrikası olmuş ise 
de, bu satırların yazıldığı sırada bu f abri.ka 
da muattal bulunuyordu. Asıl hamam kısım
ları da bir ara dökü.mhane yapılmış idi. Ha
mamın tramvay caddesine bakan yıüzilnün al-' 
tında 9 göz dükkan v-ardır. Bunlarını da çoğu 
kapalıdır, yalnız iki tanesi-nde bir kunduracı 
ile bir demirci işlemektedir. Samatya Ağa 
Hamamının eski halini bilenler nakleder. Vak
tile erkeler kısmının yanında, ham'Smın bir 
de-güzel havuzlu, fıskiyeli bahçesi varmış ki, 
yazın, yıkan1ıp {llk'tıktan sonra havuz başında 
kahve ve şerbetler içilir, zevk ve safa edilir
_miş. 

On dokuzunctt asırda İstanbula gelmiş 
ingiliz ressamı Thomas Allom'un Büyükşe-

ı •·------ .. --'------ -- ---- .,. 

!ı-----ı.. 

hirden yaptığı meşhur gravürlerinin en gü
zellerinden biri Samatya Ağa Hamamının 
muhteşem camekanını gösteren resimdir ki 
bu Ansiklopedinin metin dışı resimleri ara
sındadır. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AGAHAMAMI SOKAGI - Beyoğlu ka
zasının merkez nahiy,esinin Kuloğlu mahallesi 
soka.klarındandır (B. : Kuloğlu Mahallesi) ; 
paket taşı döşeli, bozukça, yaya kaldınmlı, 

a-partiman alti dükkanlar sıralanmış bir çar
şıdır. Firuzağa polis karakolu, bu sokak üze
rinde, Ağak.ülham sokağı ile olan kavşağının 
köşesindedir. 

Bibi. : REK, Gezi notu. • 

AGAH EFENDi - tstanbulda ilk husu
si gazeteyi . çıkarmış ve Türkiyede ilk posta 
pullarıınıı. yaptırtmış Türk fikir ve devlet 
adamlarından; Y ~atlı Çapanoğuİlanndan 
Ömer Hulftsi Efendinin oğludur; Anadolu 
Miüettişi unvanile tanınmış Müşir Şakir Pa
şanın da büyük kardeşidir. 1832 (H. 1247) de 

Ueyoğ-lu Ağa Hamamı' (Resim : Neı.lh) 
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1stanbulda Sarıyerde doğdu. Tıbbiye mekte- kalarak Fransa, 
binden dbktor çıkmak üzere iken, fransızcayı İngiltere ve Belçi-
çok iyi öğrendiğinden ötürü mektepten Ba.bı- kada . • dolaştı, va-
ali tercüme kalemine alındı, az sonra da elçi tanına., Türkiye-de 
katipliği ile Parise gönderildi . .Aıbdülazizin cü- uyanık mutlakiyet 
lfisu · sıralarında İstanbula dönmüş v~ 1860 diye tarif ettiğimiz 
(H. 1277) da "Tercemanı Ahval" adile bir ga• Tanzimat devrinin 
zete çıkarmıştır, Türkiyede ilk hususi gazete son mümessili olan 
olan Tercümanı Ahvalin idarehanesi, Şekerci Ali Paşanın ölü.-
Hacı Bekirin Bahçekapıdaki dıükkanının tam münd'en sonra, 
ka~sınd·a bir ahşap konaktı. Bir ara "Feva- 1871 de döndü. 
idi Osmaniye" denilen Devlet Denizyolları Na- Abdülaızizin taht-
zırlığında bulunmuş, Postahane Nazın olmuş, tan indirilmesini 
ilm vazifede iken de devrin hükfundarı A.bdü- hazırlıyan vaıkalar-

tSTANBUL 

AgAlı Efeudl 
(Resim : H . . Çizer) 

laziz adına Türkiyenin ilk posta pullarını yap dan biıi olan "Talebai ulum'' a,yaklan-
tırtmıştı; ki o zamana kadar, devletin, posta masım hazırlıyanla.rm başında bulundu. 
lıa.rcı karşılığı olarak mektup zarflarına dam- Birinci meşrutiyetin ilıanında Şurayı Deıv-
ga vurulurdu. Postaıhane Nazırlığından Diva- let azası tayin edildi; fakat, · ·kendi ifa.-
m Muhaseıba!t azalığına yükselen Agah Efen-. desine ,göre, !sta.nl'oul<ia idarei örfiye ila.-
di, kendi ifadesine göre bu vazifeden Avrupa- nı, ve Se~skere fevkalide mezuniyet veril-
ya giden ~ya Beyin (~ya Paşa) ahpablarm~ mesi üzerine Redif Paşanın düşmanlığı ile ·· 
dandır diye Ali ve Fuad Paşaların garezleri muhakeme edilmeden Rumi 18 mayıs 1293 
üzerine azledildi; ve tezine kendisi de Parise de Bursa ya sürüldü. Aslında ise, yıllarca son-
kaçtı (1867), orada M1sırlı Mustafa Fazıl Pa• ra, yakınlarından Besim Beye l}atıralannı 

şanın· ~trafında toplanan meşrutiyetçi genç yazdırtırken Talebei ultmı ay~a;nması vaka-
Osmanlılar arasına katıldı; dört yıl A vrupada sından "birtakım cahil ve hacegan ıbeyninde 

4~~~- .,..._ kadir ve haysiyeti mef
kud asker kaçkını yo
baz makulesi birer me
~idiyeye toplanılarak :A.
ga:h Efendi na.m.ında bir 
leim gibi ·birçok mtı{sit
lerin riya~eti talıtı.ııda: 

Yıldız sara.yı pişga.lunda 

toplandılar'.' diye balhse
den !kinci A:bdillhami
din darbesini yemişti. 

Nitekim bu hükümdar, 
sekiz yıl kadar Bursada 
sürgün oturan Agah E
fendiyi unutmamış, 1883 
de yerini Bursadan An
karaya değiştirmiş, te

-+ı----ı---ı------ı-.-ı--..ı-.ıa- zine de, i1tifat görünü

Sa.mat.ya Ağa. Hamamı (Pıaiı ve Ma.kta resim: Heinrlch Gltlck) 

ş.ünde 'bala rütbesi ve
rerek · Rod-0s Mutasar
rıfhğile imparatorluğu~ 

nun, halk1ın ekseriyeti 
· gayri müslim bir köşe
sine atmış, oradan da 
Atina Elçiliği ile mem-
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leket dışına çıkarmıştı. Agah Efendi, 1885 
de Atinn.da öldü. Naşı İstanbula getirilerek 
İkinci Mahmud Türbesi bahçesine gömüldü. 

Agah Efendi - Bu satırlar . yazılırken. 
İstanbul Basın Direktörıü bulunan "Aylık An
siklopedi" sahibi Server lskitin bu gazet~ci -
devlet adamı hakkında bu isim altında orijinal 
bir etüdıü neşredilmiştir, 

Bi~l. : Ahmed Rasim, Edib, muhar~·ir, şair: 

. S. İsklt, Agd.h Efendi; A,. Şeref, Tarih mı.ısaha. bele-
ri, İ. A. Gövsa, Türk meşhurlan. · 

AGAH EFENDİ (Hemrfen Şeyh) - Ge
çen asır sonlarının_ namlı Kadiri şeyhlerinden, 
Hasekide, Bostan hamamı sırıasında Erd.iıbaba · 
tekkesi postnişini iken 1328 de öldü; tekkenin 
tUrıbesine gömüldü; ölümünde 85 yaşlarında 
idi. 

Hal sahdbi ve marifetli bir zat idi Pek 
genç yaşlarındaın itibaren ince el işlerine me
rak etmiş ve lbu yolda eşsiz bir sanatkar ol
ıınuştu. Tekkesi, · bu ba:kımdan, bir eUşleri ser
gisi hıa.linde idi; hemen bütiin dervişlerinii1 
ırakiyelerinde Efendinin · kendi elile işlediği 
Kaeiri gülleri bulunurdu; tekkelerin dervişle
ri içinde Agah Efendinin güllerinden edf.nmek 
kıymet biçilmez bir varlık sayılırdı. Sünbüle
fendi ve Bala tekkelerinde medfun eski namlı 
şeyhlerin sandukaları üs'tiinde taçların çoğu- · 
nu da bu zat işlenmişti ki, Bala türbesindeki 
t>.J3erleri, bu türbenin son yıllarda uğradığı 

tahribatta ma.hvolmuştur (B. : BAia Camii 
ve Tekkesi) . 

· Mütevazı hıayatmda, eliınin emeği ve gö
·runıün nuru ile geçinen bu sanatkar şeyhin 
ibazı eserleri Bayezidde)nkıla:p Müzesine· ko
nulmuştu; tekkesi kapandıktan sonra i!}inde

halde buluna,;n Sarıımusa Mescidini tamir et
tirmiş, kendisi de bu mescidin mezarlığına gö
mülmüştü (B. : Sarımusa Mescidi). 'Yemen 
üzerine kıymetli . notları olduğu söylenirdi; 
"Vakayii Tarihiye" adında "Takvimütteva
rih" e zeyil yollu yazılmış bir eseri vardır. 
!kd-ül-<ıemil fi müteşabih-it-tenzil adında bir 
eseri de Mekkede basılmıştır: 

Bibl. : Bursalı Tahir, Osmanlı müellifleri 

AGAl!PAŞA ÇIKMAZI_,. üsküdarda 
Seliıniyededir; Ka'V'R-kiskelesi caddesile Kışla 
önünden .geçen Çeşmeikebir sokağı kavşağın
daki adanın içinde ve Kavaki:skelesi caddesi 
üzerindedir. 

AGA HOSEYİN PAŞA - (B. : füi.seyin 
Paşa, ,Ağa}. , 

AGAKAPUSU - Buıgüın,, Süleymaniye
de, İstanbul Müftülüğü ile İs'tap:bul Üniversi
tesi Biyoloji Enstitüsünün bulunduğu yer; 
Yeniçeri ocağının kanlı bir· şehir muharebesi
le kaldırııldığı Vakayı Hayriyeye gelinceye ka• 
dar Yendçeri ocağının en büyük zabiti olan 
Yeniçeri Ağasının resmi ikametgahı, ve lm
mandamhk makamiydı (B. : Yeniçeri Ağası). 
Birçok defa yanmış olan ve·her s~ferinde dev~ 
rinin en kıymetli mimar ve dülgerleri elile ya .. 
pılan Ağakapısının, İstanbulun · haremli se
lamlıklı en büyük ve mükellef saraylarınd_!.t.n 

biri olduğu muhak~a~tır. 

Ağakapısırn, temellerine varıncıya kadar· 
. mahveden ilk ateş afeti 1659 (H. 1070) yan
gınıdır ki, lstanbulun dörtte üçünü kül etmiş
ti. İkinci yanışı 1749 (H. 1163) Kıüçükpazar 
yangınmdadır; bu yanıgmd'an sonra yeni Ağa 
sarayına gayet yüksek ve zarif ahşap bir yan-

ki zen:gin _ met.mkMı rıe olmuştur, öğre- •-------------~-----~ 
nilemedi. · 

AGAH EFENDİ (Kıbrıslı-'-- Son 
devir karagözcü!erinden; orta oyunun
da da kavukluya çıktığı söylenir: ha
yatı hakkında bir şey öğienilemedi. 

Bibi. : $. N. Gerçek, Türk temaşası 

AGAH PAŞA -~(Kasid-eeizade . Hafız 
ibrahlm) - Geçen asır sonlarının ka
lem sahibi Türk kumandanlarından, as,; 
kerlik ,hayatının ,büyük bir kısmnµ Ara
bistanm Hicaz ve Yemen •bölgelerinde 
geçirmiş ve 1916 (1334) da İstanbulda 
ölmüştür. Yüksekkaldınmda harab bir 

Esld bir gravürde Ağakapusu 
(H. Y. Şeheüvaroğlu, Cumhuriyet Gazet.eal) · 
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gın köşkü (kulesi) yapıldı. lstanbulda yangın 
gözcülerine "Köşklü" adı verHmesi bu tarih
ten sonradır, ki, Yeniçeri ocağının kaldırılma
sından çok sonra, yangının nerede olduğu ha
berini kulelerden aldıktan sonra durmadan 
koşarak tulumbacı koğuşlarına. ve mahalle 
;bekçilerine ulaştıran ulaklara da köşklü de
nirdi (B. : Köşklü). 

Ağakapısmı mahveden diğer bir afet l 77 4 
(H. 1192) yedinci Cibali yangınıdır; bu yaıi .. 
gmda Ağakapısile beraber yangın kôşkü de 
tutuştu ve ahşap kule, 1-stanıbullqların bir da• 
ha göremiyecekleri •korkunç bir rneşale halini 
aldı. 

Bu yangından sonra yapılan Yeni Ağa.
kapısı, yarım asır kadar sonra yenilenircesine 
bir tamir gör:111ıüştü ki, Keçecizade İzzet Molla 
şu tarih kıtasını söylemiştir:. 

Ahdinde memallk oldu ma'mur 
Batmıştı adalet itti 1cad 
İzzet dedi cevherin tarih 
"Ağakapusu olundu bttnya-d". 

(H. 1234) 1818 

Ocağın kaldırılmasından sonra, Ağa.ka

pısı eyhülislam sarayı oldu. Yeniçeri Ağasile 
emrindeki ocak zabitlerinin üzerinde 'l:iulun.a.n 
Büyükşehrin asayiş ve inzibatını korumak 
va,zi.fesi, yeni kurulan· Seraskerlik makamının 
eline verildi. Ağa-kapısındaki ahşap yangın 
kulesi de yıktırılarak, Serasker kapısında kar
gir bir yang1ın kulesi ya-pılmasma karar veril
di; fa.kat ka:rıgir kulenin inşası uzun sürece
ğinden muvakkat bir ahşap kule yapıldı; bu 
ahşap kule bitinceye kadar da köş,klüler yan. 
gın gözleme vazifesini Süleymaniye minarele
rinden yaptılar. Bu ahşap kule az .bir zaman
da. yapılmış, içinde ve dışındaki talaş ve ağaç 
parçalannın temizlenmesi kalmıştı ki, içlerin
de Yeniçerilik gayreti olup asaki1;"i mansureye 
yaızılmış olan müfsitler, yeni bir isyan çıkar
mak üzere taburUıtı diğer neferlerini de kan
dırarak büyük ı:ıütbeli zaıbitlerin haberi olma
dan . yangın kulesinin altında toplandılar ve 
,kuleye ateş verip ya.ktılar; ma•ksatları. Seras
ker Paşa ile asakiri mansure biın,başısını ve
sari zabitleri yanıgın sebebile oraya getirtmek 
:ve katletmekti. Fakat sadık bir !hendesi tara
fından bu suikasti öğrenen Serasker Paşa, 

sekban askerile Seraskerlik dairesinin kapıla
rını tuttu (B. : Serasker Kapısı), isyan bas
tırıldı, asi tabur Aıkdeniz Boğazı Muhafızlığı 

ile Üsküdara ·geçirilirken elebaşıları yakala
narak iskelede idam olundular. 

Ağakapısı Şeyhülislam sarayı olarak ta
mir edilmiş ve döşenmiş idi, vaka münasebe
tile Babüssaa:de önüne dikilmiş ola,n Sancağı 
Şerifin yerine kaldırı1masından sonra da Müf~ 
tü Efendi ve kapısı halk,ı yeni yerlerine taşı
nacaklardı; 1241 yılı zilhiccesinin 27 inci gü-. 
nü erkenden Sancağı Şerif Babüssaade önün
den içeriye kaldırıldı; Sa,drıazam ves~ir dev
let crıkanı da kuşluk vakti saray meydanın
daki çadırlardan Babıaliye nakletmek üzere 
1ken Hocapaşadan yangın çıktı, süratle büyü
yerek bir af et halini aldı; Sal,kımsöğüt ve Ca-. ' . 

ğaloğlundan Büyükçarşı içini ve Okçularbaşı-
nı kül edip Kumkapı ve Yenikapıya kadar·oıa11 
mahalleled mahvetti; bu araıda Baıbıali de 
yandı. Meşihat dairesi olarak hazırlanmış o
lan Ağa.kapısına da, muvaıkkat olarak açıkta 
kalan Sadrıazam ile Babıali memurlaJ'.'.ı yer
leştirildi. 

Ağaıkapı:sının bu son taınirin:de kapısınrn 
üzerine konulan tarih kitwb.esin-de şu manalı 

beyit okunur: 
Ağa kapusunu verdi bize Sultan Mahmud 
Babı. t~zvir ldi, Hak kıldı makamı lfta. 1 

Ağakapısı, lbu.giin İstanbul Müftülüğü bi
nası dır. Şeyhülislamlık makamının· kaldırıl

masmdan sonra, en mükellef kısmına İstan
bul kız lisesi yerleştirilmişti; bir yang:m)le 
mahvoldu, yalnız fetvahane kısmı kurtulabil
di ki bu satırlar yazılırken Müftülük olan yer
dir., Yanan kı'sniın yerinde· de, mua•zza.:m bir 
beton bina, İstanbul Üniversitesinin Biyoloji 
Enstitüsü yapılmıştır.. . 0 

Ağakapısında· geçen vaık'aların en mü
himmi ve heyecanlısı, Genç 0s-ınanın Yediku
lede feci bir sure't-te öldürülmesine varan ih

. ti1alde, bu hükumdann Ağa.kapısına gelip sı-
ğınmasıdır (B. : Osman II Genç; 1621 (H. 
1031) ihtilali). 

AGAKAPUSU MESCİDİ - Süleymani
yede eski Ağa.kapısında idi. Yeniçeri ağaları
na imam olanlar bu mesci~in de başimamı o
lurlardı. Ağakaıpısı Şeyhülislamlara tahsis 
,edildikten sonra mescid, Fetvahane ve latan• 
·bul Kadılığı arasında kalmıştı. \ Yangında da 
Şeyhülislam dairesi ve İstaınıbul Kadılığı (İs
tanbul kız lisesi) ile ,beraber yandı (B. : A~ 
ğakapısı). 

Bibi. : Hadikatülcevaıni, I; _Esad Serezli, Not. 
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AÖAK.AfUSU ZİNDANI Ağa.kapu-
sunda, suçlu Yeniçerilerle Büyü~şehrin azılı 

şerirlerinin, hırsız ve uygunsuz takımının 

atıldıkları bir zindandır. Bu zindana girenle
rin de e,kseriya nam ve nişanı kaybolurdu, 
geceleyin rooğulur ve cesedine bir taş bağlanıp 
Ahırkapı-Kumkapı sahillerinden Marmaraya. 
atılırdı. 

AGAKAPUSU ZİYAJi"ETLERl - Yeni-. 
ç_eri Ağalan tarafından ocak ananelerinden 
olarak Sadrıil-zarnlara verııen resmI ziyafet
lerdir. 

Şeker (Ramaz.run) Bayramı Ziyafeti -
Şevvalin onuncu giinü verilir, aksam yemeği
dir. Sadrıazam Ağakapısma öğleden 'sonra 
gelir, saz fasılları ve raks seyri ile eğlenilir, 
ikindi namazı Ağaıkapısı Mescidinde kılınır, 
yemekten sonra Yeniçeri ·ağası Sadrıazama 
kıymetli eğer takımi ile donanmış bir a't ve
sair nadide hediyeler ta!kdim eder, ve2}ir de a
ğarım sırtına. bir hil'at ·giydirirdıi. · 

Bibi. : VT, I. 

Nevruzusultan Ziyafeti-- Nevruzda veri
len bir öğle ziyafetidir. Sadrıazam, Ağakapı
sına J:,ütün Divanıhümayun erkanı iİe bera,ber 
giderdi. Yemeıkten sonra; Sadrıazam, Yeniçe
ri ağasına bir samur kürk hediye ederek ilti-• 
fa.t ederdi. 

Bibi. : Vasıf Tarihi, I. 

AÖAKOLHANI SOKA Öl - Beyoğlu .ka
zasmm merkez nahiyesinin Kuloğlu Mahalle
si sokakla:rmdandır (B. : Kuloğlu Mahallesi) ; 
Turnacııb'aşı sokağı ile ı.A.ğahama.mı sokağı a
rasında dirsekli· bir sok,aJktır; Ağahamanu so
kağı kavşağından girildiğine göre, sol k,öşede, 
Fiııuzağa polis karakolu bulunmaktadır; tam 
karşıya da, Ağahamamının külhan kapısı 

rastlar.; doksan derecelik hir zaviye ile sağa 
kırılan yolun sol kolunda Ağa Hamamı bulun
maıktadır. Paket taşı döşeld, bir araıba rahat 
rahat geçe,bilecek kadar geniş bir soka_ktır. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

· AGALAR CAMll - Topkapı Sarayında, 
üçüncü avluda, Üçüncü Ahmed. kütüphanesi
nin· karşısmdadır; sarayın· içinde en eski ya
pılardan biri ve en büy;üık mabeddir. Eski ve 
ilkadı Hünlkar Camii ise de, Enderunun zül,üf
lü a~aları, roilhassa hasodalılar burada namaz 
kıldıklarından · "Ağalar Camii" denilegelmiş
tir, Yapıldığı tarih bilinmiyor, fakat Fatih 
Mehmed devrinden kaldığı muhakkak sayılı-

AĞALAR MENZİLİ 

yor. Planı sadedir, mustatil bir kaide etrafın
da yükselmiş dört duvar iizerinde bir beşik 
örtüsünden ibarettir. 

Ağalar Camiinin önüne. sonrada.n bir 
mescid yapılmıştır ki, duvarlarına ka.plaiım:ş 
çiniler 1608 (H. 1017) tarihli, on yedinci asır 
Türk çiniciliğinin en g.üzel ve kıymetli örri.ekr 
leridir. Bu mescidin kapısı üzerinde bulunan 
ve yalnız "Esseyyi:d Mehmed Ağa" ismini ta
şıyan 1722 (H. 1136) tarihU kitabe sonradan 
konulmuştur. 

1881 (lf. 1298) tarihine kadar i,çinde na
maz kılınan . Ağalar Camii sonradan metruk 
kalmış, sarayın kırık dök~ eşya deposu. ol-

. muştu, yanında.ki mescid de hasodall'lara ye
mekhane yaıpılmıştı. 1910 da üzerıindeiki kur
şunlar da sökülmüş, mabed tamaııneın yıkılıp 
çökmeğ·e mahkum bırakılmıştı; 1925 de Mü~ 
ze Müdürlüğünün himmetıile esaslı bir. tamir 
görerek ınaJıvolmaktan kurtarılmış, Ağalar 

Camii kütüphane, mescid de kütüpha:ne;ııin 

okuma· salonu olmuş; Aihım~d III kütüphanesi 
müstesnş., sarayda. dağınrk ;bir halde bulunan 
diğer bütün kütüphaneler bu tarihi yapı için~ 

. de toplaıınııştıt. 
İkinci Mahmud Yeniçeri ocağımn kaldı

rılması hakkında:ki kar.arını bu camide vermiş, 
ve bu kanlı vakanın devaımnca, saraya dav~ 
olunan İstanbul uleması ile şeyhlel'!i. üç gün üç 
gece ı)Ju camide misafir edilmişlerdi. 

Bibi. : Topkapı Sarayı Müzesi rehberi 

AÖALAR MENZİLİ - İstanbulda ok a• 
tıcı pehlivanların Okmey,danı eteğindeki men
ııillerinden biridir; ayaık taşı Ha-sköyde ~eni
çeri ağalarının karlığı yanında bir küçük mer
merdi; ta buradan Kağıthane caddesi tarafı
na atılır. Menzili kuran, Dördıüncii Mehmedin 
hocası ve bu hıü-kıümdarın ilk zama:nlarında 

·büyük nüfuz sa;htbi saray erkanından Reyhan 
Ağadır (B. : Reyhan Ağa) ; fodos ı:ıüzgarile 
atılan bu menzilde devrin birıçok namlı kemanw 
keşleri bazu denemişler ve rekor kırmışlarw 
dır; ki Mehmed Vahid Efendinin "Tirendaz
nam.e" sinde zi,kredilen bu pehlivanlar arasın
da, on yedinci asrın büyük muharrirıi ve sety
yahı Evliya.Çelebinin de adı vardır; bu kayıt, 
.seyahatnamesinden gayri, adı zamanının muw 
harrirleri tarafından 1.ıi.ç.bir yerde zikredilmi
yen büyük muharririn hayatı bakımından çok 
kıymetlidir. Tirendaznamede -Ağalar Menziw 
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1:inde ok atıp ta., dikmiş 14 pe;hlhranın adı va.ı-
dır: 

Gez 
Reyh&n Ağa. 827 ,5 
Tekrar Reyhan Ağıl 851,5 
Hazinedar Ali Ağa 878,5 
Mıı.ısahıiib Bil!l Ağa 920 
Evllya Çelebi 923,5 
Rtistem Paşa vakfı ca!bisi 927,5 
~ki saray teberdarla.rında.n Hacı Abdül- . 
baki Çelebi 937 , 
Batman Hacı Mustafa Efendi 954,5 
Feridunzade Mustafa Ağa 982,5 
~navut Hüseyin Bey 993 
Teberdar Ahmed Bey 1000 
Çerkes Mehmed. Paşfl. 1040 · 
Ra.hlki Ali Ağa· 10M 
Kümik Mehmed 1093,15 
Hasoida:lı Pehlivan Ali Ağa 11~9 

Zamanında zengı.inliği dillere destan ·olaıı 

Musahlb BilAI Ağa, gayet güzel bir somaıki taı 
dtktirmişti; Feridunzadenin taşı da atıcılarla 
yapıcı esnafı arasında meşhur münazaa.ya se
lbeıp olup mahkemede hükmü şer'i ile-. dikilmiş 
idi. Bu pehlivanların arasında Ra.hıiki Ali Ağa., 
Okıneydaını tekkesine şeyh olmuştur. · 

Blhl. : Ti-r.,,rı<'lıızlar Risalesi 

AÖA MERHUM - İkinci Mahmud dev• 
rinde, tncili Çavuşvari nükteleri ile ~eş,hur 
bir za..ttır. Vezirlerin kavasbaşıhklannda. bu~ 
}unmuş, mffiıim sim.ahırdan pek çoğunu ya.
kından tanımış· "bir koca kurt" imiş. Son hiz
met ettiği Ispartalı Ali Paşa Sadaretten a.y
r.ılınca tekaüt olarak Bozdoğan kemeri civa
rındaki evin-de otururmuş. JI eızir kapılarındaki 
ağalar arasında fevkalMe htlııı:net görürmüş. 
X:eındiısinden menkul pek çok fıkra ve,menkibe .' 
va:rdlr; . bunlar tekrarla.ndı!kça "Ağa merhum 
§?Syle derdi" diye diye asıHsmi unutulmuştur. 
Af& merhumun HAlet Efendi hakkında şu 
fıkra!lı meşhurdur: HAiet Efendi Konyaya 
sitrdiirUldüğUnde, "Çelebi Efendi ltimaye ede
cekmiş, te!!lim etmiyecekm.iş" gibi sözler çık• 
mı§. Kapı ağaları ve kavaslar Ağa. m~humun 
fikrini sormuş, . o da~ "Bana kalırsa, dedem, 
sen düdüğünü çal, lböyle işlere k~ma derim" 
cevabuu vermiş. 

Bibi. : A. Şeref, Tarih mi.isahabeleri 

. AGA MESCİDİ - Üsküdarda Şemsipa.
şada Kavaklı iskele sokağındadır; ya.ptıranıri. 
adile ''Husrev Ağa Mescidi" de denir, halk ağ-

zında ise "Eski Hamam Mescidi" diye meşhur
dur, bu SOı'.ll/ adını da yanındaki sokağın içinde 
bulunan "Eski Hamam" dan almıştır. Husrev 
Ağanın kabri mihrab duvarnın önündedir, 
mezar taşı ve kitalbesi yoktur .. 

Taş ve tuğla. ile yapılmış, yalnız tuğla ile 
ö.rlümüş olan mihrabı dışarıya. doğru taş-mış
tır, kıble ile sağ ve sol taraflarında ikişer pen
ceresi var-dır. Son cemaaıt yeri ve minberi ı,.h.
şaptır. 

tbralilin Hakkı Konyalı 
AGA MESCİDİ - Üskildarda Hakimi-. . 

. yeti Milliye caddesinde, Hale sineması, posta
hane v~ malmüdilrlüğü · binalarının çevreledi
ği parkın yerinde idi, 1935 - 1936 arasında 
yol genişletilirken yıktırılmıştır. Minare
sinin bulunduğu • yerde. ~imdi İs B~.nkası
nın diktiği .saat vardır. Mescidin halk ağzında
ki adı Yeni Çeşme Mescidi idi, yap:tıran, .Çar". 
şa.mbadp. güzel bir camii bulunan Kızlarağası 
Mehme<l Ağa.dır. 

lbrehhn Ha.kin Konyalı 
A<lA MESCiDi .:._ (B. : A.lipaşa C~ü) 

AGAOGLU (AHMED) - Namlı .gazetooi 
ve fiıkir adamı; 1869 . da. Azerıbayoanın Kara.
bağ yayla.sının merkezi olan Şoşan şehrinde 

doğdu; bahası Mirza Ha,san, oranın tanınllllş 
bir ailesinden, şark ilimlerile pek çok uğraşmış 
bir zat idi; anası Taze Hanım da. Kara.bağlı 
diğer bir büyük ailenin 3nzı idi; oğlu .Ahı.nedi 
çocuklu*.unda zen~n bir folklor ile b~slemiş 
qoeukluğunda zengin bir folklor ile beslenmiş 
bir . kadındı. Doğduğu kasa'badaki Rus orta
okulunu bitirip de Tifüs lisesine g,önderilnıği 
sırada., Ağaoğlu, Ahmed, baba ıo~ağında öğ~ 
rendiği farsça ve araıpçamn yanında rusçayı 
da, ana dili olan türkçe kadar mttkemmel ko
nuşuyordu. Ağaoğ

hı, ortaokul hayatı: 
nı şöyle anlatıyor; 

"Biz beş Türk go
cuğu., senelerce de
vam eden; tahsil es-. 
nasında, Erm:enı ço
cuklarından çektik• 
!erimizi tarif etmek 
imkan . haricindedir. 
Teneffüs esnasında 
çabuk davranıp ar
kamızı . bir duvara 
dayamayı büyük bir 

Ahmed Ağaoğlıi 
(Besim: H. Çizer) 
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muvaıffakıyet sayardık. Yüzlerce Erıİıenf ço
cuğu üzetıimize jlücum ederek birisi başımız
dan kalpağı alıp atıyor, diğerleri tekmelerle 
kalpaklarımızı eziyorlardı. Bazan · ittifak edip 
iizerimize if,tira ve iısnadda ,bulunuyorlardı, 

bizi haksız yere cezalandıriyorlardı. Arkadaş
larımın çoğu d·ayanacınadılar, mektebi terıketti
ler, mektebi bitirinciye kadar yalnız ben da
yandım ... · (Ali Nüzhet Göksel, İstan!bul Aaı.-
stklopedisine verilmiş notlar). . 

Tiflis lisesini. bitirdikten sonra yüıksek 
tahsil için Parise giden bu genç aızerbaycanlı, 
orada da hukuk mektebi ile Oollege de Fran
ce'den diploma aldı. Pariste, Fransız inecmu• 
alarmda Şank meseleleri üzerine ilk kalem 
tecrübelerinde bulunan Ağaoğlu, büyüık Frari• 
sız İnkılabının beşiği olan bu büyük ilim ve 
hürriyet merkezinde "İttihat ve erakki" cemi
yetinin aızalarile tanıştı. 

1894 de Azeıföaycana. döndü; Azerbay
can Türklerinın milli benliğıini uyandırmağa 

çalışan İsmail Gasprenski Hüseyinızaqe Ali ve 
Ali Merdan Topçubaşının, "Hayat", "İrşad" 
ve "Terakki" gazetelerinde kıymetli bir arka• 
daşı oldu, bir taraftan da öğretmenlik yaptı; 
Çarlık Rusyası zaJbıta.sınca tehl1keli adam ola• 
rafft tanındı; takip ve tazyika uğradı. 1908 
Meşrutiyet dnkılabının. ft~ine tstanıbula geldi, 
maarif müfettişi tayin edildi; "İttihat ve Te~ 
rakki" fırkasına girdi. ve az sonra memuriye
ti bırakarak tamamen serbest gaızetecilik ha.• 
yatına a'tıldı. 

Ziya Gökalp, Yusuf Akçora ve Şair Meh~ 
med Emin gibi Türkçülük cereyanı liderleri• 
nin en yakın dost ve arkadaşı; Türkocağı ileı 
''Türk Yurdu" meçmuasının kurucularından 
biri oldu. 1911-12 · yıllarında İstanbul Darül• 
fünunu '!'ürk m~-eniyeti profesörlilğ.üne ve 
Rusça muallimliğine tayin edildi; "Tereümanı 
Hakikat" gazetesinde başmuharrirlik yaptı: 
Birinci Cihan Harbi yıllarında İttihat ve Te
rakkinin namzedi olara·k .Afiyonkarahisarın
<laıi meJbus seçildi, fırkanın -"Merkezi umUımi 
A . - ' C 

azası oldu;. 1917 de, Kafkas ordusunun siyasi 
müşavir.i olarak Azerbaycana gönderildi; 
1918 de İstanbula döndüğünde, 11:::tihat ve Te
ra:kki ricali arasında Mal taya götürüldü; üç 
yıl orada ,kaldı, 1921 de serbest bıra:kılınca 

Anadoluya geçti, Ankarada, Büyilk Millet 
lv.'{eclisi Hükumetinin Matbuat Umum Müdürü 
oldu; zaferden sonra Halk fırkasının.namzedi 

olara:k Karstan mebus seçildi, Ankara Hukuk 
fakültesine profesör tayin edildi. Hükumetin 
fikirlerini yayan yarı resmi Hakimiyeti Milli
ye gazetesinin başmuharriri oldu. Fethi Ok
yar "Seri'oest Cumhuriyet· Fırkası" m kurar'.' 
ken bu liderin en kuvvetli arkadaşı oldu; fır
kaları dağıldıktan sonra faal siyasi hayattan 
çekildi, İstanbul Darülfünununda profesör 
oldu, "Akın" mecmuasııuçıkararak ilmi ve si
yasi düşün:celerlni yaymakta devam etti. 
1933 de profesörlükten emekliye. ayrıldı; bir 
muharrir olarak ölüm anına_ kadar çalıştı. 19 
mayıs 1939 da öldü. 

Siyasi hayaıtı çetin mücadelelerle dolu o
lan Ağaoğlu Ahmed, aile hayatında, evl!tla0 

rımın c:oşkun bir aşk ile taziz ettikleri bir ba
balık saadetine -kavuşmuş adamdı; Samed 
Ağaoğlu ve Bayan Tezer Ağaoğlu Türk 
'ha.sın ve maarifinin iki genç kıymetidir. 

Ağa.oğlunu yakından tanımış olan Ziya. 
Gökalpın-damadı ve V~falisesi edebiyat öğ
retmeni Ali Nüzhet Göksel, İstanbul Ansik
lopedisine ~önderdiği notl'arda şöyle yazıyor: 

"İkinci Meşrutiyet dEM"inin iki üç büyük 
muharririnden biri de hiç şüphesiz odur. Bir 
başmuharrir için gereken bütün vasıflar onda 
vardı. Prensip sahibiydi. Kültürü zengindi, 
inandığı fikirleri yaymaktan çekinmezdi, 
memleketi çok iyi tanırdı. Şark ve garp hak
kın-da çok şeyler okumuş ve buınlan benimse
mişti. Muntazam tahsil görmüştü. Konuşma 
dili, memleketinin şivesini lbıralnnadığ'ı halde 

. yazı dili İstanbul şivesine uygundu. Memleket 
işlerinde milliyetıi, sosyal ve ekonoımik mese
lelerde ferdiyetçi; siyasette liber.aldi. Ağa.oğ
lunun makale ve kitaplarında daima bu pl4en~ 
fliplerin çerçevesi içinde hareket ettiği görülür. 

Bu fikirlerine karşı ne kadar :bağlı oldu~ 
ğunu "İçtihad" dergisinde Süleymaın: Nazifle, 
"Kadro" dergisinde ve "Cumhuriyet" gazete
sinde Yakup Kadri ve Şevlçet Süreyya ile yap
tığı münakaşaları okuma:k lazımdır .. 

Münakaşa,larçla per-vasızdı; in·andığı şey

ler onun için mukaddesti, ona dil uzatanlara 
karşı şiddetle hücum ederdi. Fakat hiç.bir za
man, müna:ka;Şa ettiği adamın şahsiyetini kö
tüliyeeek kadar yazılarında zaaf. gösterdiği 
görülmemiştir. Filhakika Ağaoğlıu yaztlardle, 
biıze yeni fikirler bulup verememişti. Fakat 
memleketin milli bünyıesiıne göre bulunan yeni 
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fikirleri müdafaa edenlerin yanında yer aldığı 
muhakkaktır. 

Onun fikirlerıini ve şahsiyetini en iyi izah 
eden eseri: "Ser.best İnsanlar Ülkesinde" a
dındaıki kitaptır. Bu eserde, ta çocukluğundan 
itibaren ruhuna sinen demokratik fiikirlerini 
-ser.beıst insan ülkesinde diyalok şeklinde ve 
eserine eçlebi bir ,çeşllii vermek şartile .canlı bir 
halde belirtmiştir. Bu eserin son sayıfasında 
filozof pirler ona şu meseleler üzerinde and 
içiriyorlar: 

"Hürriyete sadık kalacağıma and içiyo
rum". 

"Serbest insanlar· ülkesi yasasının •bütün 
maddelerine harfıi harfine riayet edeooğime 
and içiyorum". 

"Bulunduğum her yerde hürriyeti neşir 
ve yasa . maddelerıiııi temsil ed~eğiime aııd i-
çiyorum". , 

"Hürriyeti ve serbest insanlar ülkesinin 
yasasını ~üdafaa · için icabında nefsimi feda 
edeceğime · anô içiyorum". 

Hayaıtınm son yıllarında neşrettiği bu 
kitaptaki aiıdlarını, hayatı müddetince kendi• 
ne bir·mefkiıre edinmiş ve ,bu uğurda hayatını 
harcamıştır. 

Ben, Ağaoğlunu1). hastalığının son günle• 
rinde ziyaret etmiştim. Yaşlıll!k ve hastalık gi• 
bi Hti yı•kıcı ,kuıvvet üzerine çöktüğü halde, o yi• 
ne ğenç, diri ve ,gür sesUe bütün o sari ve sıt
malı heyecanile konuşuyordu. Sözleri fikir 
meselelerine yaklaştıkça, odasının havası za. 
man Z3!lllan onun hiddetleriıle, -arasıra bıraktığı 
şen kahkahalarile doluyo~du. 

Dikkat ediyordum. Uzun yılların didin
meleri, girdi,ği c·eıniyetlerin . fırtmalı politika 
hayatı, o manalı baş üzerinde sa:nıki hiçbir te
~ :,.Yaıpmamıştı. Amıoasınıri istediği gibi, o 
genç kalmıştı. Ağaoğlunını ruhu daha genç 
olduğu h'alde yıliardanberi beklediğimiz ter
kibi bir eser vere~eden aramızdan ayrılıp git
ti". 

Ağaı0ğlunun kitap halinde çıkan eserleri : 
Şii MeıJhebi ve Kaynaklan, İslam ve 

Ahund, İslamlığa Göre ve İslam .Aleminde 
Kadın, Üç Med,eniyet, Hindistan ve İngiltere, 
Serfoost İruıanlar Ülkesi.nde, Devlet ve Ferd, 
Türk Te~kilatı Esasiyesi, Türk Hukuk Tarihi 
(ÜniıveriSite için notları), Ben Neylın, İran ve 
İnkılaıbı, Gönülsüz Olmaz, thtil!l mi, İnkılap 

mı, ve Kropatkinden teı::cüme ettiği Etika; 
fübl. : A. N. Göksal, No~; İ.. A. Gövsa, Türk 

Meşhurları. 

AtAOGLU (Samed) - Ahmed ıAğaoğ
lunun oğlu, siyaset adamı ve edib, 1909 da 
istanbulda doğdu, Hukuk Fakültesini bitiı;
di. 1946 da Tica.ret Vekaleti İç Ticaret U
mum Müdürü iken Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarına karşı Demokrat Partinin muha
lefet safında politika hayatına atıldı; parti
sini iktidara getiren 1950 seçim.inde Manisa 
mebusu ve ilk Menderes Kabjnesindc Baş

vekil Yardımcısı oldu, sonra İşletmeler 
Vekaletinde bulundu; uzun bir müddet 

. partinin kabine dışında bir rüknü olarak ça
lıştı; 1957 seçiminden sonra Sanayi Vekili 
ve Devlet Vekili oldu; t958 eylülünde kabi
neden çekildi. 
· Ağaoğlu ailesinin ananevi sağlam kül

türüne sahi:b, güzel konuşur, fikir mücadele
si adamı olarak tanınmıştır ; Lise tahsili 
çağlarında iken edebiyat ile meşgul olmuş, 
gazete ve mecmualardaki yazıları nazarı dik
kati çekmiş ve küçük hikayecilikte bir isim 
yapmıştır. Eserleri arasında Zürriyet, Öğ• 
retmen Gavur, Bl\yük Aile ve Babamın Dost• 
ları bilhassa zikredilİneğe değer. 

AÖA RİZA - Aslı İranlı olup Onaltıncı 
asırda !stanbulda yaşamış namlı bir nakkaş• 
tır; Piripaşada Caf erabad tekkesinin (?). . İı.a• 
•kı.5 işlerinde çalışmış, ve hu arada bir "kaya
lar üstünde geyik" yapmıştı ki, Evliya Çele
.binin ,ta.biri ile Biıhzad ve Mani kalemini çek
mekten aciz kalırlardı. 

Bibi. : Evliya Çelebi, L 

AGA SEBİLİ SOKAtl - Belediye §ehir 
rehberi haritasına göre, Beyoğlu . kazasının 
Ta:ksim nahiyesinin Katipmusta.faı;eleıbi ma• . 
hailesi sokaklarınıdandır (B .. KitipmusWaçe:- · 
lebi Mahallesi). Bu sokağı yazmak için yeri
ne gidildiğinde bulunamadı. Şehir rehberinde 
sokak olarak gösterilen yerde meydanımsı bir 
arsi gör.üldü; .bir köşesinde, yekpare mermer• 
den oyulmuş bir ·bilezik taşı !bulunan .bir kör 
kuyu vardır. 

Bibi. : REK, Gezi notu'. 

AtASEKİSİ MESİRESİ . - Onyedinci 
asır ortalannda Eyyüp civarında Halice n:a-: 
zır bir mesire idi; "Ağa kırlığı" da denilirdi . .. · 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AtA SOKAGI - Büyü'k Kapalı çarşının 
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sokaklarındandır; Kuyumcular caddesile .Çu
hacılarhanı sokağı arasındadır (B. Büyük 
Jfa.pahça.rş1); Kuyumcular caddesi kavşa.ğın
dan Altıncılar sokağı kavşağına kadar olan 
kısmı çimento döşelidir ve üstü ör'tü1üdür, bu 
kavşaktan çuhacılarham sokağı kavşağına 

kadar olan son parçası da parke döşelidir ve 
i.istü açıktır; iki kenarı serapa kuyumcu dük
kanlarıdır, solçla Varakçi hanı vardır (B. Va
rakçı Ham) . Çuhacılar Hanı kavşağının sol 
köşesinde de kü~ilk ve temiz bir lokanta bu
lunmaktadır. Aka sokağı, ,bir araba rahat ge
çebilecek kadar genişçe bir yoldur. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

A.GASYAN yahut AĞASİYAN (Mannk 
Bey) - Bir Ermeni ,tabibi. Yenika,pıda doğ
muş ve 1895 de Ortaköyde vefat etmiştir. 
Ağasi adlı bir kuyumcunun oğludur. 

Doktor Ağasyan 27 ubat 1861 de Aske
rı Tıbbiyeden mezun olmuştur. 1865 de ko
lera salgını esnasında sıhhiye müfettişi ola
rak hizmeti görülmüş bir müddet de Topta.şı 
Timarhanesinde çalışmıştır. 

Kevork Pamukcuyan 

AGASYAN (Nikoğos Başpiskopos) ~ 
Bir Ermeni ruhanisi. 1826 da doğmuş ve 11 
Şubat 1874 de vefat etmiştir. Kuruçeşmede
ki Ermeni Kilisesinin avlusunda medfupdur. 

Bir zamanlar İzmit ve Egin Ermenileri• 
nin murahhası olan Ağasyan Piskopos, 27 
Kasım 1873 de Patrik kaymakamı tayin edil
miş ve vefatına kadar bu vazifede kalmıştır. 

Kevork Pamukcuyan 
AGATON - Bir Ermeni ziraatçısı dır. 

1757 de Kartal'da doğup 1849 da Hasköy'de 
vefat etmiştir. Kirkor Ağs,ton Efendinin bü
yük babasıdır. 

Karta.lıda büyük tarlalara sahip olan 
Ağaton, bazı kimselerin kıskançlığı yüzün
den İstanbula kaçarak Ali Bey köyünde bir 
çiftlik tesis etmiştir. Türkiyede ilk patates 
ziraati yapan adamdır. 

Kevork · Pamukcuyaıı 

AGATON Eli"'ENDİ (Kirkor) -,- Geçen 
asır sonlarında Türkiyenin seçkin maarif a
damlarından, 1823 de Hasköyde doğmuş ve 
1868 de Pariste vefat etmiştir. Babasının 

• adı Keteon'dur. İlk- tahsilini Hasköy'deki 
Nersesyan mektebinde yaptıktan sonra 1840 
da, ziraat tahsili için, Mıgırdiç Amira Ceza
yirliyan tarafından Paris'e gönderilmiştir. 

1843 _de Grignon Ziraat· mektebine girerek 
pek iyi derece ile ınezun olmuştur. Bu mu
vaffakiyetinden dolayı Türk Elçiai tarafın• 

dan Fransız Kıralı Louis-Philippe'e takdim 
edilmiştir. 1847 (H. 1264) de Halkalı 

Ziraat Mektebinin kuruluşunla büyük hiz
metleri geçmiş ve bu mektebin, başöğ
retmenliğini yapmıştı; (bu tarihte 19 müslü
man ve 28 hıristiyan t'alebeşi olan bu mekı'tebin 
müdürü Elhaç Bekir Ağaya 750 kuruş maaş 
verilirken Hoca Agaton Efen.diye 4000 kuruş 
maaş bağ.ıanması, i1ık ziraat mekteblıı.deki 

mevkünin n~ kadar önemli olduğunu gösterir; 
1849 da mektebden istifa ederek Cezayir
liyan'm -şahsi işlerine bakmaya başlamiştır. 
1852 den itibaren kendini telif ata vererek 
Fransa basınında ve İstanbu~'da münteşir 
'' .Journal de Costantinople" adlı gazetede zi
raat mevzularına dair makaleler neşretmiş 
ve "Türkiyede zirai iktisad" adlı eserini ha
zırlamağa başlamıştır. 1856 da Yüksek Tica
ret Encümeni'ne aza olmuş, 1858 de İtalya'
da Torino şehrinde açılan s(Wgiye Türk Hü
kumeti tarafından murahhas tayin edilmiş, 
1859 da Torino Ziraat Akademisi'ne muha
bir aza seçilmiş, 1860 da Divanı Muhasebat 
ve Islahatı Maliye Meclisi'ne aza olmuş_tur. 
Aynı yılın sonlarnda Fuad ve Ali Paşalar, 
Hazinei Hassa Nezaretinin Muhasebe def
terleriniµ tanzimini kendisine teslim etmiş
lerdir. Bu işi bir ay zarfında büyük bir mu
vaffakiyetle başarmıştır. 1863 de İstanbul'da 
açılan sergide büyük gayret ve hizmeti gö
rülmşütür. 1865 de de Paris'te toplanan P.T. 
T. Kongresinde TUr
kiyeyi temsil etmiş

tir. Parisıten dönü
şünde de dahili pos
tacılığı tesis etmiş

tir. 1866 da Postaha-
ne Nazın tayin edil-. r , ~ı , 
mistir. 1867 de Pa- . ;~ 11::~;11ıj 1 

, M·ıı -~ ı-4 1 
riste toplanan _ ı et- .-ı 

1 
'¼, W ~ ~ 1 

lera~ası ~- T: T. Kon- •/~
7

1/. r ~, ~ ,, 
gresıne. gıtmış ve• Os- ~. WJ,J\ i9 . . ;i, ,: 'ı$ ·\ 

-1/--7 • ı/, ")'f;, », ',,/ 
mar~~ İmparatorluğu : ,// ıfı( \itiı'ı/ ·· 
dahilınde mevcut ec- ·· ;;// Mr,.-, 
nebi postahanelerin Z C' 1/,ı/'1 : 
lağvı meselesini de T, , '"\ 

halletmiştir ki bu lllU· Klrkor Agaton Efendi 
vaıffakiyetinden dola- (Resim: M. Çelik) 
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yı Sultan Aziz, Ağaıton Efendiye 5000 altın 
hediye etmiştir ve henüz Pa.riste iken onu· Na
faa Nazırı nasrıJedip, fermanını da Parise gön
dermiştir. Fakat memleketine dönemeden o
rada vefat etmiştir. Naaşı İstanbul'a naklo
lunarak mutantan merasimle Hasköy Erıuc
ni Mezarlığına defnolunmuştur. 

Ağaton Efendi'nin __ ölümünden sonra 
Türkiye'deki ecnebi posta.haneler tekrar faa~ 
liyete geçmişlerdir. 

Kirkor Ağaton, Ermeni cemaatine de 
mühim hizmetlerde bulunmuştur. Patrikha• 
ne İdare Meclisi'nde de mühim mevkiler iş
gal etmiş, 1859 da teessüs eden "Ermeni Ha
yırsever Cemiyetinin mües~islerinden _ biri 
ve ölilmüne kadar da reisi olmuştur. 

Ağaton Efendinin en mühim eseri sayı:. 
lan "Türkiyenin Zirai İktisadı" adlı kitabı
nın müsveddeleri vefat ettiği gün Paris'te 
7,ayi olmuştur. . 

Kevork Pamukcuyazı 

AGAVNl (Şifman) - lldnci Aıbdülha· 
mid devrinde, Qal.a.tanm batakhane ---tiya.tro
lannds. namlı ·kanoocu kızlardan; Ahmed Ra~ 
sim, bu Ermeni kızının adını, sadece, Galata 
!lemlerinin yadiıga.rlarından biri olarak kay
dediyor. Sermet Muhtar Alus da, ölümünü, 
kendine has dil ile şöyle anlatıyor: 

HŞişman Agavni, gitgid~ şişmiş; fil laka· 
ibını alacak derecede aızmanlaşmış olan meşhur 
Fil Agavni:dir. ruvayete göre son zamanların• 
da 120 oıkkayı geçmiş, Kayma:ktabağile bir a
raba beygiri · olacak cüsseye gelişmiş. Büyük 
Hareket olwken korkudan · yüreğine - inmiş. 
M.alftm a, o mmanlar hareket bir hafta kadar 
devam etmiş, herkes ev yüzü görmemiş, çadır
larda, fharakalarda yat:mişlardır. Hareketin 
ardı kesildikten sonra eve girerlerken aman 
Yambbim, öyle müthiş bir koku ki; Burunla
rını tuta tuta, öğüre öğüre bir de baılt$ınla.r ki 
l"il Agaviıi, merdivenin 'altbaşmda, hüt dağla
n gibi şişmiş, yatıyor. Leşin-e yanaşalbilirsen 
yanaş. _ l'lasıl tabutlamışlar, nasıl meza.rhğa 
götilrmilşler, orasını sormadım doğrusu". 

Bibi. : Ahmed Rasim, muharrir buya; · S. M. 
Alus, Not. 

AGA YOKUŞU - Eminönü kazasının 
Bayazıd nahiyesinin Kemalpaşa mahallesi so
kaıldanndandır; Fet'hibey caddesile Gençtürk . 
caddesi arasm.da, dört ara.bamn rahat rahat 
geçebileceği -kada.ı_-- geniş, ortası kısmen paket 

İSTANBUL 

taşı döşeli ve kısmen asfalt, iki yanı kaba taş 
döşeli ve ayrıca geniş yaya kaldırımları bulu
nan bir caddedir. Dört tı:ı.ne atkestanesi ağacı, 
cad'deye ren;k vermektedir. Evleri 2 • 3 katlı, 
ıbeton yapı, orta halli ve orta hallinden üstün 
durumda aile meskenleridir. Gençtürk caddesi 
ile olan kavşağında Kemalpaşa camii ve bu ca
miin önündeki mezarlıkta da 1723 (1136) da 
ölen Yeniçeri ağası Mehmed Ağanın kalbri 
var.dır ki, sokağın adı ile ilgili bir kabir olsa 
gerektir. Belediye şehir rehberind-e, bu ka:v
şaktan ileri gö11ülen kısmı , aslında, iğri büğrü, 

ileride tamamen kapa.nacak gibi görülen ve 
Yeşiltulumfba sokağına. inen bir aralık Sokak
tır. Ağayokuşunun, bugün yokuş-lukl,a hiç.bir 
ilgisi yok, dümdüz bir sokaktır. 

Bibi. : REK ve Saim Turgut, Gezi · notu. 

AGILCILAR VE AGIL. OGLANLABI -
Kasaıp ve celeplere yamak olan esmı.fıtandır; 
Evliya Çelebi, bir hayli mübalağalı olarak, İs• 
tanbul etrafında 2000 agıl bulun~uğuniı kay
dediyor ; bu ağıllarda, gayet şeci ve bahadir, 
ıluııvkacı ve vurucu :takımmdan tuvana ağıl 
oğlanları bulunurdu. Bunların şehre silahlı o
laralk girmeleri şiddetle yasaktı; umumiyetle 
1hıristiyan, Bulgar, Hır:vat ve Arnavuci idiler; 
bir müslüman adı taşıyanları da din ve ibade~ 
ten haberi yok nursuz adamlardı. Evliya Çele
bi, ağıl oğlanlarının sayısını da 4000 ola:ra:k 

· gösteriyor. 
Hıdırellezde kuzulara ı:ıarh verilmesi mü-

nasebetile, İstanbul halkının zevk_ di.işkünleıri 
ağ,Jlara giderler, ta:ze pey,nir, kaymak, yo
ğurt, tereyağı vesair çoban nimetleri safası e~ 
derlerdi. 

Bibi. : Evliya Çelebi, I. 

AGIRŞAK SOKAO-I - 1934 Belediye· şe
·hir rehberi haritasında gösterilmiş bir sokak 
ise de açılması tasarıda kalmıştır; Şehzade ca.
mil köşesinden Aılcsaraya inecek olan Musta• 
fokemal ca,ddesi, Atatüırk Bulvan adile bugün
kü yerinden geçince bu . sokağın a.çılmasına. da 
mzu.m kalmamıştır. 

AGIRTOPÇU SOKA(a - Boğaziçinde 
Sarıyerin Yenimahalle sokaklarmdanıdır; va
pur iskelesinden çıkmca, meydaında, tam kar• 
şıyıa gelen bir balıkçı kahvesinin yanındadır, 
öıbür köşesinde 'küçük bir müskirat 'bayii var
dır; kaba taş döşeli, gittikçe daralan bir· s-o
·kakçıktır, üzerinde üç dört tane de sandal'Cl
balıkçı ailelerinin ,barındığı a.hşa,p evceğlzler 
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vardır; bu sokağın, Bozacızeynel ve lbnisina 
sokaklarile birleştiği üç y-01 ağzında kitabesiz 
ve akar bir çukur çeşme vardİr; tek.nesi kırik 
ve etrafı batak haline gelmiştir ki, tem.izlen
mesi mahalleliye düşen vazifelerden olsa ge
rektir. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

A(UZLIK, AGIZLIKÇILAR - Eskiden 

halk ağzınd·a "takım" kalem_ efendisi ağzile 
de "sigaralık" denilirdi; bizde, Abdülaziz dev
ri başlarında ciıgara kiğıdı kulla.nilmasından 
az sonra yayılmıştır, daha evvel, Türkler, tü
tünü asırlarca çulbuk ile içmişlerdir. C.i:gara ka
ğıdı ve ağızlığın yayılması da, Türk güzel sa
natları arasına girıruş olan gubukçuluğu ve 
lüleciliği körletmiş, öldürmüştür (B. : Çu!buk 
ve Lüle) . İstanbul küçük el sanatları arasında 
ağızlıkçılıık, İstamıbul çubukçuluğu ve _lülecili
ği ayarında yükselememiştir. Kullanılagelen 

çeşitleri · ağaç ağızlıklar ·(yas~ ve kiraz), 
keJhr.iıba ağızlıklar ve~ ağı.zlı!klar4,ır. İstan· 
bul kuyumcuları elinden ,çıkmış . altın çenberli 
ve murassa ağızlıkları, Büy,ükşehre has işler
den ziyade yüksek servet sahiplerinin ziynet 
düşkünlüğü olarak kıymetlenıdirınelidir. 

Bu satırların yazıldığı sıralarda., agiıZlık 
yaıpıcüar, Hakka!klarçarşısında ve Mercan yo· 
kuş undadır; seyyar ağızlıkçılann en karlı alı§ 
veriş yerleri de, akşam üzeri Galata ve Balık
pazarı meyıhW1eleridir; "ağızlık" ve "taikım" 
kelimeleri satıcı ağzına uymadığı için bunlar 
"sigaralık!" diye bağırırlar; ve ekseriya, mal
larını, istedikleri fiatın yansından çok aşağı 
ve ''hatır için!" satarlar, Eski ramuanlarda 
cami avlularında, bilhassa Bayazıd camünde 
kurulan sergilerde ağızlık-çı tezgahları önün
de tirya.,ki kümeleri toplanırdı; ramazan.in o
tuz gününde if ta.rdan soiırıa. cigarasım yem bir 
ağızlıkla tellendiren ve artjk öbilr · ra.rnamtıa. 
kadar da ağızlık almıyan pek çoktu. . 

İçinde lületaşından nikotin filtresi bulu
nan "Doktor Aposto1un ağızlıkları" 1933 -
1938 yıllarında İstanbulda nam almış rve he
men heT ağızlık meraklısının elinde görülmüş
tür; seyyar ağızlık satıcıla:r ise, :bwılan pa
muklu kutular içinde ceplerinden çıkarırlar, 
ekseriya bir meyhanede, içki ile cömertlik da-· 
marı kaJbarınış müşteri · yerine: ."Size kıymetli 
bir şey vereyim!"' diye verirlerdi. 

Seyyar ~ğızlık satıcılarda, tahta el san• 

dı-klan, üzerine ağızlıklar lastik kolanlarla 
tutturulmuş mukavva el işportalarile dolaşır
lar. Ya-semin a_ğı:zlıkçµar ise, mallannı, 'bir 
tahıta üzerine çakılmış çiviciklere geçirip teş
hir ederler; ekseriya bu tahtanın ortasında 
bir direkçik vardır, bu da ağı.zlı4tla.rla donatı
lır. 

Ağızlık hakkında, ant:ilkacılık ba.kımın

da.n Nureddin Rüştü Büngül "Eski Eserler 
AMHtlopedisi" nde şunları y&Zıyor: 

"Sigaral.ıldarın ucuna takılan kehribaya 
ve ıbu .münasebetle de bütün sigaralığa ağız
lık derler. Bunlar alelekaer klrm.ı.Zı, san, aiyaJb 
kehribadan yapılır. Tek bir parçadan ibaret 
.olanlarına yekpare derler. Üç paı:,ça.dan ola
nının .~a gelen kısmına "başlık", ortasına 
"orta" ve sona gelen kısmına da "etek" taıbir 
olunur. Başı bir ,çavuşiizUmü şekld.nde olup 

. gittikçe kalınlaşııp tekrar eteğe doğru incelena 
. lere "keçi memesi" ta..biır ederler ki bu kısmı a
ğızlık eğer kırmızı kelıribadan olursa yüz lira.. 
kadar edenleri vardır. Ağızlık ucu yassı ohın
lara "damaklı" ve yuvarlak ve kertikli -olan 
kısmına da "imame" derler. Bunlardan kalın 
ve ucu palamut şeklinde olanlann yeikpa.re ve 
iyi kıısmı da elli lira kadaxdır. Sadefi, lbergami 
renkleri ymni lira ve siyah kehribadan olanlar 
da on lira kadar ederler. Parça:lılanın ise de-
rece derece kıymetleri vardır. Ortaları zerni
şenli yeşil ve lacivert taşı olanlar beş altı Uı-a 
kadaT ederler. Fildıişi, boynuz, kuka., yUsri a
ğ12ılııklann ucu kehribalıları ikiden beşe kadar 
eder. Bunlardan sonra yasemin, acemkirazı, 
pelesenk gibi ağızlo.lclar da birer ikişer lira e,.. 
derler. Gümüşten mamul olan kehriıbalı Pir
,zerin usullıü ağızlıkların da ü,ç. li:radan on beş 
İiraya kadar edemeri görüilmüştür. Bunlardan 
başka müteaddit ucuz paıhah kısımlan da var: 
dır. lcaıp ettikçe bumar. yenileştirilerek ve. ba~ 
zı ınikoıtin filtresi teş-kil!tı yaıpılarak ve yeni 
zarif şekiller . vajlerek ihracata elrverişU ha
le getirilebilir". 

AGIZLIKÇI SOKAGI - Emınönü kaza
sının Bayazıd nahiyesinıin SUleymaniye-ehna
ruf mahallesi sokaklanndandır .. Belediye şe
hir relhlberi haritasında Siyavuşpa.şa sokağı 
ile Uzunçarşı caddesi arasında -ileride alacağı 
şekle göre -olacak- doğru biri yol olaia-k göste• 
rilmiş ise de, •bu sa'tırla.rın yazıldığı · sırada, 
Uzunçarşı kEWşağından girildiğine göre, aol-
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da Şa:hende sokağı kavşağına ka
dar hafif meyilli •bir yokuş halinde 
çıkar; iki tarafı yangın yeri vira
nelerdir; solda, etrafı kısmen yığ
m)ı. taş ve kısmen tel ile çevrilmiş 
bir ba:hçecik içinde tahta sandık
lar üzerine oturtulmuş eski - bir 
kamyonet karose$inden ibaret İs• 
tanbulun ,belki en küçük ve en ga
rip hir meskeni vardır; kapısında 

iki top kilit aslıı duran bu meske~ 
nin üstüne yerleştirilmiş başka bir 
sandık da bu Bohem köşkü.nü bek-. 
liyen köp:;ığin kulübesi olmuş.tur! 
Sağda da akşamları bir araba-

.-'\ğızhkı:ı Sokaj"ınııı u~t ba!}_mda bir konak yavrusu; 19-!o de 
yıktırıldı: (Resim: A. B._ Koçu) 

cık ile · piyasaya çıkan seyyar pilavcı Şa
lım Ustanın mutbağı bulumnaktadır. Karşıda 
da Samanveren çeşmesi (Şeıkerali çeşmesi) 
harabesile Samanveren mescidi bulunma,kıta
dır Fatih devrinden kaılma İstanlbulun en esıki 

' mescitlerinden biri olup -.biılhassa tu_ğla yapı 

minaresi yüksek bir sanat kıymeti taşıyan bu 
harap mescit Muıhiddin Usta adında bir san
dıkçının atölyesi olmuştur (B. : · 

Samanveren Mescidi). Sokağın .bu 
kısmınııı eski adı "Şekeraliçeşmesi 
sokağı" idi. 

JA.ğı!Zlıkçı .sokağı mescit önün
den eıvıvela sağa, sonra sola döne- . 
rek bir dirsek ya•par; hu dirsekte 
sağdan Devooğlu yokuşile !oir kav
şağı vardır. Yolun ıb-u ikinci kıs

mın~a meyli daha fazladır, ·olduk
ça dikleşir ve alt kısmına -nazaran 
ancak ;bir -araba geıçehilecek kadar 
da daralır. Siyavuşpaşa kavşa.ğı

nın sağ köşesinde İstan-bulun eşi 
hemen -hiç kalmamış en eski evle
rinden aşı boy.alı ahşap bir konak 
vardır. Vaktile Türk Terzihan~si 
sahibi merhum Hakkı Bey tara
fından satııı alınıp oğlu Bay 
İbrahim ile gelini Bayan Naciıye
ye intikal etmiş olan bu konak 
fevkalade harap bir 'haldedir. Ev 
saıhibinin yana yakıla anlattığına 

göre oda oda kiraya verilen bu an
tika mesken ayak takımından o
lan kiraeılar tarafından hu hale 
konmuştur. Döşemeler sök,ülmüş, 

kapılar koparılmış, merdivenler es-

neyip sallnmaktadır. Koııağıu bahçede o~ 
lan koca mutfağından· bir baca ile o~ 
cak kemerinden · başka lbir şey kalmamış,. 

,tır; üst katın limana doğru harikulade_ 
-bir nezareti _vardır ve burada, yalnız hık 

'bir oda, konağın eski hali ha:kkında bir fikir 
verelbilmektedir. Bu od-anın krem .boyalı ve gö
•beğiride ya;ldızlı bir kaıbartma gül bulunan fa. 

' 
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van nakşı, h'as manasile; -bir sanat eseridir.· 
Bu konak, deıvlet tarafından satın alınara,,k 

mütehassıslar elinde eski haline konulınağa 
değer; yoksa, örnekleri hemen hemen hiç -kal
mamış olan İstanıbulıun eski Türk evlerinden 
birinin daha. yok olduğıunu görmek gecikmiye
cektir. (Nisan 1945). 

Bu sokaktan tekrar geçildiğinde, altba
şındaki kulübenin kaldırıldığı görülmüştür. 

Antika konağın da, üıst katının köşeye rastla
yan kısmı tamir kasdile yıktırılmış bwunuyor
du, yapının büsbütün yok olması da birgün 
mesele;si gibi ,görünüyor. (Temmuz· 1945). 

Bibl. : REK, M. Esen ve S. Turgut, Gezi Notu 

A(HZLIK SOKAGI - FatFh kazasının 
Sama:tya nahiyesinin Alifa'kih mahallesi so
kaklaruıdandır; Alifakih üzerinde Ağaçkakan 
so·kağı arasındadır; İki araba geçeıbilec.ek. ka
dar geniş, vakti.le_ kaba taş döşeli iken toprak 
yol haline geil.miş, iıki tarafı arsa ve bahçe, ıs
sız bir. sokaktır; bu satırların yazılması için 
geçildiğinde, ortasından çeşme sızıntısı-bir su 
akmakta, civ.ar sokaklardaki evlerden atılmış . 
süprüntülerle pek pis !bir halde bulunuyordu; 
üzerinde Ağaçkakan sokağı kavşağına yakın .. 
tek bir ev bulumfı:aktadır, ayni sokak ile olan 
kavşağının sol köşesindedir bir çöıruek imalat~ 
hanesi vardır. (Nisan 1945) .. 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

· !AGOP (Baltk!';ı) - İıkin'Ci A!bdülhaımid 
devri sonlarında tıİılumhacı ol,ma:dığı · halde 
"çalgılı kaıhve" · yahut «semaı ka!hvehanesi" 
denilen tulumbacı 1tahvelerinde en iyi mani, 
sem'ai, destan ve kalenderi söyliyenlerden 
~e muhtemel ki Samaty,a taraflarında otu
ran-::- halıkçılık ile geçinir bir Erınmi genci
dir. Hayatı ha'k,kın!da bilgi edinilemedi. 

Bibi. : O. C. Kayg-ılı, Semai Kahveleri . 

AGOP (Güllü) - ~as adı ile Ag:op Var
toviyan, Türk tiyatro tarihinin büyük şöhret
lerinden; Gedikpaşada. Osmanlı tiyatrosunun 
direktöro, ve akıt.ör; 1840 da ~tanbulda doğ
du, babasının adı Bağdasardır, il:k tahsilini 
Ermeni mektebinde gördü, .onyed!i onsekiz 
yaşlarında iken Babkhaneye küçük bir meınu
rdyetle girdi; fakat ,bir artist ol'arak ,doğmuş 
olan bu genç boş zamaıi:larında • resim yaptı, 
;kendi kendine heykeitraşlığa çalıştı, tiyatro 
en büyük zevklerinden birini teşkil etti. "1861 
de Be-yoğlunda Şark Tiyatrosunda 11d Ahbab 
Çavuşlar piyesinin ermenice · temsili.İ:ıi seyre-

derken, bir sahne, ona. ailevi vaziyetinin ibir 
cephesini hatırlattı. Bu teessür ve heyecanla 
sahneye intisap kararını verdi, hayatının . so
nuna kadar o g.ecenin ve bu kararın tesiri al
tında kaldı." (R. A. Seve_ngil, Türk Tiyatrosu') 

. Ertesi gün tiyatro mü,dürüne müracaat ede-
rek, rejisör İtaJlyan Asti'nin derslerine ka,bul 
edildi, Balıkhanede'ki memuı,iyetini bıraktı. 

. .temsillerde ufak roller ald.ı. Bir ara, 1863 de 
kısa bir mü:ddeıt için İstanıbuldan ayrıldı; Bü
yUkşehre dönüşünde Şark 'l'iyatrıoısunu dağıl
mak üzere buldu. Hekimyan tarafından kuru
lup Ermenice temsiller veren trupa katıldı. 

Bu . trupun .da dağılmak üzere bulunduğu bir 
sırada Türk~e temısiller verecek yeni. bir trup 
teşkıil etmeği düşündü; devrinin bir sahne yıl
dızı olarak parlıyaca.k olan Y eranuhi Kara
kaşyan Hanımı tanıdıktan sonra, bu hariku
lade dilber ve ha;ssas kı-zdaiki büyük istidaıdı 
keşfettikten sonra, düşüncesini cesaretle tat
bik sahasına geçirdi. Gedikpaşadaki Suliye 
canlbazhaın.esini tiya-tro haline koyarak · ilk 
temsillerini -verdi; a.rada Ü s_küdar, Kadıköy ve 
Beyoğlunda dolaştı. Küıçük Karakaşyan. deni
len Verkine Karakaşyan, Serope Benliyan, Ma
ga'kiyan, Riştoni, Haç.Ut Papaziyan, Tospati~ 
yan, Narl:ryan, Mari Nwart, Pirtos Areksiya 
gibi davrinip şöhreıtli a,ktris ve aktöl'leri bu 
zeki ve müteşebıbiıs adamın etrafında toplana 
dılar. 

Güllü Aıgop, sahne hayatının en parlak 
devrini Albdülazizin son yıllarında yaşadı, süf
lörfü tiyatro imtiyazı alarak adeta bir tiyatro 
inhisarı kuran bu Ermeni sanatkar, edebi e
serleri sahneye koymak suretile bir san'at in• 
-kıla.hının mübeşşirlerinden oldu; genç '00.rk
ler, onun Gedikpaşa 
tiyatrosuna tercüme 
ve telif eserler rıa
zırlamayı üzerlerine 
alımşlar, bir taraf
tan da Ermeni ak
tör ve aktrislerin 
Türkçe telaffuzları

nı düzeltmeğe çalış
mışlardı (B. : Ge-; ,_,.,,,,,,,_ 
dikpaşa Tiyatrosu) . . _ 

ikinci Abdülha- '.· . 
mid -isti,pdadı Gedik- Gilllli Agop 
paşa tiyatrosunu (Resiin: il, Çizer) 
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kapııttıktan sonra, Güllü Agop, bu hü
küm.dar .tarafından saraya alındı; orada 
·müsli.iman olarak ~akub Efendi adını aldı; 

saray tiyatr-0sunun diğer artistleri gibi, Müzi
kal Hümayunda neferli.Men mülazimliğe ka
dar terfi ettL Hayaıtının bu son -devri, taham
mtU edilmez yıllar oldru; Esvabçıfbaşı llyas 
'3ey tarafından himaye edilen Minakyanın aa
raya rejisör olarak girmesile büsbütün ihmal 
edildi; 1891 de öİdü. "Güllü" laka'bı, Ermeniee, 
soyadının Türkçesidir, Vavtoyiyan Gülliloğlu 
demektir; garip bir tesadüftür, zevcesinin adı 
da Roz idi; bu kadından biri oğlan biri kız iki 
çocuğu olmuştur. · 

Büyük Muharrir Ahmed Rasim, GUllü · 
Agciba pek genç yaşlarında iken erişmişti, 
portresini şu satırlarla çizer: "Mektepten çık
tıktan sonra tanıdım. Esmer, az millehham, u
'zun boylu, dolgun: simalı, . burun, kulak, ağız 
tam Ermeni tipiiıde biri idi. Bir aralık ihıtida 
ederek galiba Aıgobun İbranicesi olan Y &kub 
ismile MUzikai Hüma.yuna alı.ıım.ıştı, tiyatro
culukta mehare'ti şayi ise de ben "Besa" ôyu• 
nundaki taıbancasınin ses-ile ağladıktan sonra 
lbir daha görmedim. "Leblebici · Horhor" da 
''Leyla ile Mecnun" da mucit addedenler var
dır» (Ahmed Rasim; Muharrir, Şair, Ediıb). 

Bibl, : Musavver· Medeniyet Gazetesi ; Ahmed 
Rasim, M:uh-arrir, şair, edib ; K. Pamul<cuyan, Not. 

AGOP (Karabatak) - 1840-1910 ara. .. 
sın-da yaşamış 1stan.bu1Uın namlı oburlanndan, 
la.kabını da ,bundan ötilrü almış kaçık ıbir Er
menidir; az kanıburca idi, soıi yıllarında saçı 
ve pos bıyıkları ak olmuş, yağdan ve kirden 
kaıpkara palaslar içinde dıolRŞlıl'dı; rivayet e
dildiğine göre, l:khıci Abdülliamidden, her gün 
kaç tanesine uğrıya:bilirse he:r: fırından bir 
ekmek sadakası vardı; ve ömrtinıü fınnda.n 
f:ı.rına dolaşmak ve durmadan ekmek yemekle 
geçirirdi. 

AGOP EFENDi · (Kö!:0()ğlu) - (B .. : Kö-
-çeoğulları) . 

AGOP KALFA' (Edirneli Koca) .:_ Sa
rayı . Hümayun . mimarlarından; takriben 
1745 sıralarında Edirnede doğmuş 1803 de 
Beylerbeyinde vefat etmiştir. lstanbul'a gel
diği tarih belli değildir. Ancak . önce Samat
ya semtinde ikamet ettiği iki . vesikadan anm 
!aşılmaktadır. Oğido adlı ilk .zevcesinin ve 
genç ya~ta iki oğlunun 25 Kasım 1775 de bir 
kazanın kurbanı oldukları, bugüne kadar Bam 

lıkli Ermeni · Mezarlığında mevcut müşterek 
ve muazzam mezartaşlarının kitabesinde beİ
li olmaktadır. Agop Kalfanın Sarayı Huma
yun mimarı olması da bu kahir - taşında ka
yıtlıdır. Beylerbeyinde ikainet ettiği, ilk defa 
olarak, · Üsküdardaki Surp Haç Kilisesinin 
vaftiz kütüğÜnün başlangıç tarihi olan 1701 
de Beylerbeyinde tek ermeni ailesi_ bulunma~ 
dığına, ·ve Beylerbeyi Camii ve müştemilatı 
da az evvel yapıldığına göre Agp Kalfa'nın 
bu inşaatta çalıştığı, belki de yapıların . mi~ 
marı İduğu tahmin edilebilir. 

K.evork Pamukcuyan 

AGOP KATOGİKOS (Culfalı) - Eçmi• 
. adzin'de mulcim Ermenilerin m~hur ruhani 
reislerinden biri. Hi98 de doğmuş ve .1 Ağus
tos 1680 de tstanbul'da veıfat ~tmiştir. 

Agop Katogikos iki defa lstanbul'a gel
miş-tir. Birincisi 1667 yı,lındadır. Bu seyahatın . 
amili bu sıralaxda Osmanlı İmparatorluğu da-

. hilindeki Emıenileri kendiidareslaı.tına alma
ğa yeltenen Kudüs Ermeni Patriği Ayntablı 
Eğyazar'ın bu teşelfulisü:nü aka.ınete uğrat
maktı. Bu maksatla Edrine'ye de .gidip Padi
şaha (Sultan M$ned iV.) · müracaat etn:ilş 
ve Kaymakam'ın yardımiyle" gayesinde muıvaf ~ 
fak olmuştur. 

· Mumaileyh yine bazı dini içlerin · halli için 
Agop Katogikos ilk defa İstanbul'a gel

miştir v~ ölUmüne kadar orada ka.lmıştır. Se· 
kiz aylık bu müddet zarfındaki faaliyeti hak
kında sarih ıbir bilgiye sahip değiliz. 

Agop IV Culfalı 2 Ağustos 1680: de saıbık 
Pangaltı Ermeni Mezarlığına defnolunmuştur. 
Y.ilıkısek demir parmaklıklarla çevrili muazzam 
m_ezartaşı 1939 sİralarında Balıkpazanndaki 
Üç Horan Ermeni Kilisesindn avlusuna na;kle
dilın.iştir. üzerinde daimi surette yanan bir 
de fener bulunmaktaydı. Esltideı:ı. muhteU~ 
milletl~r.e m~nsup kimseler için pir dyaretgi.b. 
olan kabrinde, mezartaşLnln kita;besinde <ie •·• · 
kaydecijldiği veçhile, iınanı kuvvetli olan h~ ·· 
talar ve .sakatlar şüa bulmaktaydılar. Muasır_ 

tarihçi Zaka:rya' Saııgarak · (B. Ta.riıl;ı, Vağar
şabad. 1Ş70, Cild il. s. 91), bir Paşanın Pir 
Yakub'un ka:br.l.tıde felç hastalığındanşüa bu~ 
larak onun etrafında hizmet ettiğini yazmak;._.·_• 
tadır. 

Kevork Pamukcuyatı 
AGOP PAŞA - (B. :. Kazazyan; AgopJ 

Paşa). 
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AGOPYAN · (Dr. Istepan) -- Tanınmış 

bir Ermeni doktoru. · 1849 da Kumkapıda 

doğmuş ve 1917 de Kadıköyde vefat etmiş-
tir. • 

Tahsilini Üsküdarda ve · Kumkapıdaki 
Bezciyan Mektebinde yapmıştır. 1873 de As
keri Tibbiye'den mezun olmuştur. Bir müd- • 
det orduda hizmet ettikten sonra istifa et
miş ve İstanbul'da 
Belediye doktoru o
larak vazifede bu
lunmuştur. Önce 
Üsküdarda, bila!1,a
re Kaclıköyde ika
met etmiştir. Birin
ci Cihan Harbinde 
Kadıköydeki Askeri 
Hastahanede çalış

mıştır. 

Dr. Agopyi:İ.nm :bir 
mütefekkir olarak Dr. 1st.epe,n Agopyan 
da İstanbul Ermeni (Resim: H. Çizer) 

basınında kıymetli makaleleri neşredilmiştir. 
Tıbba dair, halk iı~in, kitap halinde neş

redilmiş Ermenice iki eseri vardır. (Mü
teveffa Dr. Arto Mezburyan'ın el yazması 
eserinden) 

Kevork Pamukcuyaıı 

AGOPYAN (Sinan) - İstanbullu bir Er
meni ressamdır. Asrımızın başlarında Yedi-

. . . 

·kule Ermemi Hastahanesinin salnamderinde 
resimleri dolayısı ile adı geçer. Hayatı hakkın
da başka bir kayde rastlanamadı. 

Kevork Pamukcuyan 

AGUADO (A.) --, İstanbula gelerek A
yasofyanın resimlerini yapmış olan İspanyol 
ressamı. 1784 de İstanfoul'a gelen İspanyol 
seyyahı · J. Moreno'nun yanındaki dört res
samdan biri olan A. Aguado Ayasofyanm 
içini gösteren resimler yapmıştır. Moteno'
nun seyahatnamesi, "Viage a Constantinopla 
en el arino de 1784 escrito de ordep. superior" 
(Madrid 1790) adı altında neşredilmiştir. J. 
Ebersolt, · Constantinople ibyzantine et les 
voya:geurs du Levant;- Paris 1917, s. 190 da 
tanıtılan l;)u eseri bulmak kabil olmadığın

dan, ressam Aguado hakkında _daha fazla 
bilgi edinilemedi. 

AÖUSTOS AYI - Yaz mevsiminin son 
ayı, Ağustosun ilk yar~ında, bazan sıcaklar 
Temmuzdan ziyade olur; fakat güze de gelin-

miştir; bundan ötürü, halk ağzında "Ağusto
sun on beşi yaz, on beşi kış" derler. Geceleri 
·pek çok çiğ düşer. 

Ağustosun başında gündüz 14 saat 33 da
,kika, gece 9 saa,t 27 dakika sürer; ' sonunda 
gi.i.ndüz 13 saat 22 da;kika, gece 10 saat 38 da
kika olur, bu ay içinde gıünler 1 saat ll·daJd
ka kı•salır. 

1 Ağustos, Ba.hur günlerinin başlangıcı, 
18 Ağustos da sonudur. Bti ayın 11, 14, 17, 
20 (2 gün) ve 30 uncu günleri ıçın İstanbul 
takıvimi fmtına yaza:r. ·· · · 

22 Ağustosta ,Ya.ıpraklar . sararmağa baş

lar. 25 Ağus'tı0s sam rüzgarlarının sonudur. 
29 Ağustosta leylekler gider, bti ,gıiln sıcakla
rm da sonudur. 

· Eskiden Ağustosun 12 sinde Ka~:hköy ve 
Alemdağında, 15 inde İvaz köyünde, 25 inde 
de Bakırköy civarında Çıfıtıburgazda ü~fer 
,gün süren birer pa1,1ayır kurulurdu. Bu ayın 
başlarında esen çok sıca,k cenup ve batı rüz
garları nefoatlara. çok tehlikelidir, kurutup 
mahveder; bu rüzgarlara karşı di=kµmiş kör:. 
pe fidanlar, çiçekler, mümkünse rü-zgarı önli
yecek siperlerle korunmalıdır. Şeftali, kaysı 
ve eriık ağaç.larınin yaprak aşısına devam olu
nur; şeftali ağaçlarının yapraklan koparılır; 
asmalardaki üzüm salkımlarına siyah bezden 
yapılmış torbalar geçirilip ·bağlanırsa, hem 
.büyür, hem tatlılaş.ır. Bağ kütüklerinin top
rakhı)n sathice kabartılarak havalandırılır. 

Patlıean, hiyar, bilber gibi sebzeler gün aşın, 
ihtiyaç gösterirse h~r gün bolca sulanır; haf
tada bir veya iki defa gübre şerıbeıti verilir, so-

• ğan, sarrrmsak, lahana, kereviz ve karnabahar 
fideleri dikilir. Turfanda havuç, frenk mayda
nozu, Brüksel lahanası, sonbahar fasulyesi, 
bezelye, turp, yeşil salata, marul dikilir. Na
neler biçilerek sulanır. O]gu.nlaşan, soğan sap
lan kırıhr. · Enginarların dipleri doldurulur. 
Son 'turfanda kabak ve hiyar dikiliı-. Kereviz 
ısamanla örtüilerek beyazlatıbr. 

Çam fidanları ve tarlalara çiçek, çilek fi~ 
deleri dikilir.' Arslanağzı, susam (süsen) çi
•çeği, yaz papaıtyası, şekaik, .safran da bu ay
da dikilir. 

Bar:bunya ile tekirin en ala ıskara mevsi
midir. Lüfer ve kofanamn. ve haşiamalık ba
lıkların en Iezzebli zamaru.a.ndn- İstakos, mid
ye ve yengeç de makbuldür. 

AÖUSTOS AYI (Türk şiirinde) -Türk 
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şiirinde İstanbul iklitninin Ağustosu, Edebiya
tı Cedidenin büyük üstadı Tevfik Fikret tara
fından "Avengi Şühur"un bir parçasında te
rennüm edilmiştir; şiir şudur: 

SiinbWi biı• bava kıl mesti rüküd; 
Dnruyorken muhit ü na malıdud, 

Birden 
Acı bir hisle sanki ra'ııelenir. 
Hasta bir nağme, bi mecali suud, 
Dökölür ıkaıtre katre, e,k alfid; 

Bu sönen 
Nefesi vı\pes.ini nıevsimdir ... 
Bu soluk no,gme mr ki: "Ey bi sfıd. 
"Ömri na.lende, geçtıi faslı siinl~; 
"Sen Jcu.da.mı baban beklerken, 
"Yaz vedAl hayat idüb gidiyor, 
"'Seni desti hazane terk ediYor ! .. 

( (.Rülb-aı'bı Şikeste) 

AĞVA ·- On sekizinci a;sır · ortalarına 
doğru Üçüncü Aılımed zamanında yap:ı.lmış ve 
Maarif Vekaleti :ta.rafından "'İ'arih. Vesikala
rı,, dergisınde neşredilmiş bir haritada adı 
Ak Ova olarak gösterilmiştir; başka bir kay-

çük ölçüde de olsa,-faalıiyeti i,ktisadiyesini ze
delememek şartiyle Turizm Bakanlığının ve 
turistik kurumların göstereceği yakın alaka, 
bu nahiye merkezi köyü kısa bir zamanda iç ve 
dış tul"'izrn ıbakımından parlak bir isim yapa
bilir. Yeni müesseselerin kurulması için arazi, 
Şile yolu üzerinde ve deniz tarafında son dere
ce müsaittir. 

Ağva nahiyesi otuzbir köy ve oıi. bir m.uıh
tarlıktır; şöyle ki köylerin bir- kısmı bir.birine 
çok yakın, ev sayısı da az olduğu için mülki 
,teşkilatta iki köy, üç,. köy, hatta altı ve yedi 
köy bir muhıtarlığa- bağlanmış, muhtarın bu
lunduğu köye niısbeten dıiğerleri mahalle ola
rak gösterilmiştir. On bir muhtarlıkla mahal
le - köylerin isimleri şunlardır: 

1 - Ağva; aynı zamanda nahiye müdür-
lüğ,ü merkezi. 

2 ~ Yakuıblu 
3 - Çataldı 

4 - Ha.cJlı 
da rastlamadığımıza göre telaffuzu , _ 
biraz güç olan Ak Ova'nın halk ağ- ,, /' 
zıııda bozularak ve kısaltılar~ Ağva / SoGuLAR 

olduğu söylenebilir. ı' .,."..._,,_~_ HAMitıLI N 
1 

<: 

İstanbul vilayetinin Şile kazası- / -~~-'• o,- -_-_ .):'.AYIBLİ ---~ - ~ 

nın Karadeniz kıyısında bir nahiye_ : • ---------=====:===---~t;;===.:;;;:-~~~-&_\i¼,.~f)' 
\ KvRl'ALuf'' , ,.r,v ElLl/ • 

merkezi olan Ağva, vilayet hududu \ :: :-rAııı ~uR ~\, ) \ 
olan Ağva deresinin denize karıştığı / i: ·-,._,4 ,_,/ 

:.;,•n c':.1!~~:;;ıı:,~•~:~=: / 1 ){ Y~~ 
pi,toresk bir yerdir. ( BozAHLın f f \ ;fi"•~oy ·1 

Derenin sağ kıyısı İz;nıit vilaye- ,,,--' . İsA Kö y ~ _ ,~,,t;;~oı;.e i 
t . . Ka d t kl f E vıırnoı.. DAVUi)W \ır --,,.F /\ iL t, . 
ıııın n ıra opra arıdır, dereye 1 ~- v· . G,3 ı, M..ısL~ :1 ;;_ t 1 ,. • • ' 1 :: · BEYLi ~ ,··-_;p:; " / 1> •• ,, • 

uzerı yeınyeşıl dik bir kale duvarı ,4•"_''•.;E'.'..Ji ç'~:""'-~/ / '\ ,;,' Kotrnı<oY ,f' ı 
~ --9' \; ~- . ' 1\ 'ı ,,, 

gibi iner ve derenin sol küyısındaki \ Jı, . - ':\ \ . ---~r ~=~~-~-:~/:SP fit.ıtw ,,// l 
Asvaya_ 1 hiç bir yerde görülmiyen a- : i<e-MAI.LI. s . :';==::_-)~,, dtr~SANoG·ıu:: HACı f§_/ l 

· 1 IGILI j/) (,'"' · 'ii - '' MU STAFA• · . 

zamJ'tli _ ve haşmetli bir fon teşkil e- /\E' DWizu i \\ - \ HKtito6ı; l" 

der, derenin mansabı bu seıt burnun G.. ii E MBEYLi Ji. ,. @ 1 k:'ALe);;;: 
dib. d • k b' OY.su .ıı, ı ~ d>EYL, ın e, genış ve açı ır koyun, ke- ! 
narında.dır; koy, gözün alabildiğine 1 1: 

uzanan bakir bir plajdır; en namlı- \ :l 
1arı da dahil, İstanbulun hiç bir pla- \ ~ 
jmda ,bu kadar temiz, bu kadat ince, l !\ 
rıh gibi kum yoktur; çıplak ayakla il 
dolaşırken ipek üstünde geziyormuş HAcıttı • 

gibidir. Ağvanın denizden, bu ·kum- ı 

saldan görünüşü 'de pek şirindir. 
Asırdide ahşap evceğizlerine, eski ti
pik çarşısına sala.~ kahvelerine do
kunmamak ve halen sa:hip olduğu kü-

1 

Ağ\•a Nahiyesi ha-ritası 
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5 - !stköy (Bu muhtarlığa bağlı ma
halle köyü: Boza!hlad) . 

6 ~ Şuayııblı (Bu muıhtarlığa bağlı ma
halle köyler: Hamid1i, Soğular) . 

7 - Soğulu (Bu muhtarlığa bağlı ma
halle köyler: 1hsa11oğlu, Embeyli; Edeyli). 

8 - Kurfallı (Bu muhtarlığa bağlı ma
halle köyü: Mansur). 

9 - -Gö)an:aslı (Bu muhtarlığa bağlı ma
halle köyıü: Davudlu). 

10 - Göksu (Bu muhtarlığa bağlı ma
halle köyler: Ubeyli, Evrendi, Kemanı, Şığ
lı, Denizli). 

11. - Gölcçe (Bu muhtarlığa bağlı mahal
le köyler: Müslimiıceddd, Kılıçlı, Kıoltuköy, 

Köseler, Hacıımustafa, Kaleımpinti, Haliloğ

lu). 
1955 nüfus sayımına göre nahiye nüfusu 

5000, nahiye merkezi Ağva köyünıün nüfusu 
da 255 dir. Fakat ,başka yerde rastlamaya..n 
şayanı dikkat bir hususiyetdir, bu 255 - 300 
can, A6"ıva köıy,iinün gece nüfusudur, g.üındüz 
ahalisi 1500 dür. Ciıvar köylerden ve hatıta vi
layet hudi.ıdu dışında Kandıra topraklarında 
kain olup Ağvaya ya1cın ,bulunan Bucaklı, Dik-

AĞVA 

bucaklı Aşağıköy Büyük Aşağık.öy, Kadıköy, 
Kaıraınadin, Ahadlı ve Yağcılar köylerinden 
pek çok kimse işlerini Ağva köyünde kurmuş
lardır;·· saıbahlari kamyonlar, motosikletler -ve 
bilhassa bisikletlerle Ağvaya gelirler, dükkan
larını açarlar, akşaımları da kendi köyleriıne 

dönerlelr. 
Bundan ötürüdür ki Ağva köyü altmış 

beşi meskun 85 -hane olduğu halde çarşısı çok 
büyüktür; 2 otel (Deniz Oteli, Ferah Oteli), 5 
lokanta - aşçı, 10 ka'hıveıhane, 17 lrunduracı, 24 
:bakkal, 2 marangoz, 2 kalaycı, 5 terzi, 3 ber
ber, 4 ka...~p, 3 demirci, 1 simitçi fırını, 1 ek
mekçi fırını, 1 gazo:z imalathanesi, 1 yoı:,gan
cı, 1 saatçi, 1 mak.iıne ( dikiş makinesi, moto
siklet, bisiklet) tami.rc~si vardır. Köyde ayr~
ca bir un deıposu ile bir petrol ofis mağazası 
bulunmaktadır. Köyde Cuma pazarı kurulur; 
Ağva pazarı onbeş yirmi köy:iln pazarıdır ki 
her hafta Cuma günleri ft.deta panayır gfüi ka
labalık olur; Ağrvaya İzmitden, hatta Adapa
zarın:dan gelen alıcı ve satıcılar vardır. 

Nahiye halkının pek azı rençber bahçı

van, .bir kmmı motörcli - gemici, büyük ekse
riyeti de orman istihsali il~ meşgul, oduncu, 

<-ı.,ef!!/?fr,-' 
-~c-

~:,. '::Jir ,. -~ /4 
1 5 .,/Çı(~ =- _,.. . 
r ~~~ ~ .. (. ;:;.--;: '.:: 

Ağ...-a deresi ağızı ,,e_ Ağva iskelesinde bir motor (Resim: S. Bazca.h) 



AÔ-VA 

k:ömürcüdür. O
dun - kömür işi 
patronları Ağva 

köyünden Ömer 
Sönm€z, İsmail 
Şengül, İbrahim 

Çelebi ve Şükrü 
Toprak (iş ye- , 
ri Gökmaslıda), 
Ubeyli köyün
den Hüseyin Ça
kır (iş yeri Ağ- 1 

vada) dır. 

Karadenm:le · 
işleyen 60 ka- · 
dar motorun 
sahiıpleri de Ağvalıdır, fa
kat Ağva köyünde liman 
reisliği bulunmadığı için 
motorları Şile limanı ile 
diğ~f Karadeniz .limanla
rına kayıtlıdır. Ağvalı 
motor armatörlerinin 
başlıcaları Şükrü Kaptan, 
Niyazi kaıptan, Rahmi 
kaptan, Nuri ·kaptan, Ali 
·kaptandır. Bu motorlar 
ile de ıAğva limanından 
İstanbula vesair limanla
ra bilhassa odun ve kö
mür :nakledilir, Kandıra 
ormanlarından istihsal e- ,. 
dilen bütün odunlar ve 
kömürler Ağvanın dere 
limanıııda depolanıp sev
kedllir; bu işin büyük 
,tüccarları da Mustafa ü.; 
nal, Cemal Ünal ve Aıh- · 
med Özıtürktür. 

Bütün na.hiye köylerin
de kadınlar, kızlar tarla 
ve ba!hçe işlerinde, hatta 
erkeklerden fa,zla çalış
tıktan başka ev tezgahla
rında Türkiye piyasasın, 

da "Şile bezi'' diye anı
lan bezi dokurlar. 

Nahiyenin "Kaşerha
ne" denilen biri Ağva kö• 
yünde ,diğeri de Ubeyli 
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Ağva Camii (Resim : S. BozcaJı) 
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köyünde iki büyük .peynir imalathanesi var
dır. 

Ağva köyünde ve nah~yenin bilıtün köy
lerinde cinayet, hırsızlık giıbi zaıbıta vakal'an, 
işitilmemiştir. Bunun içindir ki merkezde, na
hiye müdürlüğünde suçlular i,çin bir nezaret
hane tesisine dahi lüzum görülmem.iştir. 

Ağva köyünün suyu, 800 metre uzakta:n, 
Kandıra hududu dahilinde Dikbucaklı mevki
inden getirilmiştir. 1958 de nahiye müdürü 
bulunan ve hem çalışkanilığı ile hem · de temiz 
·ahlakiyle kendisini halka -savdirmiş olan Ha,. 
san Bal köye, Kurfallı civanında "Bot Suyu" 
denilen yeni 1bir su getirmekie meşgul idi; ve 
Bot suyunun dört köye dağıtılması için ıbir 

proje 'lnmrcut idi. 
1 

. 

Nalıiy:e merkezi olan Ağ.va köyünde yeni 
ve mükemmel lbir dispanser bUiLunm:alttadır, 
dispanserin bir dokıtoru, bir ebesi, iki sağlık 
memuru ve bir hademesi vardır. 

Köyde nahiye müdürlüğü, mer:kez muh
tarlığı jandarma karakol kumandanlığı ve nü
fus memurluğu hükuımet konağı binası içiın:de 
toplanmıştır; aynca _ bir orm.an 'bölge şefliği 
ve birinci cihan har.binide tesis edilmis bir P. 
T. T. müdürlüğü vardır; .A.ğva k,öyilnderı ls
tanbul, Zonguldak, İzmit, Adapazarı ve An
kara ile teıJefon mu:ha'beresi de yapılmaktadır. 
Bir de tekel •bayiliği vardır. 

Ağva köyü .1956 da elektriğe kaıvuşmuş
tur; mamtla işler 30 beyıgirlik bir.Dizel motö
rü ile 220 voltluk bir cereyan temin edilmiş ve 
rasmi dairelerle beralb.er yetmiş bina elektri:lcl.e 
tenvir edilımişıtir; yalnız faaliyeti devamlı de• 
ğildir, akşam 6 da başlar, 12.30 a kadar de
vam eder; halkm elindeki ra.dryoların hemen 
•hepsi pilli olduğu için bu yalnız altı buçuk sa
atlik cereyanı şimdilik Ağvayı tatmin etmiş 
durumdadır. 

Ağva deresinin derinliği 6 - 8 metıredir. 
200 - 300 tonluk motörler Ağıva - Kandır--a ~
lımdaki ah.ş·ap köpruye kadar dereye gireıbilir
ler. Direkleri yatar olanlar ise hu- köprü altın
dan geçip denizden üç kilometre gerilere kadar 
gidebilirler. Bu bakımdan Ağvanın bu ~ere
limanı- Karadeı:ıfade işleyen mıotorlar için mü
keınıfı.el bir sığınaktır; kışın Ağva deresi -yük 
ve ;balıkçı motorlariyle dolar, bu tekneler fır
tına mevsimini burada geçirerek kışlarlar. Bu
nu nazarı dikkate alan hükumet Ağvada bir 

ıbalıkçı limam tesisi için 1958 Temmuzunda ilk 
tekkiklerine başla:mış bulunuyordu. 

Ağva köyünde göze çarp·a!n foüyük bir iş 
de dere boyunda gemi inşa tezgahlarının bu
lunmasıdır; 1958 Ağu.'Stosunda 200 tonluk bir 
gemi inşa halinde idi. Usta ve amele 8 - 10 ki
şilik bir ekıi:bin elinde böyle bir tekne bir yıl 
içinde tamamlanabilmekte ve teçhizatı . hariç, 
kuru tekne olarak 200 - 250 bin liraya mal ol
makta idi. 

1958 de Ağ-vaya, evvelki yıllara, nisıbetle 
nazarı dikıkati çeke·cek derecede yaz misafiri 
gelmdştir, köyün iç turizm bakımından inkişa-
fı yolunda hayırlı alamettir. _ 

Şileye 43 kilometrelik güzel bir şose ile 
bağlanmış olan Ağva köyü Üsküdara 115 ki
lometre :me:safededir. Salbahları Ağvadan üs
küdara 5,30 ve 6,30 da, ve Ü sküdaroan Ağ
vaya 7,30 ve 10 da ikişer otobüs hareket eder. 
Otobüslerin durak yeri çarşı lboyundaıki mey
dandır; bu ıneytlanı da Af::aıtii-rk'ün bir büstü 
süslemektedir. 

Ağva köyü-nün tek ve eski camii çarş-ı or
tasındadır; kapısının üzerindeki kiıtabe taşına 
göre Hicri 1228 (Miladi 1813) de· H:a-san Ağa
zaıde Molla Hüseyin -Ağa tarafından yaptırıl
mıştır. Camiin kıbleye nazaran sağ duvarınııı 

· ba;hçeye nazır yüzünde de ikinci bir kitaıbe ha
yır sah1bi olarak Çelebi oğlu Ha-cı Aihmet Ağa
yı göstermekıtedir ve bu kitabedeki tarih ra
kamı da Hicri 1197 (Miladi 1782 - 1783) dür. 
Köyün yaşlılarından bir zat, camü şerife ait 
vakıfların da bu Çelebi oğlu Ahmet Ağa tara
fından yapılmış olduğunu söylemiştir. Bu tak
dirde, Moll-a Hüseyin Ağanın camii tecdiden 
tamir ettiren bir hayır sahilbi olması gerekir. 

Hem Ağvalılar hem de Ağ.va nahiye mü
dürlüğü camüıi t:amir-i imkanlarını bulmuşlar, 
fakat vakıflar idaresi tamir için müsaade et
mediği gföi kendisi de, her nedense, gereken 
tamiratı yapmamaktadır. Bunun üzerine köy
de "cami yaptırm~ derneği" diye bir cemiyet 
kuruı1muş ve bu cemiyet 30.000 lira toplannağa 
muvaffak olmuştur; bu mablağın 5QOO lirası 
ile de Şile yolu üzerinde nahiye müdürlüğü 
!karşısında yeni cami için bir arsa satın alını
mıştır. Biree yeni ca.miin inşasından evvel eski 
tarihi binanın hangi yoldan olur.sa olsun t.ami
ri gerekir. 

Ağ.va köyünün binası yeni yapılmış beş 
sınıflı ve iki öğretmenH bir iılk okulu vardır. 
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Şaıyanı dikkat ve hayrettir ki bütün bu ha.va
lideki köy mektepleri hep beşer sınıflı ve rldser 
öğretrnenlidir; beş sınıfın iki öğretmen ta~a
fından nasıl doldurulduğu kolay anlaşılır, çö
zülür bir muamma değildıir. 

1957 seçlıninde D.P. den İstanıbuıl mebUıSu 
olan Selim Erengil Ağva köyündendir; köyde
ki petrol ofisi mağazası da onundur. 

Ağvalı gençlerden bay Hakkı Özkan da 
1957 de "Şile" adiyle, haftalık bir gazete tesis 
etmişıtir. İstanbuld.t Va:kit matföaasında 
70 X 100 kağıdın yarısı üzerine dört sayfa 
olara'k hazırlanan bu gazete 3000 nüsha olarak 
basılmaktadır. , 

Üçüncü Selim zamanında Tersanede kal~ 
yoncular arasında Kaptanıderya Küçük Hü
seyin Paşa çıplaklarından Ahmed adında 
Ağvalı bir gene müstesna güzelliği ile lstan
bulda devrin bir halk şairi tarafından şeh
rengiz yollu bir manzumede övülen bir sima 
şöhret olmuştu (B. : Ahmed, Ağvalı). İkinci 
Mahmud devrinde Trabzon eşrafından Güla
lioğlu Mehmed Ağa adında · bir nevcivanın 
macera ile dolu hayatmın en korkunç sahne
si de Ağva Deresi boyunda geçmişti (B. : 
Mehmed Ağa, Gülalioğlu). · 

Onsekizinci asır şairlerinden Siyahi Ah
'°:'"ed Ef~ed:i, gemi ile ·bir Karadeniz seyaha
t1:1de tAgva sahilinde ölmüştü ki pek garib 
bir fıkra olarak nakledilir. (B. : Ahmed 
Efendi, Siyalhi) . . 

Bi'bl. : Galaıtalı Hüseyim, De.<3tan Mecmuası; Cev-

det Paşa, Tari!h; REK, M. A'k,ba,y ve Bn. Mesıih, Ge
z:i notu. 

AGYA (Kenumi) - Geçen asır sooılııınn
da 1stanbulun namlı piyasa sazendelerindtın 
bir ermeni sanatkarı
dır; kemanı kalın tel
den çalar, bu ,tarz da
vudi sesle gazel ve 
şarkı okuyan gazel
han ve hanendele
re pek uyardı; nağ
meleri oynak değil

di, curcunalı · ahenk
lere uymazdı;· bu 
bakımdan Ağyanın 

kemanına "kağnı a
rabası" yahut "lbos-

. li.eına.ni Ağya 
tan dolabıdır" diyen- (Resim : H. Çizer) 

ler varq.ı. Usul ve no-
tada sağlam bilgi sahlbiydi; kibar konak
larına keman derslerine giderdi; İstanbul kü
·çük hanımlarından pek çok talebe yetiştir

tirmiştir. Silindirli (kovanlı) :f.onoğraflar :ts
tanbulda ilk çıktığında kaba telden taksim
lerile doldurulmuş kovanları vardı."· Bu namlı 
kemani 1898 " 1899 .arasında öldü. 

Bibl. : S. M. Alus, Not. 

AGYAZAR - (B. : Akyüz, .Aıgyazar). 

AHALİ SOKAGI - Üsküdarda, lhsaııi~ . 
yenin Salacak üstıüne rastlayan kısmının so-· · 
'kaklarmdandır; üç arruba geçebilecek kadar 
geniş, bahçeli ve 2-3 katlı beton ve tuğla yaıpı ~ 

Ağ'va deresi ve dere 
(Resim: 



olaıri evleri ihall vakti yerinde ve orta halli ail•-; 
meskenleridir. Eski bir yangın yeri olup yavaş 
yavaş imar edilmekte o'lan bir semtin sokakla
rın.dandır. TU!nusbağı caddes.ile olan kavşağı 
üzerinde kôşro.e demir bir terlros çeşmesi var-
dl:r. (Haziran 1945) . ~ 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AHAR - Eski kağıtların cilA:sı; k!ğıda 
mürekkeıbi iyi tutması için yapılan 'bu terbi
yeye aharlamak denilirdi. 

Pirinç unu veya nişasta bol suda eritile
rek kaynatılır, gayet ince, sulu bir hamur elde 
edilir; bir süınıgerle kağıdın üzerine süril!lür. 
Bunun üzerine de bir iki_ defa şaplı su ile Im
nş.tıırılmış yumurta akı sürülür. 

Süleymaniye Camiinin yazılarını yazmış 
olan on altıncı asrın büyük hattatı Karahisa
rl Ahmed Efendi, aharlannı hususi surette a
harlatırken yumurta akının içine aztcık da 
misk attırırlardı ki kağıda laıtif bir koku ve
rirdi. · Kağıt aharlanırken, bazı san'atkirlar 
iboya da kullaJllll'lar, kağıtları gayet tatlı renk
lerle boyarlardı; renkli kağııtlann içinde de 
en maklbu.Jleri: -Gül kırmızısı, gül pe:nbesi, ka
narya sansı, filizi ve açık mavi kağıt.La.rdı. · 

Bl'bl'. : Muallim Cevıcleıtin matbu notian; NB, EA. 

AHA VEYN MESCİDİ - Yeni:bahçe ci
varında idi; Kanuni Süıleynıan devri ülema
.. ~nndan Ahmed ve Mehmed Efendiler adında 
iki ,lrardeş tarafından ya;ptınlmıştı ki; her iki
si de, birkaç ay ara ile 1566 (H. 974} da öl
müşlerdir. Bu mescidi, Fatihten Mesilıalipa-

boyunda gemi tezgahı 
S. Bozcalı) 

~aya. oradan Yeni.bahçeye doğru uza.nen 
semtleri mahveden büyük yangında yanmlf; 

1bu satırlar yazılırken izine bile rastlanama
mıştır. 

Bibl. :Hadikatillcevami, I; İstanbul Ca:nıi.Iel'i 
haritası: REK, Gezi rı~tıı. 

AHBARİ DARVLH1LAFE - İkinci Aih
-dülhamid devri .başlarında, Da:rüşşefakanın 
Farsça öğretmeni Hindli lskender Efendi ta
rafından çıkarılmış Farsça b'ir _gazetedir (B. : 
İsken der Efendi, Hindli). · 

Bu gazetenin en sadık okuyuculan da 
Darüşşefaıka talebesi idi; gazete, onlal'Ca yar
dmıcı el kitabı yerinde idi. Darüşşefalmlı Ah
med Rasim mektep -h-aıtırıa.larım naklederken; 
•~ba:nii mektep merhum Yusuf Paşa Trabzon 
valiliği ile bizden ayrılınış, bu defa da Süley
man Paşa Bağda-da gönderilmiş, yani Da.rilş
şef akanın iki temeli yerinden oynatılmıştı. Bu 
son vak'ayı farisiyülibare Ah/bari Da.rülhilaıfe-
de okumuştuk" diyor. · 

fübl. : Ahmed RAsim, Mu)tarrir buya 

AHENt MEIIMED ÇELEBi (Nalbm) -
Onyeıdinci asrın seçkin sülüs ve nesih haıttat
larından ve namlı bestekarlarından: ömrünün 
1büyük bir kIBmını Kefe valisi diye meşhur 
Ahmed Paşanın divan efendiliğinde geçimıiş-
ti 1709 (H. 1112} de öldü. ~-

Mum itti -Alıeniyi ıclesti lııuldadi ecel. 

. Mısraı ölümüne tarihtir. Suıphizade Fey
zı de bu sanatkarın ölümüne şu tarih kııt'ası
m söylenrl§tir.: 



AHIMŞA:HIM SOKAOI 

Azimi darı adem oldu Muhammed Aheııi 
i\İateminden ehli diller eylecliler 84.yiha 
Seyyiatı rnahvolub -ola sezayi mağfiret 
Kabrine gülzari cennetden irişsün rayiha 
Düştü bu vechile Fefzi fe,•tine tarih anın 
"Oku rOhine .l\luhammed Ahenin fatiha" 

(1114-2 = 1112). 

Aheni Mehmed Çelebi güfteleri Mısri Ni
yazinin ola.n: 

Uyan gafletten ey nıi.im 
Hakka yalvar seherlerde 

ilQ}ıisini hüseyniden; 
Ey çerhi dfin netclim sana 
Hiç vermedin rahat bana 

Haıhisini de muhayyerden bestelenmiştir ki, 
,tekke ehli tarafından pek sevilmiş parÇ'alar 
ara.ısında asırlarca terem.nıüm edilmiştir. 

Eşk:im dökülür hasret ile çeşml terimden 
Bir IAhza nihan ola cemalin nazarımdan 

matla'lı bir hüseyni muralhbaı da pek :ıneşıhu'r- . 
dur. 

Bibi. : $. N . Ergun, Türk dini musikisi. 

AIUMŞAHIM SOKAGI - Beyoğlu. kaza
sının Kasmıpa~a nalıiyestnin Bedreıttin maıhal

lesi sokaklarındandır. Belediye şehir rehiberi 
haritasında Afıımşahım s·okağı olarak -göste
rilen yol, yerinde, Y aşma'ksıyıran SO'kağı; 

Y aşımaksıyıran ·sokağı da .AJhınJ1şahım sok-ağı-

1STANBUı, 

dır; aşağıdaki gezi notları yerine göre yazıl~ 
mıştır. 

Kaba taş döşeli iken toprak yol olmuş, 
. bozuk, tozlu, pis bir sokaktır, tuğla, beton, 
aıhşap ve çinko kaplı ahşap ikişer üçer katlı 
karaktersiz çirkirl evlerinde, dar gelirli Mu
sevi aileleri oturmaktadır. Evlerin hepsi bah
çe,sizdir; hemen her gün, üç beş tanesinin 
pencerelerinde kurumak üzere asılmış çama
şırlar bulunur ki sakinlerinin geçim derece
sini ay.dm olarak belirtir. (1P45 Haziran). 

Bibl. : RJ!:K, Gezi notu. 

ABffiKAPI - (B. : Surlar; Sur kaıpı
ları)-. 

AHIRKAPI - Ressam Tepedelenlizade 
Kamil Beyin bir yağlı boya ta.hlosu; 1319 re
sim salonunda teşhir edilmiştir. 

AHffil{API DALYANI - İstanbulun en 
namlı dalyanları,nıdan idi, seksen yı:ldanıberi 

·kurulmamaktadı,r; Mart başından Haziran 
sonuna kadar devam ederdi; 'bilılı'a·ssa kefal, 
çiroz ve lüfer avlanırdı; bu dalyarun kurul
duğu zamanlar, civarında sair balı'kçıların ka-
yıkla avİanmaları yasaktı. . 

Bjıbl. : K. Deıveciyan, Balık ve bahk<:ılık 

AHIRKAPI FENERİ - 1stanlbul Umanı 
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ağzmın en büyük deniz fe
neridir: ilk defa taştan, 

kale burçlarından biri üze
rine (H. 1169) 1755 de 
Üçüncü Oaman tarafın
dan yaptırıimış, sonra 
gördüğü tamirlerle bu
günkü şek1 irii almıştır. 

Ahırkaın Feneri (Resim: Nezih) 

_ Beyaz boıyalı kırk metre yüksekliğinde 
(127 kadem) olan Ahırkapı Feneri kulP.k de
niz yüzünden 37,5 metreye kadar (115 ka~ 
dem) yüksekliğinde ve a,çık havada 16 mil
den görülebilen ve her altı saniyede bir hu
suf ~österir beyaz ışıklı bir fener yakar .. 

Bibl. : !starr-:>ul Lima,n; Viisıf Tarihi, I. · 

AHIRMPIİSKELESİ SOKA(H - Emi
nönü kazasının Alemdar naJıiyesinin Cankur
taran: maha.llesinden, Afurkapı sokağile de
niz arasındadır; çok kısa bir yoldur, Ahırka•• 

pı sokağı kavşağı üzerinde geniş bir kemer 
-vardır; bu kemer ile surun "Ahırkapı" deıni
len kalekapısı arasındaki kısmı paket taşı dö
şelidir. Sağda küçük bir aşçı dükkanı, solda 
da üç · kultiı'becik vardır. Kapı ile deniz arası 
da toprak ve yer yer moloz yığınları bulunan 
ıhir meydancıktır. Sağda Talat Naşarın "Şen 
Yuva" gazino-kahvehanesi (B. : Ahırkapı 
Kalhvehane - Gazino) solda da harap bir çeş
me vardır, üzerinde şu kita:be vardır: "Sa,hi
bi.il hayrat banii sani Mustafa Rasim Bey" 

Bibl. ' : REK, Gezi notu. 

AHIRKAPI KAHVEHANE - GAZİNO
SU - İs-tan.bulun, Saraylburnu Parkı Gazino-
1:'U müstesna, liman_ ve hoğ·az ağzına ve kar
şı Anadolu kıyılarına bakan biricik kahve
hanesidir. Seksen yıl kadar evvel yerinde A~ 
hırkapı Mescidinin bulunduğu söylenir. A
hırkapıdan sahile doğru çıkınca hemen sağ· · 

koldadır. Yarısı, direkler üzerine kurulmuş 

salaştır. Yazın en ağır günlerinde Boğazdan 
esen tatlı ve serin bir rüzgar eksik olmaz; 
gürültüden uzak, baş dinliyecek, can sohbeti 
edilecek yerlerdendir. 1945 yazında, Belediye 
buı~ada Bira .:;atışına da müsaade edilmiş, 

ka.•hııı,ehane gazinomsu bir yer olnıuşsa da, i
çecek fiyatlarında mütevazı halk ölçüsü mu
hafaza edilmiştir, bir kahve 15 kuruştur. Bu 
kahvehane 1945 de "Şen Yuva" adını taşı

makta ve Talat Naşar adında bir zat tara
fından işletilmekte idi. 

Bibl. : REK, Gezi notu. 

AllffiKAPILILAR (Milli mücadelede) 
.---İstanbul Fatihlerinden kırk bir şehidin kabrf 

Aiıırkn,ı>ı '''! Alıırl,apı Sol;:ağı, Kara tarafından 
clcnize doğru (Resim: Nezih) 

Ahırkapı ve Ahırkapı Sokağı, Deniz tarafından 
içeriye dğoru (Resim: Nezih) 



bulunan bu semtin halkı, Milli Mü
cadelede bu mukaddes hatıralar a
rasında büyümüş insanlara layık 

fedakarlıklar göstermişlerdir. 

Aslı Refahiyeli, kendisi doğma 

büyüme Totanbullu olan Ahırkapı
lı Yusuf Konuk, ki 1945 yılında 

·Kumkapı iskelesi hamallar kahya
sı idi, İstanbul Ansiklopedisi m.ü
ellliıfne anlatmıştır. 

"Milli Mücadele, Alurkapılılar, 

on üç, ondört yaşında oğlancıkları 
da dahi1\. b,üyük devletlerin işgal 

kuvvetler-i tarafından yapılacak 
Ahrrka.pı Gazin()su, denizden görtinüş (19,W) (Resim: Nezih) 

her türlü tazyik · ve işkenceye ıgöğüs gere
rek Anadoluya silah kaçıran teşkilatın, 

isimleri her hangi bir defterde kayıtlı olmı
yan ve hizmetleri karşılığı hiç bir maddi 
mükafat beklemeyen fedaileri olmuştur. A
ib.ırkapı surlarının her kovuğu, semtin bak
kal dükkanları ve kahveleri, hemen bütün 
evleri birer silah ve cephane deposu idi. 

1945 de beton bir ilkokul haline konı.i.lan 
bir bina vardır ki, içinde o zamanlar bir şi
mendifer taburu varmış... Milli müdafaanın 
İstanbuld.aki gizli mümessilliği" tarafından, 
Yusuf Kahyanın emrine bu taburdan on se
kiz yirmi nefer verilmiş .. hepsi de güçlü kuv
vetli ve yürekli olan bu yiğitler Yusuf kahya 
ile beraber Anadoluya silah ve cephane ka
çırmağa memur edilmiş .. 

"Şehremanetinde n;ı.emur olan Emin 
Bey adında bir genci, evinde Anad.oluya ka
çırılacak silah yardir diye işgal kumandan

tır". Bu yirmi sekiz tüfek çuvallara dolduru
lup ~üpeıgündüz Alhırkapı iskelesine taşınır. 
Tam sandala konulacağı sırada altı yedi tane 
Fransız neferi beJirir. Bunlar. hergün -oraya 
gelir surlarm dibinden denize girerlermiş. Çu
vallar içinde ne olduğu besbelli. Namluların 
ibir kaçı, yırtıklardan dışarı, çılrmış ... 

Şimendifer taburu erlerinden bir Çorlu
lu Emin varmış; tosun gibi, tığ gibi bir de-
likanlı: "Yusuf ağabey!. Demiş .. Ben bun
ların hepsini şişiririm... Tüf eklerle beraber 
beni de karşıya atabilir misin?! .. " Yusuf 
kahyanın cevap vermesine meydan kalmadan 
Fransız neferleri çuvalları şöyle bir gözden 
geçirince kahyaya yaklaşmışlar, içlerinden 
biri : 

- Kemalist?! .. Bom bom??!. 
Diye sormuş .. Kahya da Allaha sığınıp: 
- Vuy müsyü! 
Demiş .. Bu sefer, Fransızlar hep birden: 

~ 
. t> 

lığına ihbar ederler .Bir Kadir ge~ 
cesi Emin Beyin Ahırkapıdaki evi 
basılır; her taraf aranıp haber ve
rilen silahlar, bulunmadığı halde 
delikanlı kelepçeye vunılup ihtiyat 
tedbiri olara ktevkif edilir. O sıra
da Yusuf kahyanın e!'ine şöyle bir 
tezkerecik gelir: "Yusuf ağabey .. 
Beni götürüyorlar. Sofadaki çiviye 
asılı havlunun arkasındaki deliğin 

içinde 28 tüfek_ var Evi aramak için 
yine geleceklerdir. Sen bu tüfekleri 
bizden kaldır ve hemen kal"Şlya at-

AJurka.pı Sokağında Milli Mticadele yıllarında Ana.doluya ~ırılatı 
sJlAlıla.ra, depo ola.n tarihi sıra evler. (Resim~ Nezih) 
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- Bon!. Bon!. 
Diye bağırışarak kahyayı hara
retle tebrik etmiştir .. " 

Büyük inkılabın kanlı yırarıncla 
yurtlarını yabancı orduların ayak
ları altından kurtarmış bir mm~
tin evladı olan bu Fransız askerJ9-
ri, cedlerinin başından_ geçenleri 
hatırlayı pkıymetlendirmek"'e ken
di hayatlarını bir Çorlulu Eminin 
elinden kurtarmış olduklarım bellci 
de hiç sezmem.işlemi. 

AHIRKAPI MESCİDİ - Hadika;t-ill
eevamiin kaydına göre Ahırkapı dışında Kız-. 
lar Ağası Mahmud Ağa tarafından yaptırı
lıp minberi Kızlar Ağası maktul Beşir . Ağa 
tarafından konulmuş olan ve banisinin nere
de gömülü olduğu bilinmiyen bu mescid, bu
gün mevcut değildir. Doğma büyüme Ahır
kapılı olup doğum tarihi 1878 (H. -1296) o
lan Yusuf Konuk, Ahırkapı dışındaki "Şen 
Yuva" gazino - kahvehanesinin. yerini gös
tererek: "Çocukluğumuzda şurada bir mes
cid olduğwıu işitirdik, fevkani bir mescid i
miş, altında iki dükkanı varmış, Ahırkapı 

dalyanmm balıkçıları yatıp :kalkt.rmış, öbü
ründe de galiba arabacılar barınırm.iş, yıkıla
lı seksen yıldan fazla olacak" diyor. 

Bib!. : Hadikatülcevami, I; REK Gezi notu. 

AHIRKAPI MEYDANI - Eminönü ka
zasının Ca."lkurtaran maJh.allesinde; Topkapı 
Saray surunun; "Otluk kapısı" denilen kapı
sı önündedir, doğu - cenup kenarından de
miryolu geçer (B. : Cankurtaran Mahallesi). 
Meydanda İshakpaşa caddesi başından Ahır
kapı sokağınm demiryolu altındaki başına 

doğru, çaprazlama bozuk ve kabn taş döşe
li bir yol uzanır. Meydanda dört katlı kargfr 
birbina altında bir akar çeşme vardır ki ki
tabesindeki tarih beyti şudur: 

Geldl bir lebt.eşııe Vas~ söyledi t:ı.rihini 
"SJhhat olsun ıbu gtizlde !,le§Dleden iç zemı:eıni" 

Meydanda bir kavak ve üç dört tane ka
dar akasya ve atkestanesi ağacı'; bir taş. ku
yu bileziği, yamnda bir çeşme teknesi, geri
de bir kahvehane, Yeni Saraçhane sokağı ağ
zında da iki bakkal dükkanı vardır .. 

Bi-bl. : REK, Gezi notu. 

ABmKAPI SOKA.GI - Enıinönü kıa-

A.lur:kapl sahilinde AJıırkapı Mescidi. 

(E. H. Ayverdi,' 1882 tarihli İstanbul baritaın) 

sının Alemdar nahiyesinin Cankurtaran ve 
Sultanahmec}. mahallelerinin sokaklarından

dır, surlar ile demiryolu arasında, Cankur
taran istasyonundan Akbıyık Camii önüne 

kadar uzanır. Cankurtaran itasyonu başın-
dan yüründüğüne göre, ilk parçası ka.ba taş 
döşeli ve üç araba geçebilecek kadar geniş
tir. Solda, bir kısmı boyahane, bir kısmı da 
lastik fabrikası olan ,Tevhid Neccar ve seri-

. -
kinin Pekiş fabrikası, yolun sağ kolunda da 
kulübe - evceğizler ve İstanbul fethi şehit-, 
!erinden birinin harçlı tuğla ile yapılmış, ye-
şil boyalı demir parmaklık· içinde kitabesiz 
kabri vardır; ki o semtte muhtelif yerlerde 
böyle kırk bir şehit mezarı bulunmaktadır. 

Yolun ikinci kısmı paket taşı döşelidir, sağ 
kolda küçük ahşap evceğizler devam eder, 
solda Osman Tuncerin odun depos\J, vardır; 

yine sol kolda eskiden şimendifer bölüğün.ün 
bulunduğu bir bina bir ilkokul olarak yeni• 
den yapılırcasına tamir edilmektedir, bu bi
nanın avlusunda da bir şehit ka:bri vardır, 

baş taşında: "Hüvelbaki, İstanbul fatihlerin
den bir şehidin kabridir, elfatilha. Sene 857°, 
ayak taşında da: "İkinci şi.mendifer taburu 
tarafından ınüceddeden tamiri tarihidir. 
1326 _Rumi. Amele asker'' yazılıdır. Ahırkapı 
sokağının, , sağda Şadırva.n sokağı ile olari 
kavşağı köşesinde bir bakkal, yamnda bir· 
berber dUkkanı vardır; solda, denize doğru 
Ahırkapı iskele sokağı uzanır, bu sokağın 
kavşağı üzerindede geniş bir kemer vardır. 

Ahırkapı sokağı buradan ileriye yine 
kaba taş döşeli bir yol olur, sağ kolda, akar 
olarak yapılmış bir çatı altında üçer katlı on 
tane ahşap ev vardır; solda iki akasya ve 
bir aylandoz ağacı solrağa renk verir; ve yi
ne sol kolda Mehnied Tahir Atalık ve çocuk• 
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larının dokuma fabrikası, Nemli 
Tütün Taşın tfüün deposu vardır . 
.Yol, buradan. Ak bıyığa doğru da
ralmağa başlar; Akbıyık başında 

da Akbıyık polis karakolu vardır. 
Bwl. : RIDK ve M. Esen, Gezi notu. 

Aııt - Asıl adı ve !akabı ile 
"Benli Hasan''; Onaltıncı asrın 

seçkin şairlerinden; en kuvvetli 
rivayete göre 1472 ye doğru Tu
na boyunda Nikbolu kasabasında 
doğdu. Zengin ibir tüccarın oğJ.u 

iıdi, !babasının ö~üm;ünden sonra 
anasının kocaya varmasına güce
nerek, henüz pir taze yiğit ik'en, 
evine uğramadan v~. dükkanından 
esvap ve harçlık almadan -ocağını 
ve yurdunu bırakmış, tek başına 

Ahırl,apı Sokağında. İstanbul fethi şühedasından birinin kabri 
(Besim: Nezih) 

yaya olarak İstanbul yoluna düşmüş,nimet 

içinde nazlı . büyümüş olduğundan biıı 
zahmet çekerek vücudu bu gurbet seferinde 
zebun düşl)lüş bir halde büyük şehre gelmiş
ti. İçinde okumağa, bilhassa edebiyat ve şii
re karşı taşkm bir sevgi vardı, çok muhte
meldir ki o zamanlar böyle garip gençlerin 
kolaylıkla sığınabilecekleri medreselerden 
birine yerleşti; şair Mevlana Celali ile tanış
tı. Celali, Şeyhinden ilham alarak bir "Hüs
rev ve Şirin" nazmına başlamıştı; Ahi de ay
ni hevese kapıldı, ilk gazellerile beraber mes
nevi tarzında bir "Hüsrev ve Şirin" manzu
mesine başladı: 

Megerkim vaz'ı hami itmişti Nahid · 
• Anınçün ikan içinde doğdu Hurşid. 
Doğurdu subhden ,ba.nftyi devraıt 
Bir altım başlı sırma sa,çlı oğlan. 

Gibi ,beyitler kendisine parlak bir istikbal 
vadeıdiyor'dtı. Eserinin daha ilk kısımlarında 
iken, -bir gün nakşi şeyihlerinden Mahmud E
fendiye okudu ;bu şeyh ef endi,ıg-enç şairin seç
tiği bu mevzua itiraz etti, "Perviz, Peygam
ber Ef enı~mizin namei şerifini yırtmış 'bir 
adamdır. Ekabirden caize almak ümidile vak
tini zayi ettiğin-e yazık! Bu eserden vazgeç .. 
Ceza yerinde !ben sana şefaat ederim" yollu 
nasihatte bulundu. Ahi de "Hüsreıv ve Şirin" 
müsveı;Idelerini bir daha üzerinde çalışmak 

üzere bir köşeye aıttı. Bir ın.üddet sonra, :D'e
narizadenin ısrarile Lamii'.nin o zamanlar pek 
rağıbette olan "Hüsnü Dil" ine bir nazire yaz-

mağ,a ·başladı. Aıhi· bu yeni eserinde de büyıük 
•bir muvaffakiyet gösterdi; ve adı bir gün dev
rin hükümdarı Yavuz Selimin meclisine kadar 
gitti; "Hüsreıv ve Şirin" den bazı beyitler din
liyen padişah ş-airi takdir etti, onun pek faki
rane bir hayat sürdıüğünü öğrenince de Ana
dolu Kadıaıskeri Kemalpaşa·zade ve Rumeli 
Kadıaskeri Zeyrekzade'nin bulundukları bir 
mecliste, ilmiye mansaplarından münasip bir 
vazife ile korunmasını emretti. İıbni Kemal 
derhal, yimıi akçe ile Bursada Bayazid ined-

. resesi müderrisliğine tayinini arzetti. Zey
rekzade ise şairi bu1'durtarak: "Padişahın sa
na büyük bir teıvecciihü var.. Seni Bur,sada 
.Bayazıd meqresesine tayin etmek istiyorlar, 
bu senin şerefinle denk değildir. Kaibul etme .. 
ham padişah senin daJha yüksek bir vazif ey~ 
tayinini emretmişti" diye kötü bir tavsiyede 

'bulundu. Şair Rumeli Kadıaskerine aldanarak 
Kemal Paşazadenin tayinini kalbul etmedi; şa
irin bu garip hareketi y 8ıVUZ Selimi fevkala
de kızdırdı: "Bir daha bana bu adamdan bah
setmeyiniz!" diye emretti. Yıllardanlberi her 
mahrumiyete karşı manevi desteği 013:n ümit
lerinin bir anda ve hem kendi gaıfleıti yimin
den yıkıldığım gören şair, derin- bir teessıüre 
kapıldı;•bu teessürle, Veliyıüddinoğlu Ahmed 
Paşa ile Necati Beyin "Eğri" redifli meşhur 
gazellerine bir nazire yazdı; burada, büyük· 
bir cesaretle Yavuz giıbi gazaba gelince insanı 
kahrediveren bir hükümdara acı, fakat ,sami
mi bir dil ile şikayette bulundu: 
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Ifamer gibi yüzü benli güzeller pa,dişAlusın 
Yaraşır mahi ııev •gibi giyersen şebkülah eğTi · 

' 
Benim riJı.i muhabbette günalıını noldu a kafir 
Günehliler sana doğru ola ben bi günah eğri. 

-O kad hala vü zi.ilf eğri diyarı hüsn pür aşüb 
Memalik fitne şah zalim alem serkeş sipaJı eğri 

Gehi meylıane yolunda gehi nıesciddedir Alıi 
Harabı mesti aşk olmuş yür~r gelıi doğrU gehi eğri 

Ahiden kendisine bundan ,böyle !bahsedil
memesini emreden hükümdara, şairin bıu ga
zeli eğer okunmuş ise, onun cellada verilme
mesi, Yavuzun .Aıhiye karşı haıs manada ıbir 
teveooühü olduğunu isbat eder ki, Bayazıd 

müderrisliğinin kaJbul edilmemesi karşısında 

ıgösterdiği teessüre de hak verdirtir. Bazı 

dostlarının himayesile ve birkaç yıl sonra ni
hayet Karaferiye medresesine fayın· edilen 
Ahi hiç tereddüt etmeden bu yeni vazifeyi ka
bul ederek İ,stanbulda:n' · ayrıldı. Ora.ya gitti
ğinin tezine de, o sırada Karaferiyede bulu
nap. Manastırlı şair Ha.verinin kızı ile evlendi; 
f ~kat çok ,geçmeden 1517 (H. 923) . de Kara
f eriyede öldü. 

Sfizi Ahi ile tutuştu cihan 

mısra ölümüne tarihtir; ölümünde henüz kırk 
heş yaşlarında bulunuyordu. 

Bi'bl. : S. · N. Ergun, Türk şairleri 

!AHİ BABALIK - Yeniçeri 
Ocağının lağvına kadar, esnaf 
loncalanmn başındaki ihtiyarları
na verilen· resmi ,bir unvandır; bu 
an'ane bilhassa debbağlar ve sa- · 
raçlar arasında kuvveıtle . yaşatıl
-mıştı. Ahi babalık, Anadoludaki 
kadim "Ahilik" teşkilatİndan kal
mış son izlerden biridir. Halk ağ
zında, bozulmuş bir şekille "Ahu 
baba" denilirdi. 

AHİ ÇELEBİ - Zindankapı 
dışında.ki Ahi Çelehi Camiinin ba
nisi, on altıncı asır taJbtplerinden, 
lHalk ağzından zabtedilmiş gibi gö
riinen kayıtlara göre Mah.tnudpa
şa çarşısında. dükkanı varmış mü
racaat eden hastaları hemen aya
ğa kaldırmakla büyük şöhret ka~ 
zanmış, ,Fatih Darüşşifasına he.: 
kimbaşı olmuş, 'bu padişahın has
talığında "tedbiri taam" için mlit
ıbak .emini· ıtayin edilmiş, sonra-

AtıiÇELEB± c.AM±± 

Hekiımlbaşı olup hacca gitmiş ve hac dönüşün
de (H. 930) 1523 de Mısırda ölmüş, İmam 
Şafii merkadi yanına defnedilmiştir (B. : A
hiçelebi Camii) . 

Bibl. : Hadikatü1ceva.mi, I. 

AHİÇELEBİ CAMİİ - Bir OnaJJ~ncı 
asır yapısı, Tezkiretül ebniyede Mimar Sina
nın camileri arasında kayıtlıdır, Zindankapı
da, sur dışındadır; bugün kendi ii,dın_ı taşı

yan mahallenin sınırları. dışında kalmıştır, 

Zindankapı mahallesinde Balıkpazarı Değir
men sokağı, Yoğurtçuhüseyin sokağı ve Zin
dankapı caddesi arasında kalan adacıği dol
durur, kapısı .Balıkpazarı Değirmen sokağın
dadır, üç tarafı dükkanlar, mağazalarla çev
rilmiştir. Dört kagir duvar üzerine oturtul
muş kurşun· kaplı bir kubbeli ve taş ınina~li 

, bir camidir. Çınar ağaçlarile be,zenmiş renk
. li ve yazın her saatinde -gölge içinde serin bir 
yol olan Değirmen sokağında görünüşü pek 
şirindir. 

Ahiçelebi Camii, ilk bakışta, on altı11cı 

asır yapısı sanatına hiç uymaz:-

Mükap şeklinde on iki fil ayağı üzerine 
atılmış olan on altı kubbeli ve kubbelerin üs
tü, ·kiremit döşenmiş bir ahşap çatı ile _örtül
müş bir son cama.at yeri vardır. Kem~rlerin 

Ahiçelcbi Camii (Resim: Nezih) 
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yerden yüksekliği ancak 3 metre kadardı:: 
Asıl mabette de, tek kubbeyi tutan kemerler 
mükap şeklinde altı fil ayağına bağlanmıştır. 
Bu cam.ide elli beş yıl imamlık yapan mer
hum Hacı Hasan Efendinin semt halkına an
latmış olup tarafımızdan zaptedilen hatıra
lara göre, ki bu hatıraları en azdan 70 - 80 
yıl ile lnyrnetlendirmelidir, birgün, camiin 
mihrabının sağından, bir tatlı su fışkırır, ca
miin içini adam boyu ölçüsüyle bele kadar 
su basar, suyu d~nize akıtırlarsa da arkası 
kesilmez, camiin halile muhafazası imkansız 
ırörünür, hatta kısa bir zaman içinde, yüzü
mUzü mihraba verdiğimize göre yapı sola 
doğru hafifçe _meyleder, bunun üzerine esas
lı bfr tamire geçilir, su basan krnım toprakla 
doldurulur, kalın fil ayakları da hu tamirde 
yapılır. Ahlçelebi Camiind.e son cemaat 
yerinin loşluğu ile içinin gönüle ferahlık ve
ren bol ışığı arasında romantik bir tezat var
dır. Filiz yeşili boyalı ahşap minber, sağlam 
'V'e temiz olmaktan gayrı bir lnymet taşıma
maktadır. Mihraba gelince tereddiltsttz kay
dedilmeğe değer, bu camiye layık olmıyan 

çirkin nakışları, şimdilik hiç olmazsa bir be
yaz badana ile kapatılsa reridir. 

Ahiçelebi Camii, on yedinci asrın büyük 
Türk muharrir ve seyyahı Evliya Çelebinin 
hayatında hatıraları bulunan bir mabed ola
rak da eşsiz bir tarihi kıymet taşımaktadır. 
Evliya Çelebi, cihanı gezip dolaşacağı müj
delenen meşhur rüyasında, kendisini işte bu 
Ahiçelebi Camm.inde gönnüştü. Büyük mu
harrir rüyasını haşmetli seyahatnam~sinin 
birinci cildinin ilk sahifelerinde şöylece nak
leder: 

"Bu müsveddelerimize ba~ladığım.ız sı
ra.da., hlzmetile şerefya.b olduğumuz Bağdad 
fatihi Dördüncü Sultan Murad merhum rah
mete gark ola; onun zamanı saltanatında, 

Hicreµn 1041 (M. 1631) tarihinde İstanbul 
etrafında olan köyleri, kasabaları ve nice bin 
gül ve gülistanlı · bağları seyir ve temaşa i
le yaya olarak dolaşırken hatıra büyük seya
hat arzuları gelirdi; "Aya!. Peder ve nıader 
ve üstad ve birader kahırlarından nice bilas 
olup cihankeş olu.ı.-um!" diye her. an Cenabı 
Haktan dünyada beden sıhhati ve seyahat, 
aon nefeste iman ricasıııda idim. Ve daima 
dervişlerle ülfet edüp sohbetleri şerefile mü-

, şerref olup yedi iklimin ve yeryüzünün dört 
köşesinin vasıflarını dinledikte can ve gönül
den seyahati isterdim. "Aya!. Alemi temaşa 
edüp Mımr ve · Şama ve Mekke ve Medineye 
varıp mcfharı mevcudat hazretlerinin ravzai 
mutahharasına yüz sürmek müyesser ola 
mı?" diye zar ve giryan ve serseri ve nalan 
olurdum. Bin kırk Muharreminin Aşura ge
cesiydi ki, İstanbuldaki ·evimizde şöylece bir 

1 

dalmış iken bir rüya gördüm. Yemiş iskelesi 
yanında Ahiçelebi Camii ki helal mal ile ya
pılmış bir eski camidir, kendimi orada gör
düm. Derhal camiin. kapısı açılıp bu aydın
lık camiin içini nurlu bir cemaat dolduru
verdi. Sabah namazının sünnetini eda edip 
salavatla meşgul oldula:r. Ben hakir minber 
dibinde sakin olup bu cemaati tem.aşada hay
ran oldum. Hemen yanımda olan cana .ba
kıp: -Benim Sultanım! Cenabı şerifiniz 

kimdir? İsmi ı;;erifinizi bize ihsan buyuru
mız! dedim.-,- Aşerei niübeşşereden Keman
keşlerin piri Saad ibni Ebivakkas'ım ! dedik
te elini öptüm: 

- Ya füıltanım ! Bu sağ yanınızda nura 
gark olmuş cemaat kimlerdir? dedim.-,- On
lar cümle Peygamberlerin ruhlarıdır ve geri 
saflarda olan cümle evliyalardı:r, bunl~r sa
habelerin, muhacirinin ve Kerbela şehitleri
nin ruhlarıdır, mihrabın sağında olan Haz
reti Ebu Bekir ve Hazreti Ömerdir, solunda 
Hazreti Osman ve Hazreti Alidir, mihrabın 
önünde olan Hazreti V'eyselkaranidir ve ca
miin solunda duvar dibinde olan esmer a
dam senin pir '- Peygamberimizin -müezzini 
Bilali HabeşidH·, ve işte bu alem ile geleiı as
ker ki kızıLkanlı esvaplar· giymişi.erdir, Haz.. 
reti Hanıza ve cümle şehitlerin ruhlarıdır! 

dedi. Ben: - Ya Sultanım! Bu cemaatin bu 
camide toplan malarmın aslı nedir? dedim. 
- Azak taraflarında Kırım Hanının askeri 
sıkıntıya düştşü, imdada gideriz! Şimdi Haz
reti Peygamber dahi imam Hasan ve Hüse
yin ve. on iki imamlar ve bizden gayri aşe
rei mübeşşere ile gelüp Sabah namazımn, 

sünnetini eda .edüp sana "ikamet eyle" di
ye işaret buyurur far sen dahi yüksek se,sle 
ikameti tekbir edüp selamdan sonra Ayetül
kürsi'yi oku; Bilal "Süphanallah" desin, sen 
"Elhamdülillfl.h", Bilal "Allahü ekber" des-in, 
sen "amin ar:iin" de ve cümle cemaat tekbi:r; 
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ederiz. Sonra sen "Ve salliala cemiüleı~biyai 

velmürselin velh1indülillahı. rabbilalemin" 
deyüp kalk, hemen mihrapta Peygamberimiz 
otururken elini öp, "şefaat ya Resulallah ! " 
deyüp .. meded rica eyle! deki. Gördüm ki ca
mi kapısından bir nur çaktı, camiin içine nur 
doldu, nur üstü nur oldu. Cümle ayak üzere 
hazır durdular. Peygamberimiz yüzünde ni
kabile, elinde asanile, belinde kılıcile sağında 
İmam Hasan, solunda İmam Hüseyin ile gö
ründü. Mübarek sağ ayaklarını cami içre 
Bismillaıh ile koyup mübarek yüzünden nika
bı açtı. - Esselamü aleyküin ya ümmeti! .. 
Buyurdular. Cümle bulunanlar: - Ve aley
kU.müsselam ya ResulaUah! diye selam al-
dılar. Hemen mihraba geçip iki relr...at sabah 
namazı sünnetini eda edüp hakire bir deh
şet, vücuduma, bir titreme geldi, amma, Haz
retin bütün eşkaline nazar eyledim; Hilyei 
Ha.kanıi.'de yazıldığı üzre idi, yüzünde · nikabı 
al şal idi, destarı şerifi on iki kolanlı beyaz 
şaş idi, ve hırkai şerifleri sarımtırak deve 
ytiniinden idi, ~erdanında sarı sof şalı vardı, 
ve ayaklarında sarı 'çizmeleri vardı. Selam
dan sonra sağ tarafta bana bakıp mübarek 
sağ elile dizine vurup hakire hitaben: - İ
kamet eyle! dediler. Hemen Saad ibni Ebi
vakkas'ın talimi üzre segah makamında "Al
lahümme salliala seyyidina Muhammed ve 
ala ali Muhammed ve sellimü aleyhim" diye 
ikamet edUp tekbir ettim. Hazreti Peygam
ber dahi segah makamında hazin bir · sesle 
Fatihai serifeyi okuyup cümle cemaat dinle
yüp Hazret imamet etti. Selamdan sonra has 
kir 4"yetülkürsi, Bfö.1 Süphanallah, hakir El
hamdülillıa.Mı ve Bilfil Allahüekber deyüp Bi
lal\ Habeşi ile müselsel müezzinlik hizmetin
de oup duadan sonra bir Tevhi'ili sultani ol
muştur ki aşkı ila~i ile mestoldum. Hulasa 
Saad ibni Ebivakk::ı.s talimile hizmetimi ta
mam edüp Hazreti Risalet mihrapta savtı 
muhrik ile bir Ya.sini şerif ve. üç surei İzacae 
okuyup Bilal fatiha deyip Hazret mihrapta 
ayak üzre' duruı'ken hemen Saad Hazretleri 
elimden yapışıp Huzuru Hazrete götüriip: 
- Aşıkı sadıkın ve ü ı:nmeti müştakın Evliya 
kulun şefaat rica ei'er! deyüp bekledikte: 
- Mübarek desti şeriıflerini buseyle! deyin
ce ağlıyarak Mübarek eline küstahane du
dak vurup heyibetlerinden "Şefaat Ya Resu-

lallfi.h!" diyecek yerde "Seyaıhat Ya Resulal
lah" demişim. Hemen Hazret tebessüm edüp: 
- Şefaat ettim, sihhat ve selametle seyahat 
eyle! Fatiha! dediler. Cümle salha'bei kiram 
fatiha tilaıvet edüp cümle hazır !bulunanların 
ellerini öperdim ve her birinın hayır duasını 
alıp giderdim. Kiminin eli misk gi!bi, kimi an
ber ve kimi sünıbül gibi, kimi gül, ve kimi 
reyhan ve kimi .safran ve kimi menekşe ve 
kimi karanfil gtbi kokardı. Peygaıınberimiziıı 
sağ elini öpt'iiğüınde guya pamuk gibi keınik
siz bir desti şerif idi. Ama sair Enbiyanın 
elleri ayva kokardı. Hazreti Ebubekirin . eli 
kavun gibi kokardı, Hazreti ömerinki anıber 
kokusuydu, Hazreti OS'llranınki menekşe, 

Hazreti Alinin.ki yaseımin gibi kokardı. 1mam 
Hasan karanfil, İmam Hüseyin beyaz gül gi
lbi kokardı. Hazreti Peygamber ıniıbra.ptan: 
- Esselimü aleyküm ya ihvan! .. . de:yıüp cami
den taşra revan olunca cüımle sahrubei kiram 
hakire gfuıa gun dua ettiler ve camiden çıkıp 
gittiler. Hemen Saad Hazretleri 'belinden say
dağını çıkarıp hak.irin beline kuşabp tekbir 
edüp:-Yürü gaza eyle ve Allahın hıfzü'ema
netinde ol! Müjde olsun sana, bu mecliste ne 
kadar ruhlarla görıüşüp .ellerini öptünse cüm
lesini ziyaret etmek müyesser olup seyyahı 
alem ve f eridi beni adem olursun? Amma ge,.; 
zip dolaştığın ülkeleri, kal'a ve beldeleri ve
sair eserleri · ve her diya.nn meıtlh.edilm.iş sa-
nayiini, yiyecek ve içeceğini yazıp bir eser 
meydana koy, dünya ve ahret benim oğlum 
ol! Ekmeık ve tuz hakkını gözle! Yarı sadık 
ol! Yaranıazlarla yar olma! .. İyilerden iyilik 
öğren!. diye nasilhat edip alnımdan öptü, Ahi
çelebi . camiinden taşra çıkıp gittiler" · (B. 
Evliya Çeleıbi). . 

Bibl. : Evliya Çelebi, I; RE-K, Gezi notu. 

AB1ÇELEB1 CAJlll ÇEŞMESİ - Y.
ıniş iskelesi civarında Balıkpazan Değirmen 
sokağında Ahiçelebi camiinin duvarı köşesin
dedir. Yüzü mermer döşelidir, teknesinin ke-• 
nar taşları kalknuş, mush.ıksuz, muattal bir 
haldedir. Yapı tarihi 1804 (H. 1238) dir. Yu
v-arlak bir madalyon içindeki kitaıbesinde : 

Maşallah 

Tevekke1tli alilLaıh 
Ve Tevfiki fili billlh 

1281 
yazılıdr, yaıptıran meçhuldür. 

Bi·bl. : REK, Gezt notu. 
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AB..İÇELEBİ MAHALLESİ - Eminönü 
kazasının merkez _nahiyesi mahallelerindeın
rur· Eminönii meydanı, Balık.pazarı caddesi, 
aşç~lar caddesi, bu cadde üzerinde Halice 
d~ğru uzanan Çiroz sokağı ve denizle çevril- · 
mis,tir, İç sokakları şunlardır: 

, Çardak cadd0sinin •bir ,kısmı, Y emişis
ke-lesi sokağı, Çoıbansuyu sokağı, Handanağa 
sokağı, Ha.sıriskelesi sokağı, Kemerli sokağı, 
Demirtulum:ba çıkmazı; yağcılar soka_ğı, Ba
lıkhane sokağı, Balıkçılarlokantaısı sokağı, 
Lülecir-il:stem soikağı, Balıkıpazarıkarakol so
kağı, Tiitün:gümrüğıµ sokağı, Balıkpazarıfırmı 

sokağı, Tuzcular sokağı. 

iSTAN'.BtrL 

nin mühim ,bir parçasını teşkil eder. Bfü, 
tün yapıları dükkan, mağaza, mahzen, ihan, 
imalathane ve fabrikadır; ev yoktur, gece hal
kı, han od·aıbaşıları, mağazaların ve imalat
hanelerin gece bekçileri, dükkanlarda barı
nan bekar uşaklardır. 

İstanbul ıbalıkhanesi ve Balıkpazarı, 
meşhur Balıkpazarı meyhaneleri, Bekri Mus
taf anın sembolik merkadi ve Kapalı Yemiş 
çarşısı bu maıhallenin sınırları içindedir. (Bü
-tün bu isimlere bakınız). 

İkinci Mahmud zamanında -tanzim edil
mis bir bostancl!bası defterinde bu mahallenin , , 

. deniz boyu şöyle tesbit edilmiştir: 
Gümrükmeydanı (Eminönümeydanı), Si

lahşor Sül~yman Ağanın kayıkçı odası, yanın
da Keles Halilin kaıhvesi, Ortaköy ve .Beşik
taşa işliyen kayıkların iskelesi, İzzetmehmed
r,aı:;,a camii, Tophaneye işli yen kayıkların iske 
lesi, Balıkpazarı iskelesi, Seyyid Musıtafanın 
kahvehanesi, Zecriyeeanini zadelerin .bekar o
daları, Karaköye işliyen kayıkların iskelesi, 
Bostancxbaşı zade Mehmed Beyin -bekar oda
la.rı, Pı:ı.zarba~ının bekar odaları, Yaıwemi.ş 
gümrüğü, Hasköye. işliyen kayikların iskele·
si, Başyasakçı odası ve kayı:khanesi, Tütün
,gümr.üğ.ü, önünde Tütünıg,üımrüğü iskelesi, 
Ellialtılı Ömerin ka-hveıhanesi, boydan boya 
tütüncü dükkanları, Hasıriskelesi, baydan bo
ya limoncu dükkanları, Çardakkolluğu ve is
kelesi, boydan boya yemişçi dükkanları, Ye
mişis:kelesi. 

Belediye şehir rehlberi hariıta_sında, Pey
nircia.kif sokağı ile meydan arasında kalan 

Peynircia,kif so
kağile Helvacl!bekir 
.sokağı -adında eski 
iki sokak bugün E'
minönü meydanına 

katılmış bulunmak
tadır; bunlardan bi
rincisi, meydanın ba
tı kenarında, . paket 
taşı döşeli ve çukur
da soka;k hüviyyetini 
muhafaza etmekte
dir. Bu mahalle, fetih
ten bugüne kadar, 
Büyükşehrin en faal 
bir ticaret merkezi- Alı1çelebi 1\-Ialıalfosi (1934 Bt>lediyı- Şehir Rehher-iıHl@n} 
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kı.sun, lstanbul Belediyesinin mey
danı genişletmek ve Yenicamün 
önüü açmak için yapılan son bü- . 
yük istimlakda yıkılmıştır ki, bu 
arada, meydana rtazır meşhur Va
lide Hanı ile deniz kenarındaki lz
z.etmehmetpaşa Mescidi bulun
maktadır (B. : Valide Hanı; lzzet
roehmetpaşa ·Mescidi). 

Bugün Ahiçele,bi mahallesin
de görülen ,~.üccar, esriaf ve zana
at e'hli arasında bilhssa göze çar
panları yağcılar, zeytin ve zeytin
yağcılar, sabuncular, peynirdÜer, 
yoğurtçular, pastırmacılar, tuzcu~ 
lar, ' makarnacıla,r, ku:ı:uyemişçi

Ahi Durmuş Baba merkadi ve ,·eşmesi (Resinı: Nezih) 
\ 

çiler, :balık)çılar, meyhaneciler, aşçılar, bak
kallar, şarapçılar, esnaf ışı kunduracı~ 

lar, yemeniciler, çarıkçılar, ip.çiler, manav
lar ve seyyar sabcılardır. Bu arada hemen 
her sokağında· raslanan berber tfükkaınlan . ve 
kahvehaneleri, han kahvooilerini ilave etmek 
gerekir. Saıbaıbİn ilk saa.:tlerinde lbaşlıyan gü
rültü ve bir hayıhuy, akşamın dokuzuna, onu
na kadar devam eder. Araba ve kamyon pa
tırtısının, seyyar satıcı avazelerinin, hamal 
seslerinin ardı arkası kesiİmez. Bu kalabalı
ğa, sa.tıcı yamağı, manav, meyhaneci, aşçı, 

berber, bakkaeçırağı, gazeteci, küfeci, . dilen
ci, bir de çocu:k çığlığı karışmıştır .. Hele B'a
lıkpazan ağzı, meyhanelerin bulunduğu so
kaklar bir alemdir. 

Eskiden, İstanbulun. meşhur soka~ kö
peklerinin saltanat devrinde, en besili, en iri 
köpekler bu ve civan ,mahallelerin sakinleri 
idi. T.ü-ccar tarafından sureti mahsusa.da bes
lenen bu hayvaµlar, ha,n, mağaza ve dükkan
ların a:rn.ans~ 'bekçileri idi; eUerde sopa ohna
dan ve eıı az dört beş kişilik bir kafiİe teşkil 

. e~meden Balıkp'aZarı~dan Unkapariı köıprii
süne kadar olan cadde yürıüyüp geçilemezdi 
(B. : , Sokak Köpekleri). 

Mahalleye aclını vemıiş olan Ahlçelelbi 
,camii, bugünkü taksimatta sınır dışında, Zin
ıdankapı mahallesinde kalmıştır (,B. : Ahiçele
bi Camü). 

Blıbl. : REK, Gezi notu, Bostan<:l'başı ·defteri. 

AHİ DURMUŞ BABA (Horasanlı) -

İmam hanı mescidinin .< C~i~ ~es~id_O_ 
ve bu hanın avlusundakı. bır ~ıı.şmenın bamsı 

olmakla maruf mazanneden bir zat, kaıbri. de 
Camilihan avlusunda ve çeşmenin ya.nmdadır, 
çeşme .ve kaıbri kitabelerine göre, İkinci ·Ba
yazıdın sakası imiş. Etrafı demir paıımaklık-

' lı, çimentodan yüksekçe bir sandukanın üze
rinde zemini yeşil boyalı Irabıir taşm~n beş sa
tırlık kitabesi şudur: "Yahu, Sultan ~yazıtlı 
Velinin saka.ı;ı Ahi Dunmuş Baıba ruhiçün se
ne 911 (1505) ". 

Bibl. :. REK, Gezi notu. 

AHİ DURMUŞ BABA ÇEŞMESİ - Ba
yazitta Çadırcılar caddesi üzeri,ndeki Hacıme, 
nıiş sokağında İmam hanının avlusunda.dır; 
bu han halk ağ.zında da'ha ziyade Çamilihan 
adil~ meşhurdur; . hana adını veren fevkani 
mesçit ve çeşme, İkinci Bayazıdın sakası Ho
rasanlı Ahi Durmuş tarafından yaptırılmış
tır; .kabri de han avlusunda çeşmenin yanın
dadır. Çeşmenin yakın zamana kadar akan 
suyu, Halkalı suyu imiş, bu satırlar yazılırken 
kesilmiş bulunuyordu;· demir hazine kapağı
nın iki tarafında altıŞ"a.r · satırlık, zemini yeşil 
·boyanmış sülüs hat ile iki kitabesi yardır; sa-
ğ,ındakinde: · ' 

MAŞAALLAH 

Gör hn~ ehli Horasanın 
Banli Cami Durmuş Ahi babanın 
Abdest a.ı kıl namazı iç Abmı 
Hem . Sa.kası Bayazıdı Vellııfn. 
Gitdl "ÇAr" ~e tadh cevherle Rlza 
"Ola Cennet Makamı şu piranın" 

Seiıe 917 
Fakat, tarih mısraı hesap edildikte, 921 

(M. 1515) çıkıyor ki ral{amla gösterilen 917 
(M. 1511) tariıhini tutmama~tachr. 



AHİ MENZİLİ 

Soldaki kita;be de şudur: 
MAŞAALLAH 

Ham Sürreemini San 
Osma.n ba.nil mai leziz 
Sa,Jıibül hayrat Yorgan! 
Mlistafa Ağa, ve diğer Küçtil< . 
Hüseyl.µ ıAğa. ve EmJne Hanımın 
Haymtlandır sene 1202 

Boodan·. çeşmenin 1787 (H. 1202) de ta
mir edildiği _ anla§ılıyıor. 

Bibl. : ;REK, Gezi notu. 

AHİ MENZİLİ - Okmeydanındaki ok 
aıtı.cı pehlivan müsalbakaları menzillerind,en, 
bir adı da on yedinci asır ortalarında rekor 
kıran bi.r pep.livanın lakabına nisbetle Parptıl 
menzilidir, ,bu menzilden yıldız' r.üzgarile atı
lırdı. ~yak taşı Çakıllıtepede Ali ~ali taşı ile 
Y eksüvar menzili arasında, ana taşı da ~a 
ım.enzilinin aşırısında i:di. · Bu menzilde ok atıp 
taş diken pehlivanlar şunlardır: . 

Tuba İskender · 986 Gez 
Avcubaşı Kara Mustafa 1097 '' 
Şirmerdo-ğlu Bali . 1143 ·. ,, 
Karga Mustafa 1157 ,, 
S_inoblu Hacı Mustafa .1161 ,, 
Silahdar İshak Bey 1182 ,, 
Yaycı ~a:bzade 1191 ,, 
Parpul Hüseyin Efendi 1207 ,, 
411LAK ZABITASI -:- Büyük şehir hal•. 

kının sağlık durumunu koruyan ve dirlik ve 
dü~ni için çalışan bu teşkilat İstanlbul emni• 
yet müdürlüğünün ikinci şubesinin beşinci kıs 
mını teşkil eder. Başlıca vazifeleri de şu mad, . 
d~ler üzerin~e toplanır_: 

l - Fahişelerle umumi evlerin sııhhi ve 
. inziıl>ati durumunu daima ·gözü altinıda •bulun• 
ıdurnnaık. · 

2 _ _;_ Fuhuş yoluna sapdığı halde vesika 
.almamış olan kadınra-rı (Gizli faıhişeleri), v,ü. 
cudlarını saıp.ılk zevklere alet etmiş ·uygunsui 
erkek çoolfklarla gençleri, zaıbıfaya kaydetti• 
rilnıeyerek fullnış icraısıria ,tahsis olunan evleri 
(gizli llıtllllıtllıhaneleri), fuhuş kaısdiyle buluşma 
yeri olarak kullanılan evleri (randevu evleri 
nil meydana çıkarmıak. . 

3 __:_ Genç ecltekler.i .ve kadınları, -bıilıhas
sa hüsün sahibi erkek v~_kız çocuklarla namus 
erbail:>ınıdan gü·zel kadınları par,a Ue veya türlü 
vaiıd ve tbediyelerlıe kan(imaraık. fuhşa teşvilı 
eden ve alıştıran uygunsuz kimseleri) · muhab
bet delaalı ve simsarlarını takip etmek: bu 
bakımdan oteUer pansiyonlar, gazinolar, kah-

1STANBUL 

vehaneler, hanlar, bekar odaları, hamamlar, 
deniz hamamları ve plajlar gibi umumi yer
leri daimi bir kontrol altında bulundurmak. 

Gizli fuıhş ile aıhlak zalbıtasının sivil teş•• 
, lkilatinın uğraşması bir zanırettir. Fakaıt si
vil memurların da raporlarını şüpheler üzeri
ne değil, suç delillerini ve yıerlerini 've tarih;leri
ni kesin olarak teıshit ederek vemıeik mecıbu-

. . ' 

riytinde olduıklarını aslıa unıuıt:maımalıdır • 

. İstanbul ahl§.k zabıtasının vazife mes'u-, 
liye't!iınm çok na:mc ve ağır okluğu kabul edilir. 
Ahlak . zabıtası memurlarının sağlam _ kU.J,tür 
sahlbi oln1ası, türlü ~ssup kaşnaklarıına da
yanan a.mansız ,,saıbıit fikirlere sahip bulunıma
ması, biır sahada cemdıyete sori derece faydalı 
1bir taJkım ruh haısıtalarını fuh.ş Jle ~hif hay
ta ve hezele güruıhun:dafi ayırdıedeıbilmeei, u
mumi heyeoa.nı.muciıp ·olan fuhuş yüzünden 
cinayetler müstesna, fuhuş taJciıbaıtının dalına 
mahrenı olduğunu asla unutmaması, bunun: 
içindir ki, gazete muhabir ve fotoğrafçıları
nıı,ı fuhuş takibatına ve baskınlarına 'asla şa-: 
hit olmaması, bu gibi vekayiin basına intikal. 
etmemesi lazımdır'. 

]ıI:aalesef son yıllarda İstanbuldak,i fu- · 
h~ış takibi ve baskınlarına gazete mu
habir ~,e fotoğraf çılannm s1.p:eti mahsusa
da daıvet edikliklerini,· ve çeıkilen hazılıı · .ve pe
ırişaın resimlerin .gıaızete .. · sahif~eri . üzerinde 
teşhir edildiğini görinüşüşdür ( 1957, 1958). 

· · Zaptiye ve polis teş,kilaıtın:dan ev.vel, 1845 
(hicrd 1262) yılına gelinceye kaıdar !stanib:ul
daki ahlak zaıbııtaısı işleri ·de, şehrin l:ıütün za;bı
•ta işleriyle beraıber Seraskerlik emrin.de idi . 

Yeın.:içeri ocağının ,kaJdırılırnasmdan önıce 

de istanibulun en büwü:k mlbıta atıriir.i (İstaıü>ııl 
emniyet müıdüru) yeni9eri ağası, ahlak za:bı
tasıının. amiri de ocağın lfüyük rlltıbeli zaıbıi.tle
rinden Sübaşı ağa idi. 

Sübaşı ağa uygunsuz eşhası 'bir niahkeme 
kararı olm,adan tevkif ve hıapsecleıbilir, içinde 
fnhş icra edilıdiğinıden · şüphelend.iği evleri de 
•semtin ma,ıhıkeme na.dibi ve :mahıallenin i,~ı ile 
ıbasaıbilir:di. 

Dini :iıslamın iffet v.e ismetin - muhafazası
na verdiği önem, büy:ük şe~iır İstanbulun tari
hi boyuitc_a, her ne isim a.Ltı.ınıd'.a bı..tl1.lllılR'Ba bu
lunsun, İstanlbul aıhlfuk zaıbitas:ıi:un maıievi 
yardim.cısı olmuştur:• "MaJlıalle nam.usu" !s
tanıbullulann _ü:oorine tıiıtredıüderi bir kıymet 
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olımuş, asıırlarca bek•ar uşağı taifesi mailıalle 
içine sokulmamış, semt semit bekar odaları, be
lir hanları yapılmış, kadın ve erkek uygunsuz 
ıtakıınına karsı ma'haUe:riin namus havası bir . _, 
,aihlak zaıbıtası vazifesini görmüştür. . 

.Sıiilbaşı Ağa ile adıamlarma da bekar-han
larının vıe bekar oqalarınm bulunduğu semt
lere nezareıt işi kaimışı\ır_ lci, bu_ arada Fatih, 
Samatya, Kum.kapı, Hocıapaşa, Sirkeci, Tuh
taıkale ve ciıvaı-ını, Balııçekapısını, Galata ve 
etrafıını, ibilllıassa Tophaneyıi zikreıtmek la~ 
zıındır. Ifusııın.paşa ve civatmın a!hla.k zabıtası 
ayrı bir teş:kilaıta, kaptan paşalığa bağlıydi ve 
oranın eri bıüyük idare zaıbıta amiri de Tersa
ne Ketıhüıdası Ağa iıdi. 

Şeıhrin Marmara sahıilleri, Boğaziçi sa
lhilleri, Sur dışından Küçük'Çekmeceye ve Ana
dolu yakaısıınıda da Bostaneıya kadar: u~anan 
sa.lıillerm zaıbıtıa rumiı:ıi de_ Bostancııbaşı Ağa 
idi. (B. :·· Terıs,a.ne Kethüd~ı; Bostancı başı.) 

Subaşı, 'Persıane ·Kethıüdasfve Bostancı

ıbaşı Ağalıanın o devi.rlıerde kullandığı başlıca 
:zaıbıta niızaJmı ":zincirleme kefalet" iıdi. İş bul
ımaık için tstanıbula gelen J}Jekar tai.fe~in bü~ 
y.ülk şehiro:e yerleşip kalaıbilmesıi ~k zor idi. 
Rumelinde Küçü:kıçekm.ece köprüsünde Ana- . 
doluda da Bostıaınıcl!başı köprusünde (Bosta:ıi

:cııda) bir yoıldamıa ya;pılır, İstaınıbula gidenle
rin kimin yanınıda kalıacakları, hanıgi işi tuta
caılı:lan kayııt ve teısbıı't edilirdi .. · İstanıbuld·a da 
kefiLsiz olaraık hıiç kd:mıse lh:anlara, bekar oda
larına, ve medreselere kaıbul · edilmezdi. 

il!erıhanıgi bir sanaıt işinde, devletçe tayin 
edilmiş milktandan fazla. ~1fa, çırak, yanaşma, 
işçi ve amele çalıştinlama2dı. Her üç senede bir_ 
de bütıiin çarşılar, dıülkıkıanlar, hanlar, ha:maım.
lar, iskeleler sıkı bir teftişten geçirilir, haımal, 
kayıkıçı ve dellalk maılnııulesi ile dükkan ve dma-
1aıt:lhane çırak ve işçil-eriın.den, fırın uşaıkJarın
ıdan 1Ü!ZU!mundan fazla bulunanlar, kefilleri da
hi o1sa İıstanlbuldan çııka.rılıp memi8keıtlerine 
gönıderıiliııdi. Asır.tar · boy.unca İstanbul iZaıbı
tam, hareketlerini daiına gözönünde bulundu
ramayıacağı lbir nüfus 'kalaıbahğını "Nice fe
saıdlar ve şenaatler ve fuhşiyata yol açacak" 
.bir mesele olarak görmüştıür. (B. : iBekAr ni~ 
21aam). 

Döııdiıncü Muradıın ölümün-den hir yıl ev
vei, 1633 (Hicri 1048) de İistanlbulda yapılan 
büyükesnaf alayını tasvir eden Evliya Çelebi, 
on yedinci aısıırıdaıki alhlak zaıbıtası bakımından 

diıkkat iie ô.lmnımağa değıer şu bendleri kay
detmdştir: 

"Esnafı Zeı:ııkıaftııbegan - (multaibıbet sim
sarları, çöp çafanLar) ~ Nefer 212 Haşa ki, 
pi~leri ola. , 

"Esnafı Hizan dilberan (uygunsuz deli
ıkanhlar) - 500 nıefıeııdir. Buaılar bir alay •ha
neıberduş hi~n ulu.feci C'elaıftırki, kendi kadir 
ve kıy~tle.rinıi b:fil.mıeyüıp -Babullu:kda, -Funıda
da, Kuım.kapuıda, Sanlbolada, Meydancıkıt.a, ki
lise ardında, Taıtıavlada vesair · fislik . mahalle
rıinde sürü swü ge2JÜ/b boğazı tokluğuna say
do1urnirlarken Sülhaşının damına di.işüb def
terli olurlar. Neimibdllaılı dalh:a bıunilar gfüi ni
ce esnafı mühmelaın vardır ki, tahrir ve tas
virinden kıaleım utanır; bunları Silib-aşı bilir, 
gayrileri bilmez. Alayida Sülbaşı ile günaıgun 
ş~kalaır edereık geçerler .. ''. · 

Divanı hümayun defterlerinde kayıtlı 1565 
(Hicri 973) yılına ait bir vesikadan Galatada 
oturan Arab Fati, Narin, (Giritli?) Kir
telü Nefise, Atlıases Kamer ve Balatlı Ayni 
adında İ:stanıbul aihla.k zaıbııtası tarihçesindn en 
eıski beş fahişesini . öğreniyoruz .. Mahalleılin.in 
ihbarı üzerine yıa,pılan zaJb1ta takibatında bun
lardan Arap Fati gi,zlenip i2Jin,i kay,bettirmeğe 
muvaffıak oluyor, diğerleri de, evleri c€Jbren 
sattırılarak İstanibuldan sürgün ettirilııneık 
üzere tevJi::if ediliyor. Daha evvel Arap _:Faıtô.nin 
evinde baskın veren, Kal!aiaıtçı maıhallesıinıde 

bulunan kendi evinde de namahrem ile bası
lan ve kapısırtın önüne gelen imam, müezzin 
ve cemaate: "İmaniinıza ve kadımia ve şeri
atınıza la.net!" diye küfreden bir yeniçeri av
reti de · tecdidi iman ettirildikten sonra eri 
gelinceye kadar zindana atılıyor. . 

10 ağus:t:O!s 1567 (H. 4 sa.fer 975) tarıiıhli 

.bir. fermam ile, tstanıbul kaıdısına, mahalleler
de f a)hıişelerin ne sebep ve suretle olursa olsun 
asla himaıye ed:ifaneme:si, fulhşu sa:bit olan av
ratların doohıal sürıg,üne gönderilmek ü~re 
!hapse a ttlıınaları eımredıi:liyor. 

_ 16 M~ 1571 . (H. 21 znı;cce 978) ta
rihli bir fermanda qa, bekar çamaşırı y1kayan 
avıraıtların, dükkanlarına gelen bazı levendleri 
falhişelerle .. buluşturdukları zmkreddldikte.n 

· sonra; kaJchnlarıın asla ibakar çamaşırcılığı ya
pamıyacalkları ve bu gfüi kadınlarla onlara 

· dükkan verenlerin şiddetle cezalandırılması 

eımredilıiy.or. . . . . 
24 Mayis 1{>73 (H. 23 MUiharrem 981) ta-
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rilhhl Eyyulbsu1tan ka'Clısma hltaben yazılmış 

,bir fer.manda da şu şayanı dikkat sa:tırlar o
Jmnıuy:or: 

"Kayma;kçı dükkanlarına bazı kadınlar 

kaymak yemek beıhanesile girip oturup na
mahremlerle cem oluıp şeriata aykırı vaziyet
ler ve tecavüzler olurmuş. Kiaıyımaıkçı düıkkan
lanna kadınların girmesinin yasak edildiğini 

dükkıan sail:ı!i,plerine muhıkem bildiresin"~ ; 
1 Birincikanun 1580 (H. 23 Şevval 988) 

ta:r:ilh1i ve per~er ket:ııüda:sına hitaıben 

. yazılmış bir f erımand:a da şunlar · okunuyor: 
"Taze avratların levendlerle peraber pe

remelere binüıp gezımeğe gitmelerine şiddetle 
mani olasın" (B. : Kayık; Pereme). 

On alıtıncı aıSuıda bazı uygunisuz e•s:irciler 
de, esir alım saıtınmndaın ııi.yaıde gi·zli fuıhuş ile 
ımeşgul olurdu. Bunlar ellerindenci cariyeleri 
esir pazarına götürürler, gu.ya müşteri imiş 
gıiibi pazara gelen leveild 1:ayf asma sureta bir 

· pa.zarlılkla bir miktar pey akçesi alıp caııi.yeıyi 
teıs:liim e:derlerdi; caııi.ye levendin odaısında bir
kaç gece kapaılılı:r ve şu ö-zr.ü· çıktı diye i.a.de 
edilir.di; haıtıta bazı :fahişe avratlar, · bu uygun
suz esirciler vasıta.sile, baskın tehldkeısi olma

. dan bekar ta-y.f ~le kaıpanımak yolunu bulur-
lar.d'ı. (M. 1583 = H. 991 larıiihli ferman). Bu 
yüzden, kadın ve erkek eısirciler:in 2Jinci-rleme 
ılrefaleıtiıne çoık diklkat edilir, fa!k.at her türlü 
şiddete rağmen esirciler arasında· muhabbet 
ıdellfillığı yapanlar daıima buiunurıdu. 

lstan:bul ailılaık zaıbııtası tarihinde fuhuş 
ile mücadelenin bir ma.didesi de kadınların a,çık 
s8iÇdlk. g~ dıüşkün1üğ,il, lüıks ve moda iptilası 
ıi.dıi (B. : Açıık ,saıçrk gezme yasağı). 

Solro'llıu -devrinin sonlarında olan şu.vak'a· 
da şay.anı dilklkat olduğu kadar tuhafitır: . 

· lwklaeı Ml.lEbaıfa denilen bıir adam Katır
cı Harunıda bir yer açar, buraya uygunsuz ·ta
lkımıınıdan dakuz nefer şa.bı amred oğlan top
lar, saıçlarını uzatil::ırn-, allık, aklık, saıç boıyası 
ve asım takım ile avrat gibi düzüp kuşar, fe. 
raceleyfüp yaşmaık1aıdıkt-an sonra .. !ia bu oğlan -
lan bazı evlliere götıürür, evli kadınlarla buluş
ıtlll'Ur; n:maıpet kı.z kıyafetindeıkıi oğlanlardan 

ibiri baskın verir, Klatırcı Hanı basılır, Kukla
-cı Muıstafa ve saçlı oğlanlax yalkalaınır; her biri 
ibir tarafa sürıülür, falkat vaık'a 1stan!buldagü
rülıtü1il dedikıodn.ılar uya'llJdırı.r ~ bu ~detı . pek 
çok kimseler şüphe üzerinıe Jmrılarını boşar~ 

l.ar, hanümanlar viran olur · (M. 1577 = H. 985 
tarihli ferman). 

tstanbul aıhla;k zabı:ta.ısının en aciz devir .. 
leri, on yedinci asır ortalaııile Yeniçeri ocağı~ 
nm en kllLvvetli niaaıaıda bir haşarat yatağı nl
duğu on sekminci a;srı,n sonlarından ocağın 

lağvına kadar geç:en yılfaroır; bu deıvdrlerıde 
kili halinde bütün zabıta teşkilatı felce uğra
mış, s_öz ayağa düşmüş, ırz ehli evlerine !ka
panmış, kadın, kız oğlan değil, dört kaşlı deli
kanlılar bNe sokağa çııkamaız o1nüışlardı. On · 
yedinci 8JSll' ortasında İkinci Osm.anı tah.tmııdan 
düşüren kanlı ilhibilal ile başlayan ve Birinci 
Mu'Sitıafanın biı- bıuçuık. senelik saltanatı ile Dör
düncü Muradın ilk yıllarını dolıdıuran büyük a· 
narşi devııhıi gö2Jl.eri1e görerek tasvir eden 'bir 
ıınuhaırir, Tarihıi. Gilmainıi müellifi Melhmed 
Halife, Yeniıçeri zorıbalarınıiı sokaıklarda ale~ 
nıen ve ayaik. ümere- fili şeni ve liv~ ya.ptıkla: 
.nnı ya.zar. Nihayet ocaklarının kanlı bir şeıhir 
ımuıharebesile kaldıdmasına varan sôn Yeni
{leri aızgınlıklannın tafsilatı ise 'başta Caıbi Sa.i
din el yazması vakayinamesi gelmek · üzere 
E'..'.\nizadede ve Cevclet Paşanın tarihinde var
dır . 

:J.810 (H. 1225) vaıkayıidnden: 

Sadaret k:ayımıa;kamı Osman Paşanın zev
oesinıin seıvici bir _ çengıi karı ile ge.ooleri Baıbıfüi 
hareminde saz ve nakkare ile gulgulei ahenk
leri etrafıta.n işitilıir.di. Kaymaıkain Paşa ise 
ızevcemnın mağlu:bu olduğu ciıhetle çengiye i
rat tanzimile meşıgıul olurdu. ::e'adişaha akse
dımce Paş-a a-zleıdilerek Limniye, _zev:ce$i Bur
saya sürü1dıü, çengi kan da .iıdaım olundu. 

Balıkpazarı semtıinde hirkaç haanmal bir 
ıı:ız ehıli hatunu tutıup celbren ve kam.ren oıdia

:Jıarına götürecek oldukıta hıatu~un feryadı et
rafıta bulunan esnafa tesir -etti, rica ve miila
)'lemetle ellerinden kur.taırnnaık .ist'ediler, ham• 
mallar . inaıt ve ısrar · edince halık gazaıba. gelip 
haıtunu ellerinden cebren almıağa kallktı, ham
ma'11ar · silaha da:vramp heıncin,slerinden bdr
ıkaç nefer eşkıya daıha oırlam kaıttlınca kepenk 
sırığı, sopa ve taş ile hücun:ı eden esnaf hain
nıalları kaçııııınağa murvaff.ak oldu ve biçare 
<kadını adeta küçük bir sokaık muhareıbesi ile 
kurtaraıb.ildi. (B. : Baıbkpazan Vak'ası). 

1811 (H. 1226) valkayıiıinden: 

Üslrudarda -Balaıban iskıelesi arkasın.da 
ve debbağhane civarında ve sahili deryaya ya-
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J.un diğer köşe ve kenarlaı1d:a bulunan /bekar o
,deJarı ötedelllberi Darüımedved Eşkiya ve era
zili eşhasa me'va olup bu esnada bazı eşkiya 
birkaç ehli ırz haıtunlan cebren ~:ezkur odala
ra götürın:ı.ek üzere yoldam. çevirecek oldukla
. rmda Üsküdar afutl~si toplıanıp kurtarmakla 
keyfiyeti Babıaliye ihbar.etmeleri üzerine bu 
o:dalann yık~ı için ferman çıkıp BO'stan
obaşı, Seklbanıbaşı ve Mimar Ağa receıbin ii.
çiinci.i çarşamba giüııü Üakıüıdam geçip iki yüz 
kadar bekaır odalarını yıMılar, baz:ılaınnda ço
ooıklıu kahıbeler için beşikler çıikmıştı. (Tarihi 
CeMd&,lX). . 

1812 (H. 1227) :vaıkaydiinden: 
Veba salgınının başlıca sebeplerinden b.iri 

fisk ve zina çoklu'ğu olduğundan uygunsuz ta
.kı:!wn oturoU!kla.n ibek:ar odalarının. yıkı[ması
na fermaıı çııkltı; Kaymakam Paşa, Mim.ar Ağa 
v~ ocaklıdan bir miktar zabit ile Bahçekapısı
na gelip Melekgirmez sokağındaki ve kayık
haneler üzerindeki odaların cümlesini birkaç 
saatde yıktılar. Kaptan Paşa da Galata ve 
Kasımpaşa taraflarındaki kalyoncu ve kala
fatçı erazili odalarını ~ktırttı, bazı kagir 
hanlarda olan erazil ve fahişeler d~ çıkarıla
rak •odaları mühürlendL,-Yıkılan, yıkılmayup 
da mi.ihürlenen odaların bazılarında vebadan . 
yeni· ölmüş erkekler ve fahişelere rastlandı 
(B. : 1227 Veba Salgını; Hidayet Camii; 
Melekgirmez sokağı). 

1817 (H. 1232) valkaydinden: 
Softalar ise medreselerde genç talebeler

le uluorta Ka'Vllll Lut \hikayesi okumakla meş
gul idiler (Sandızaıde, il). . 

1818 (H. 1234) vaıkayiinıdıen: 
Haısköyde yine f aıhıişe · n:ıiiını:zaasile bir 

ıkn.mııbaracı, tersamıe vardiyaın[anndan bir kür
dü katleıt:mıehle ertesi gün on· beş ka.~ lkiın't 
ıtoplana.ralk biır k:umlbaracı ka.hveihanıesini ;ba
sıp birkaç bıgij.nah kumbaracılan katlettiler; 
bunun üzerine iki taraf gayrete . gelip rast 
ıgeldiıkleri yerde kwnlb.a.racılar kıürtleri, kıfur.ıtler 
lkumharacJl.a,r katled~ olldular (B. : Bask.öf 
Vaik'ası). 

Tş.yyarzade Ata Bey de Enderun tari- · 
lıılılıde üçmıeü Sulıtmı Seliındn silalbşorluktaJld 
r.mıa!haretdnıden ba:hısederken !bir za:bııta vaıkası 
ına'kleıder : 

;Padişıalı ,bir. gıün . kalyon kaptanı klıyafe, 
,tin.dıe teıbdıil geze.t1keil Sultanıafunet ca.rrili. al
tında Sokullu·Melbmed Paşa canın yokuşunda, 

yalın ayaıkh pırpırı :bir ye,niçeri tulurnıbacısmın 
ırz ehli bir kadını tıeca.ıvüız eıtmek kastiyle o ci
vard.a:kd bir vıiraneye ceıbren sıürüklediğfui gö-

·= rür, kadın _padişaJha yıalvarmağa başlar. Sıul
ıtan Selim eıv1\liela tatlı bir dil ile va_'ıraya mü
daıhale eder ise de serseı'.i lıeme'!l bıçağını çe
ker, faıkat padişah daha çevik davranıp pıala
sını sıyırır ve müıteca'Vİ!z tulum\bacıyı bir dar
(ljede lbeHnıden iik.iye biçer!. 

Sultan Selim gibi şair, musikişinas, son 
derece şerkaıtlıi, ırierhaım:eıt.U, munı:iıs, kanıdan 

nefret eder bi:r insaınm velev ki, bir şenaıate 

ma,.'1.İ alına ve nefsini mıüdafaa yoLunda da ol
ısa pala sallayıp adam öldürmei kolay inanı
ilıacaık va,lm değ.ildir, bu. fıkranın, o zamanlar 

· •asayişin ne kadar bozuk olduğunu göster:nwk 
ibalmmndan kııyııneıtıi varıdır. 

~i Abdülhamidıin .rstiıpıcla.t deıvrinıd:e is• 
büyük şehrin aılılaık zaJb:ıJta;sında gayrı ·ciddi, 
ısaıtJhi bir faaliyet görülür : Genç meıkıteplile
it'İn Gala-ta, vıe Beyıoğlu tara:flannıda gezip do
ılasması, kadınların fayıtona · binmesi, haJtta 
~baları, Jraxıdeşleri ve lroca!la;rile bile olsi, er
kekle bir araibıaya binmelerıi: ya1sıalktır. Bir ara 
kadınlar için bir açık saçık gezme yasağı~ bile 
ilan olunur. Buna rağımen yıer yer türemiş ka
badayı tipleri gör,ülür ki, bunlaır be!m.r odala
rında, kaJhv:eib.anele:rde, bostanlarda, mısır tar
!i.alannda, fulıya bağçelerin,de, hamamlarda, 
ıdeni:z lıamamlarınıda türlü şenaet ve· rezıa1eıt
leri alenen işlemelkten çekdmmezler, bu yollarda 
1:staiı;bulcla derin aıkıi!sler yaıpan cinıayıeıtler iş
lenir (B. : Saıbunhan.e arısaısı cinayeti; Kalay
c~ Ba:hıçesi Cinayeti). namın.ı saray hafiyeleri
nin aleti o1an bir takım şerirlar, şooa.aıtleııile 
·ve ır.z şekaıvetıi ile övıünürler; bdr hafiye Fehim 
.Paşa ve çeıtesi,· ıbüy:üık şehir ta.riıhlnde· iğrenç 
lh:at.ırala;r 'bıraikır : zaıbıta btınlara karşı aciz 
gösterir. Galaıta vıe civarı, dıuvarsız ve çatısız 
mıııazzaıın bir ba:ta!kil:ı:ane maınızara·sı ar.zeder. 
Daırüşşefaıka gLbi şeıfikat ve himayesdne aldığı 
1çoooklarm ve gençlerin ahlak v:e iffetleri. ıüze_
rinıde çok tıiitiz müıeısıseıseler, bir taleıbesiınıin Ga-
1altada, T!Oplhanede, Be.yoğlunda avare dıolaşır
iken ya!l{alıamnasım mekıtebi\m tard cezası ver
mek için kafi bir suç kabul eder. Askeri riiş
diyeler, askeri ida<liler talebelerini meikteb 
dışında aynıdikkatle korumuşlar, semtleri 
lhalkmdan d~hi olsa kayık,çı, arabacı, tulum
bacı, ka!hveci takımından kimselerle !hatta 
şöyle ,biır aşinalıklannı dayak, senli •benli fil-
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fetle düşüp kalkmalarını ise hapis cezasiyie 
föılemeğe •çalışmışlardır. Mektebce ecla.fdan 
kaıbul edilmiş ve akranı ,olmıyan güruh ile bı,ı 
cezalara rağmen münasebetini devam ettiren
ler de mektebden tardedi1mişlerdir. · 

Ceridei .Aslreriıye, Cer.idei Bahriye, Ceri
,dei Mahakimi Adliye ve gıünlüık gazetelerin 
zaibııta süıtıuınları, şay&m hayret derecede bol 
ıiıffeıte te,cavüz ve harf enıc:lazlık ve bu · yfüzjden 
işlenen cerh ve katil vak'afarile doludur. Bu 
,devrin yüksek kibar maihfillerinden q.e <bila
lhare romanla,ra mevzu teşkil ed~cek skandal
lar sızmıştır. Ka1pak,çılarfbaşı ve şehrin göbe
ğinde Direklocarası piyasaları bostanlar, çi
çek bahçeleri bilıhassa ıf.ulya ıbalıçeleri dillere 
destan olur. Yaz akşamları Direklerarasın
dan, gizli ~umlhane-lerin namlı fahişeleri, 

lükıs arabaların içinde birer prenses .edasile 
geçerler (B. : Abdurrahman, P.:.; Kalpakçı
larbaşı, ve Direklerarası). 

İşgal yıllarında lstanbula bir muaşal,a se,hnesi 
(Marikatür: · Ahmed Münif, Akbaba Gazetesi) 

~ c :ı....---.••• 

İşgal yıllarında Beyoğlunda bir muaşaka sahnesi 
(Kaı·ikatür: Ahmed l\lünif, Akbıaba. Gazetesi) 

Birinci Cil1an Ha-:r.bi sonunda, İsıtan!bu1un 
İtirlaf devleıtleıi asken 'kuv.vıetleı:foıi.n işgali al
tında kaldığı yıllar, ahlak · zaıb1ıtası tariıhdruie 
dğrenç ve korkU:111Ç saıyfal'ar dolduran bir de
virdir. 

Bir taraftan İstanbula, · Bolş_evik ihtila
linden canını kur.ta:nnış felaketzede be~az 
ıruslar doldu. IDrk~ıeri Çar>lbik orıdusunun ge
neralleri, zabitleriydi, yahut ressam, musiki
şinas, sahne artieti,gibi pek aydın bir yüksek 
taıbaıkıaya menırupıtu: tstanlbuldıa rızık peşinde 
kıadınları, kıızları, köı:ıpıe oğlanları koşup do
laştı, heıpısi maklbule geçti, bu rus·güızeHeri a
ğızlarında dolaşan bir kelimeye nisbetle "Ha
raşo" adını a1di. · (B. : Haraşo) Çarlık gene-

.. rali, sırtında apoletleri sölkıülmüş kaıputu, pat
lak çizmesi, armasız kasketiyle bir. köşe ba
şında, boynuna a·sıtığı bir ta;h,tıa kutu içinde, 
}ııi,caib-ı.ndan hağırıamaıdığı içiın seşısi:z bir put gi
hi durarak kibrit, çeşıiıtli siıgaralar saıtaırken, 
krurısı bir iızibe odıaıda · yırıtJık yamala,dı,. kıızı ve 
:oğlu gaıııinıolirda, p,aıstaıhaneletıde ve onların 

. ,şeihiiıre ayalk baısmasiyle açılan ilik İsta·nıbul bar
larında garson ve kemi oldular: sapsarı saç
lariyle vıe maviş gözleriyle miiniıs munds sokul-. 
dıular, bol bol fooklandılar ö-pülıdüler, sadece al
ruklan paraya baıkaıraık hiç tereddüt etm-eıdei1 

. lher tabak:adan er'~~ğin kıOyınunda saıbalıLaıdı
lar. Kız veya. oğlan, saJbaJhm ilık saatlerin.de 
-anasının ve baibıaısıııun yaınıına cepleri dolu 
döndüğünıde bi,r : "Ha.ıraş.o!" takdir nidaısiyle 
lkarşılaınıdı. . 

İsıban/bula meteljıksiz ve aç gelen beyaz 
Ruslar, iilci sene içinde İıstan!bu1dan Avruıpaya 
çantaları, koyunları, koltukları· para ve mü
cevher ile ve valizleri eşya ile dolu olarak git
tiler. İstanbulda a~ık bir fuhuş yarası bırak
tılar. 

Diğer taraf1tan, harıbin · ve mağluıbiyeıtin 

ıdıoğurouğıu. açlılk ve · sefaLet te ibıazı Türk 'ka
dınlarını fu!huş girdaJbma sürüıkledi. 

O devrin. tstanıbul musevfuleri, a2im,lııldar 
arasında peık asil vatandaş oJı.dular, işgaJI. kıuv
vetlerine, Tiir'k gıiıbi: diüşman gözüyle baktılar; 
Ermeniler ka.rars~dı, iıçl.erinıden çıkan yaıbancı 
yardakçısı pek az o1du. Fakat Rumlar için :ts
tanibulun işgali, Bizansın, o laşei tarihin hort
laıması gföi oid'u, öylesine şımardılar, a2Jdılar ·· 
ve işgal kuvveıtleriıne öylesine ya1ta,klaştılar 
lcıi zenıgıinleri dahi bu yaJkıınilığı fıu!hşa kadar 
,gö:t:ürdü; · kız biır Fran·sız :?Jalbitimn, oğl~n rui. 
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- Aman abla, keşki arabadan·· inmeseydik, gör-
dün mü, babama. rastgeldik !.. . . 

· (Resim: Cevad Şa.klr, Akbaba Gazetesi) 

sapık revkU bir İnıgiliz çaıvuşuınun kıezynuna 
ıkioşa koşa, seıve seve fahir ve gurur duyarak 
aıtıJıdı. 

Türkleır araısıından da bir tiıJmn maioora- · 
pe:rest ahlaksızlar çıkıtı. İstaooulda ookar \a
yaıtı sümıeğe mahıkuım işgal · kuvvetlerimn 
genç zıaıJ>iıtleı::-i ile ecnebi ve Türk ,bir taıkmı ma
ceraperestlerden· mürekkeb öyle pir "ecnebi 
kibar mahfilleri" vücut buldu ki, fuhuş, te
şekkül hikmetinin iç.inde idi; ki, Yakub Kad-

1 
tinin "Sodom ve Gomore" adındaki romanı, 
bu ~ev~n Tarihe verilmiş edebi bir raporu
dur (B. : Sodom ve Gomore). 

Bibl, : Polis Nizamnamesi, O. N. Ergin, Mecellei 
Umı.iri.ı Belediye; Mehmed Halife, Tarihi GilmA.nt; 
Ahmed Refik. Onuncu H . asırdatstan.bul hayatı; Cev-. 
<let Tarihi; CA.bi Said VakayinA.mesi; Gazeteler 

AHLAT SOKAGI ~ -Eminönü kamsının 
Küıçükıpaızar nahiyesinin Hooaıgıyaseddin · ma.;. 
hailesi sokak[ıarınıdandır; Melhmedipaşa yoku
şu ile KU:çükpazar Mektep solkağı arasında 
bir aralık soıkaktıT"; kabaıtaş döşeld., ·yaya_ bl
ıdınınlı, · Meihmedpaşa yıolkuşundan Küçük.pa
zar Mektep ~sokağıına doğru az meyilli yÖkuş 
lbir yoldur; üzerinde, kapıları üçer dörder ba
samak taş nie:rıdıiirenli dörit! tane büyükçe aı1ı
şap ev vardır. (Maıyis (1945). 

Bllbı : ·aEK, Gezi notı.i. 

AHMED I - Osmanlı padişahlarının on 
· a:ltınc~ı, tsta,n/bul taıhıtınıda oturmuş Türık hü
kümdarlarının sekizincisi; 1589 _(H. 988) da 
doğdu; balhaısı Üç.üncü MeQımedin ölUmü üze
ıri,ne 17 Bı:ı:uncikanun 1603 (18 Recep 1012) de 
on dört yaşlarında. bulunıunken imparatorluk 
tailıtına • ooıırdu. On dönt sene padiişahlık etti. 
22 İikinciıteşr1in 1617 (H. 23 Zilkıade 1026 çar-

;; şamba gecesi 'bir· miıde hastaılığından öldü. 
Hanedanının · içinde fevkalade gi,izelliği ile 

tanınmış bir sima idi, saraydaki hasekilerinin 
en şölhreıbllJSi. de, diliberliği, zekası ve ~z 
hLI1Sı dillere destan olaın Köısem Mahpeylker 
Sulıtıan olım.uştu (B. : Kösem Mahpeyker Sul
tan). 

Naşını gasleıden Hüdai ıAm Malbmud E
fenıdi d~r,vıişlerinıdeın ·şaban Dede "Bu genç pa
dişahın s,iyaih saıkalında iiki ibeyaz ~l gördüm 
,!ki; hayaıtın!da seçilımezd:i; en yakını benıdelerine 
gösterdim, Seman !rana gönderdiği gün be
lirdi dediler ... " diye bir fıkra nakledermiş. 

Asrının eti büyük devlefilnin hüınimdann'a 
1azmı bilgiye . hiç 1bix 2ıaımıa,~ saıhıip olmamıştı, 

• oın yeıdıincıi asır başında 'huıdutsu;z bfr mutla.ki
yet iJ,e idare ohınan bir ianıpa;rart:orlukfa hıü
kümdarlık san'1aıtım öğrenımiiş görünıdiiğü bir 
çağda, heıniw: yirmi seki~ yaşmıda neıvcivan i
ikıeıi öldü; (;enç Osmamn, Dördüncü Muradın 
ve llo:rıahıbıniın balbasi olan Biriınci .Aiblrnoo, üze
rinde dilkikaıtle duru'lımağa değer bir simadır 
(B. : asman II; Genç; Murad IV; İbraJhıim). 

Bl.ll"aıda iki fıkı-anın na.kli gerektir: 
Asrmııi büyük ve-ııirleninıden Lala Meh

med Paşa ölüm döşeğinıde illren ~pıağl!Sı pa
dişaha: "Şöyle bir vezirin kıymeıti bilinmedi" 
d:eaniş: Sultan Allmıed k~ız: ·"O giderse 
yeriıne başkaısl gelıir !.. " cevalbım verımiştıi. 

Sadnazam DeITViş Paşa ,hU2JUnı hümayuın
da ç~ır ipiıte boğuİarak idam edilmişti; yerde 
yaıtan · cesed, bir siarir . gerilmesile bir müıdıdet 
!SOnra ayıağını oyn-aıt.mı_ştı, ,bunun üzerine genç 
padişah yerdnıdeııi g.aızap i!J:e fı.r.Iamış, hançerini 
geıkerek Derviş Paşanın 'boğazını kesımişıti ! 
Va.k'a, her halde, Paşaımın ölıümüne tarın olan: 

Kıydı Dervişine_ şah 

ıınısraı kıaidar basit değtl]ıdir. 
Çok dindaındı, ulama ve meşaydıh ile uzun 

. ıSoh'betlerden .zevk1 alırdı, Üskiüda.rlı Hüıdai 
Aziz Mahmud Efendinin ise ha.yıranlannıdan 

idi, Ef eınıdi.ye intisabı bile söylenir. Relhiülev-. 
velin on ikinci gecesi Sul-taınaıhmed Camüinde, 
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Osmanlı hanedanının 

an'anevi mevlud kı
raatını o koymuştur; 
Kabe ve Ravzai Mu
tahharayı yenileye
rek tamir ettirmiş ve 
zengin _ hediyelerle 
tezyin etUrmiş, evla
dı resulü İstanbul 
tahtının haşmetine 

denk cömertlikle hi
maye etmiştir. Bütün 
ömrünce ağzına müs
kiratın katresini 

Birinci Sultan Ahmed 
· (Resim : H. Çizer) 

koymamıştı, hassas bir- gençti, pek kü
çük yaştan itibaren şiirle uğraşmıştı, Şi

irde 'Bahti" mahasını kullanırdı, otr doğuş 
•kaibiiliyeti samimi bir d~nıdarın . heyooa.nla:rile 
!birleşince ona cidden güzel müınacaıtlar, nıruiit
ler, ilaıhiler yı8J1Jdıniruştı, Seırıdarını İran üze
rine göİıde.rirken yazdığı şu münacat Biıriınci 
:A,bmedin b-u bakimdan kıymetine güzel bir ör
ucldtir: 

Ya ilahi ;cümle iman ehliıü mesrur kıl, 
Şa,rkü garbi ,da.ri ıisIA.ın eyleyüb mağfur kıl! . 
Rafiziler katline azmetti eeyşi müslinıin, 
~t yann hürmetiy~ün wı!arı "1&DS1lr kıl! .. 
Atlu , 1e yayaya lütfun inutfasıl idüb müdam, 
Cümlesini milıneti .derdü bel\idan i'.lfır kıl! · 
Aske~ Bahti kulun sana sipariş eyledi, 
Her kazadan anlan ,mahfuz idüb mestur kıl! 

Hazreti Muıhammedin aıyağı r~nıde 
. mücevherli bir sor:guç yaıptmmış, sorgucun· 
elmaslıarı ara.ısına yerleştdriılmiş mföeler üstü
ne de şu kı,t'ıamnı yaızıdııımıştı:-

Nota tacım gibi başımda. Jötiirsem Mim, 
Kademi resmini ol /flazreti Şahi iResulün. 
Güli gülza.rı mulıabbet o kaı:}em sahibidir, 
Alımeda durma .yüzün sür Kademine •o gülün. 

Birinci Sultan Ahmedin turası 
(Topka-pu Sarayı arşivinden) 

Birinci Ahmed, cuma ve bayram günleriında 
vesair mubarek günlerde başına· bu · sorgucu 
ta;karıdı. 

Su kıt'aısı da deıvrin namlı musikisiınas! , . . ' - ., 

larındaın Hafız Kıumral tarafından· düy~k · usu-
lün.de ve Pençıgaıh ma:kamında bestelemnişıtir: 

Dilhanesi pür nOr -0lur 
Envan ~ikrullah ılle 
İklimi! ıdll mAmur olur 
Miman tl:lkmllah · ille 

,Gençliğine dioyamaımış bu bahtsız hü
ıküm:dar, İstanbulda, aisnıun 'büyük san'a.tkarı 
M:imaır Me'hımed .Aığıa,ya muhteşem bfr 'ma.be-d, · 
Sultan Ahmed <Camiini. yaptırmıştı; ki altı 
narin minaresi:qin onaltı şerefı:ıi, hanedanının 
on aıltmcı hiikümıdarlığına i~areıttir (B. : Sul
ıtan Mlımed ~mdi). · 

Biırincıi Mıımed, İstaınıbul. talhtına hiç· ibeJk
lenmedi:k hir anda""oturmuşltu, ibaıbasının ik:ısa 
·sü•ren haıstalığı, saıray taraıfmdain1 devlet erka
nından bile giızlemniştıi; Saıdrıazani Yavuı 'Ali 
Başa omu ite beraber sef erıd.e idi; Saıdaret 
I~a:vımakamı Kasım Paşa:, salbah namazım kt• 
hp Divaıtı Hümayuna I1iyase,t etmek ime.re 
Kıiıı1:ııhea1tına henüz gelmişti ki, Kaıpıcılar Ket" 
ıhıüıdası Hüıseyin Aifa. acele olaraık Balbüssaa
de~e çağrıllmış ve Kapıağaısı tarafından· çev
reye sarılı bir tezkere _veri.Iereık: "Bu hattı 
!h.Wma.yun,u Kayım.akam Paş1aya teslim edesin" 
df.ve tenıbiıh edilmişti, o da deırtlıal Kasım<Pa• 
saya getirip veıımiştıi. Paşa çevreyi açmış, fa
ıltait g-a,vet .. karışık olan yaJZıyı söküp• oıkıuyıa
mamıştı, KapıcıI,ar Keıtfuıüdasına: "Bunu sa
na kim verdi?': diye sorıinlıştıu; Hüse~n j\.ğa: . 
"Kaıpıa~aısı vendi, hıaıtıtı 1ıüa:nayıundur" demişti. 
Bunun üızeır.ine Paşa yazıyı tekrar mU:ayene 
etımiş: "Bu ooktaısız haıt paidişahımızın hattı
na benzemez ve elfaz ve ibaratı okunmaz, 
iGinde babam tabiri vardır ki, padişahımızm 
hayaıfta balbaları yoıkltw-! " diyıereık müverrih 
Ha.sallı Beıyzıadeyi çağırıp kağııdı vermiş, o da, 
vezirin ,lmlağına yıaıvaşça okıuımıuştu ki şunlar 
ytaıZılıydı: "Sen ki KaJs.ım Pıaışa:sm, ibaıbam A1-
laı1ı eımriyıle vefaıt etti ve ben tabıtı salıtanata 
oüluıs ettim. Şelhri mııııbktem zaıpt' eıyleyesiıi, 
bir fesat olursa senin başını keserim," 

· Naima Efendi cülus merasimini şöylece 
nakleıde(l': "K~yımaıkıam Paşa Miirti Ef eındiye 
ıtezkere y.arzııp Ça.vuşbaşı ile gömiendi. Soınra 
Mimar Ağaya cenaze mıüih!immatı :Sipariş ~ . 
lundu. Saiıı· huızuru lazım Oılan devlet · e(('ltanl . 
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Birinci Sultan ıAıhmedbı el yazısı 

(Topkapı Sarayı arşivinde) 

davet olundu. Balbı Hüıınaıyun öriüne· taht ku
rulıduğ,unu gören Divanı Hüımayun h~ bir. 
nıa,na veremedi, aslını ibilmeıdıiıklerinden Sulıtan 
Mclunedi . çıkaoak sarurlardı. Müf-ti . Mustafa 
Efendi ddvana gelince bütı'i,in vezirler Kulbbe
altıridan Çlikaırıak taıhıtın kuruldıuğu yere git~ 
tiler; bu sırada Baıbüısssadedenıbir siyah şem
leJ.i ~oıcuk çıkıp· iki tarafına selamlar vererek · 
şevket ve heybetle tahta otundıu. Çavuşlar 

gülbank çektiler. Müfti ve v.üze-ra vesair dev
let erkanı Bininci Su1ıta.n .AOıme<ie bıiıat etıti". 

Birinci Aıbmedıin hususi hayatına dair 
V,ak'aın.üvislertle görülen kayıtlar ş.unlartchr: 

Cülusun ikinci yılı, (1014 Ce~ 
maziyelevvel) 1605 Eylülünde av
anmak üzere Çatalcaya ve oradan 
üç günde Edirneye gitti, Edirnede 
sekiz gün kaldı, Anadoludaki Ce
lali isyanı yüzünden altı günde ıl
garla İstanbula döndü. 

(8 Zilkade 1021) 31 Birinci
kanun 1612 de ikinci bir Edirne 
seyahatine çıktı. Evvela Davudpa
şa sarayından tantanalı bir alay 
gösterilerek - kalkıldİ. Florya sahi
linde kurulan gölgelikler altında 

Şeyhülislamın imamlığı ile .açık 
havada çok kalabalık bir ceIJiaat 
ile bir öğle namazı kılındı. Büyük
çekmece ve Silivride birer gece 
konaklandı. Karıştıran menzili ile 
Lüleburgaz arasındaki sahrada 

edildi ; genç padişah şevka gelerek Sa
dırazam ile ciride çıktı. Eşsiz bir ciritçi 
olan . Nasuıh Paşa bir hıüıımet eseri olarak ye;. 
niLdi. Baıbaeski ve Hadis~ ü2'0rlnden ımuharre
miın onunda Edimeye varıldı; vailcit öğleye ya
kın olduğundan Birinci Aıhmed doğruca Sul
tan Selim Camiıiıne indi ve "cemaati külbra" ile 
öğle namazı kılındı. Sultan Sellin ıköprü.sünden 
geçilip Edirne Sarayına indiği zaman Kızlar
ağası Hacı Mıustafa Ağıa ile sair saray mensu
lm'ni yallara o kadar çok para saçW.ar ki Sul
tan Mımoo. has odaya kadar altın ve gümüşe 
!basarak yütiiıdü; ve saray iıçinde bir mescid 
yaıpılması için emir verdi. Edimede · kaldığı 
ıınü.ddıetçe başlıca meşıgıılesiıni av teşkil etti. 
Biri Çömleıkköyıü ve civarında, dıiğeri de Kur.t
kaıyaısı tanıilıı.rında dö:rıt defa büyük sürgün a
vına çılkıtı. Kışı ~ede geçi.ren padişaJh, · (24 
Safer 1022) 15 Nisan 1613 te yolla.rtla avla
narak, ~e köp~, Karaıpınar, Malkara, 
Ka.yıga:nlı mıeııinJden Geliiboluya gitti; yolda 

.,_ihayli kar ve yağmur sıkmıtısı çekti. Bolayırda 
Süleyman Paşa merlmıdını mya.reıt etti. Bir ge
,cıe Kilitbahir kaıle..citinde kaldı, karşı kalelerle 
beraber mevlfıd okutturdu, hafızlar içinde 
":bir bülıbüli hoş · elıhan" olan Tıaraık~e Mah
mud Çelebiıye fevtkalaıde iıhsanlaııdıa bulundu. 
(19 Reıbiıülevıvel) 5 Mayısta Geliıooludan lstan
,bula doğru yola çı!kıtı. Devlet erkanı v.e ille• 
ma tarafmdan Siliıvııi.den lkarşılandı; Büyıülr- -

şehre girdiği (24 Rebiülevvel = 
10 Mayıs) gün ise pek muhte
şem bir alay gösterild!, İstan
bul halkı da genç hükümdara 
karşı parlak bir sevgi gösteri
sinde bulundu. 

büyük · bir cirid oyunu tertip Abdest alan çocuk Birinci Sultan Ahmed (Resim: Sabn (beren) 
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İstanbula dönüşünün te
zine, babası tarfından 

50,000 altına satın almarak 
bir tek taş yüzük yaptırı

lan, kendisinin de parma
parmağrnda taşıdığı "Şeb

çırağ" adındaki eşsiz kıy

metteki bir pırlantayı, al
tın bir plak üzerine koydur
tarak ayrıca 220 parça· kıy
metli elmasla da süsliyerek 
Ravzai Mutahharaya gön
derdi. 

(Cemazielahir 1022) i613 
Temmuzunda, en şiddetlisi 

İstaiıbulda tatbik edilmek 
üzere bir içki yasağı ilan 

\ 
1 

· etti ve ne kadar meyhane 
varsa kapatıldı, Hamir E
minliği kaldırıldı; fakat hü
kümdrain gösterdiği şidde

Ririnci Sultan Ahmedin Kaftanı (Topkapu Sarayı müzesinde) 

te rağmen, Vak'anüvisin tabiri · ile "çünkü 
beşerin taib'ında fesad ve şer galibdir, - çok 
geçmeden es_kisi gibi içilir oldu" (B. : İçki 

yasağı). . 
1stanlbulıd'a. .en sev!diği mesireleırden biri 

ıolan İstavroız lbalııçeısinde bir mescid yaptırttı. 
(9 Şeıvv,al .1022) 22 İlltinciıteşrin 1613 ıte bir cu
ma gi.i.nıü ani bir Jı:a,rar iae üçüncü .bir Edirne 
seyahiaıtine çıık'tı; o kışı -da Edirnıede g~di, 
'Thmcadaki k~k sefası için istanlbuldakıi hün,. 
ka.r filiıka.l'Sıl'ınıdan biri kızaık:J:a,r. üstünde Edir.
neye get:i:I1pilerelk · Tuncaya. iındirilıdıi. İsıtanıbula 
ibir hattı hümayun gönıdepierek tersane bah
çesinde bir Klasır inş-a:sı eımred:ildli.. (1023 Mu
harremi başları) 1614 şubatı başlarında Edir
neden 1stanlbula doğru yola çıka.in Birinci Mı
ım~d, kar ve y,ağmuır altında ve atların diz ka
pağını bulaın çıamurlu yollarda bir hıayli s*m
tı çekerek paydıtahıta ancak oın. beş günde dö
nebildi. DaVilldpaşa Kaısrıınıda üç gün isıl:irahat
tan sonr.a şeihre t,anıtanıalı btr alay ile girdıi; o
. nar yaşınıcla ·bulunan oğulları Şehzade Osırnan 
ile Meıhımeıd de, at üzerinde 'balhalannın yamn
da yürüyordu, manzaııa Büıyıükşeıhir halkının 
riacl!aıbi.ni tafuıik ett!i. ve Birinci Ahmed coşkun 
ıbir sevgi ile alkışlandı. 

Tersane Kasrı, gece1ıi· gfuııdüzlü çalışılarak 
t.aıın.amllanmış ve dôşenüp dayanarak hazır e
dilnrlştd, .bath~ni süslemek için de büıtün İs
tanbul çiçekcileri ve en namlı çiçek meraklı-

ları ellerindeki . en kıymetli çiçekleri h~diye 
olarak sunmuşlardı. 

Yaıpı:sı yedi yıl siil"en Sultan M:ımed Ca
miliıin , kuıbbasıinin kiliıtY-taşı konduğu gün ( 4 
Cemaızi.eWıµ- = 9 HaziraJn 1617) , Birinci .Mı
med, camiin avlusunda devlet erkanı, İstan
bul ülema ve ayanı ile asl{ere büyük bir ziya
fet verdi. . 

. Birinci .Allmted.in yedi oğlu <>lmuş.tu ve en 
ıbüyüklerl Osman :ooğdiuğunda baba.henıüız ·on 
yedi yaşında. mr çıoouktu.: 

Şehzade Osman, tkıinci Osnıaın unvanile 
taih,ta çıktı ve 1621 iıhtilalıiınıde şıelhit edildi. 

Şeıhzaide Melhmed; kaıdeşi İlkinci O&'m.an 
taraıfıiıdan, Hotin seferi yılında öldlürtilldü. 

Şıroızade Mur-1:!,'d, Döııdiüllcii · Murad unv-.a- . 
nile taıhta çıktı. - . . 

Şeıhmd-e Bayaızıd, Dördüncü Murad tara
f.ınıdıan Revıaın sefıeri yılında öldürtüldü. 

Şehzade · Süleyınıan, kıardeşi Baıyazııd ile 
fbeI'aıbe:r öldıürıüldü. . · 

Şeıhzade Kaısım, Dön:liiiııııeü Murad tara
fından öldürıtıü.İdiü. 

Şıehzadıe İib~hıim, SU!ltan libraıhiım ._ unva.; 
nile tahta çıktı ve 1648 ihtilalinde -öldürüldü. · 

Şiirde Bafuıti aJdıni kullanan bıu hükümda
rın alıtı oğlunıöin elim fükfübeti de l}m mahlası ile 
lı'azin bir tezad teşkil eder. · , 

On dört -yıllı:k saatanaıtında Birinci Ah-· 
mede yedi vezir sadıramm1ık etınıişıtıir: ,. 
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1603 (H. 1012) Yavuz Ali 
Paşa, ctilueunda sadırazamdı; ve 
Belgradda ölümüne kadar bu mev
kide kaldı. 

1604 (H. 1013) Lala Mehmed 
Paşa ölümüne kadar sadrıazam
lıkta. kaldı. 

1606 (H. 1015) Derviş Paşa, 
idam olundu. 

1606 (H. 1015) Kuyucu Mu
rad Paşa, ölünciye kadar ·sadıra
zamlıkta kaldı. 

1611 (H. 1020) Nasuh Paşa, 
idam olundu. 

1614 (H. 1023) Mehmed Pa
şa. 

\i 1616 (H. 1025) Halil Paşa.· 
Birinci Ahmed · devrinin· baş

lıca vak'alaı;ı. ise, dedesi Üçüncü 
Muradın mirası olan . Awsturya 

Eyyubsuıtan Tl\rbesı-avlusunda Birinci Sultan Ahmed Sebili 
(Resim: ezih) 

ve İran harplerinin son muharebeleri, Ana
doluda Kuyucu Murad Paşa tarafından 

ıbaıstirılıan büyıük -isyandır. "ru:tünüın 'I1ürkiıye,ye 
ve _bu arada 1.stanlbula ilik gıirişi de ;t>u !bükıüm
,darı.n zaımaınınıa. rastlar. 

Birinıci 1.A!hmed, canıiinin . yanındıaıki tür-
ıbesinde yatar. . 

AHMED I. CAMİİ-,- (B. : SU:Ltanahmed 
Oaıınii) . 

. AHMED I. KÖŞKÜ - Beşiktaş,iıa ç.ok 
kuvvetle tahmin olunur ki deniz kenarında 
idi; N aimada bu köşk üzerine mühim bir, ta-
rihi vak'a kayıtlıdır: . · 

Hıi:cri 1039 yılı Zilkıaıdeısiniın 14 üncü salı 
günü (M. 1630), ıgök gürültüleri ve yıld:ırım-
1,arla tufam. andıran bir yıağ.muır 'boş1amr; o Sl

raıda dervrin hükümdarı Döııdiüncü Muraa, Be-,./ 
şiktaşta babası. Birinci Ahmedin . köşkünde 
imiş, Nefiı1in hicve müteallik "Sa_hamı Kaza" 
adındaki eseri elinde imiş, Hekimbaşı Emir 
Çelebi de huzurunda imfş, köşke yıİdım düş
müş, Enderun Ağalaırı yıüızleri ü.'stüne kapan~ 
mışlar, meclise bir dehşet gelmiş. Padişah 

elindeki kitabı yırtmış ve Nefiyi hiciv yaz
maktan menetmiş; tövbe ve istiğfar ile pek 
çok şadaka dağıtmış; _clevrin zürefasından 

bir .zat da bu vak'aya işar::et ile: 
Gökdeıı ıııa.zlre Jlndi Sehaını Kazasına. 
Nef'i dWyle uğradı. Jlakkın ıbelAsına 

beytini söylemiş (B. ; Nefi; Murad IV). 
Bdbl. : Nalın&., III. 

AHMED I. SEBİLİ - Eyy.uıbda Camii 
Kebir hareırninıdıe, tüıibe taraıfLDıdıa, eıamie kıar-. 
~·-~ır · uç" ....,,...,ıı..~li ancak -dıs tarafları mu_ "deıv-
~' \.,IC,IJ:::Al.11\,,;,,1 '. ·~ 

ver, içlerıi düz kesilmiş dört sütun üzerine a-
,Wmış kemeri.erin etrafı alçak ~bartma çi.ıç.ek
lede bezenmiş, sütun ibaşlılkla:rı isbalakrtiıtli, ç~
çek kaıbartmalar ve sütun /başlıkları filmi ye
şil üzerine alıtın yalıdızlı bir kıüçük sebiıl.dir: 
ıbl'Oll'Z şe'bekıeleri, mıotn bakımından basiıt, do
laıyı,sile bi.ı- işçilıik kıyımeti de taşımamaıkta-dır. 
Yedi lbey;it1iık tarın kitabesinıden ilk üç· ibeyıti, 
seıbilin bireır ceıphesine; · geri kalan d.ört beyti· 
de, ziyaret_ edene göre .sol yanına düşen kapı
sının üstünıe y,azılmııştır' . 

Hazreti Sultan Ahmed, baDli ha.zessebll 
Ralıl Hakda ltayriçüiı yapdı bir ili sebil. 
Eyleytiıp .ruhi Ebaeyyubi "Ensarlyi yad 
Ravza.! !PAJd yanında. yapdı bir hayri cemil, 
Akıdup ol }çeşmede kevser gibi mai muin 
Eyledi li.bi ~üWi sA.fı anda seJsebll. 
NO.Şidüb -i.bl lhaya.t ,ol şahi ~sk.ender sifat 
İde ıMevlA zılllııf o ısa.yel a.r&in zaJll. , 
Ol binai hoşnünia itmamına tarih içtin 
Varid oldu ey Muhammed çünki ferınaıQ.ceziL 

f; • 

tsmal idüb didim bir beyt kim her'tnısra.ı. 
Müst.a;kll tarih ıolub. :olmuştur itmame. d~lll. 
"Eyledi Sultan "Ahmed ı,Ukri na'mD.yi halll" 
"'Bin lğirnıi .ikisinde. yaptırıb ıbl:r nev sebil'' 

1022 (M. 1613). 
Blıbl. : REK ve İhsan Hamami, Gezi notu; Evli

ya Çelebi I. 

AHMED D. - Osmanlı padişahlarının 

yirmi" üçiınoüısü, İstaınlbw. tahtına oturmuş 
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Türk hükü.mdarlan
:nın on ·beşinr.isi; Sul
tan İbrahimin oğlu; · 
1642 (H. 1052) de 
İstanbulda doğdu, 
çocukluğu ve gençli
ği, yedi yaşında tah
ta çıkıp kırk yıl sal- _ 
tanat süren büyük ~<-~ 

'/,. ~ 
kardeşi Dördüncü · .ı\ı ,__ 

'\' ,,-
Mehmedin devrinde ' 

İstanbul ve Edirne füın.ci Sultan Ahmed 
saraylarında :ınah- (Resim : H. Çizer) 
pusta geçti; 1690 
{H. 1102) da da diğer kaııdeşi İkinci Süleyma
nıını ölümü iiızerine Edıixnedıe hük.ümıdar oldu, 
1695 (H. 1106) de Edirnede öldü ve naşı 1s
~bula getirtilerek &anuni Süleyman tüıfue
sine g~. 3 yıl 8 ay 25 gıün süren hüküm
ıdarlığında Edıirnıeden hiç ç.ıJkım.aıınış, İmpara
torluğunun payiıtaihıtıına ayak atmamıştı. Hü
Jrlimeıt de daimi surette Edim.ede bultinnııuş, 
İsıta.nbul, sadaret kaıymıalkam[arı ile idare edil
miştir. Haneıdanınm · sönıiik simalarındandır. 

Zamanı, İıkıinci Viya'llıa inu/haısaraısile başhyan 
AV'I'ttpa bmfuinin felaıketli muhaıre!beleri · içil'l
de geçmıiştıir. Sadırazamları şu zatlardır: 

1690 (H. 1102) KöpI1iiliiızaıde Fazıl Mı
med Paşa, Slamkamıen meydan ımıuhıarelbesinde 
şa!hadıeıtine kadar mevkimde lmlıdı. 

1690 (H. 1103) AraJba,cı AH Paşa, azledil
di, süı,güne gıönıderildıi. 

1691 (H. 1103) Hacı Ali Pa.~, azil ve te
kaüt edRdıL 

1692 (R 1104) Bozoiklu Mustafa Paşa 
azledJildi .. 

1693 (H. 1105) De:fiterıdaır Ali Paşa, İkin
ô'i Afıımed ,bu mbın ·saıdaretiınıde öldü. 

Bu devıiııde. lstanıbulu !iıdare eden ·sadaret 
kaymakamlaırı da şunlarchr: 

lkin.ci Sultan Ahmedin Turayı 
(To_pkapu · Sarayı a?Şivindenf 

Amcazade Hüseyin Paşa, cülusunda ls.
tanbul ka.ymakamı. bulunuyordu;· Ara.lbacı Ali 
P.aşarun gadrine uğrayan Yeniıçeri ağası Eğin
li Meibmed Ağanı-n idamını .gecilktiroiğinden Ö• 

türü· Boğaz muhafızlığına · nıaldolundu (B. : 
M€!hnıed Ağa Eğinli); İsmail Paşa, Yeniçeri 
ağıa.lığında kendiıSinden dalha hüıyük hıi2metler 
umularak bu vaııi.feye alındı (M. 1691 = H. 
1103); Sarı Hüseyin Paşa, ·fsta.nbulda ibirıbiri 
arkasındam: yıaıngınlar Çlikıınam ve yanıgınlan 
ıb.ir takım' kıinıdiakıçılaırın çıkanlığı rivayeti ü
zerine eşkiyayı .zıaımt ve :ralbııbta. acz ile. suçla
naraik azledildi (M. 1693 = 1105) ; Kala.ylil©z 
Mımed Paşa, Büy:ükşeluin asayişini temm i
çm. başwrduğu garip ve gülünç tedıbirler üze
rine ~e·dildi (B. : .Alhmed Paşa, Ka.la.ylık'oz) ; 
takrar Am~ Hüseyin Paşa (M. 169f e 

H. 1105) ; Esiır Mustafa Paşa.· 
Biibl. : Raşid Tarihi, II. 

AHMED m. - Osma.nlı. pa~ 
ylıımi beş~isıi, İsta.nfbul Wıtında. . otumıuş 
Türk hıüılciiımdarlarının on yedincisi;; 1673 (H. 
1083) de doğdu; Dördüncü Mehmed ile Ra-. 
bia Gülnuş Emetullah Sultanın oğlu; büyük 
ka.roeşi İkinci Muıstafanın Edirne vakamn.d& 
taJJ:ıttan indirilmesi üzennıe (10 relbiülevvel 
1115) 23 ağustos 1703 .perşembe günü otuz 
yaşında hükümdar oldu, yirmi yedi sene pa
dişahlık etti, 1730 (H. 1143) da, Büyükşehrin 

• ayak takımı tarafından çıkarılıp koyu müte
assıpların desteklediği kanlı ihtilalde taht
tan indirildi; 1736 (H. 1149) da Topkapı sa
rayında kapatılmış olduğu dairede altmış üç 
yaşlarında öldü. Kabri, Yenicami karşisında 
büyük anası Turhan· Valide türbesindedir. 

Damadı Nevışeıhirli 1:brailıdm Paşanın · sa
dırazamlık ettiği saltanatının son on iki yı
lına, bir buçuk asır 

kadar kadar sonra 
"Lale Devri" adı ve
rildi (:B. : lıbrahim 
Paşa, Nevşehirli Da-
m.100; 1730 İhtilali; 
IAie Devri; ıAltınay, 

Ahmed Refik). 
Çocukluğunun ilk 

yJllari, o devrin Av
rupalıları tarafından 

"Büyük" unvaiıile a-
. nılan ba!bası Avcı 

:Mehmedin en parlak 
Vçü.ncti Sultan Alııned 

(Resim : B, Çizer) 
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Oçünoü Sultan AJımedin turaııı 

(Topkapu sarayı aı'ş1\ıinden) 

devrine rastladı .. Büyük karo.eş.1 !Mustafa ile 
baraıber Edirnenede yapılan sünnet düğünü, 
Osmanlı hanedanı tarfilıinde eın muMeşem sa-
ray düğünler.µı<len 1birl oldu; :bu düğün üzeri-, 
ne devrin seçkin bir şairi, Nabi Efendi tara-. 
fundan manzum bir ' 1Surnamei Hümayun" 

· · ıkale."lle alınmıştır ki, ş.aıirin: dilile: 
LOlei sim~ itti cereyan 
BA.dei sAf··gibl !hfilıi -revan 

. Olduğu dıem.ıde, şehzade Aihmed henüz iki 
yaşında iıdd.; yatağının üzerine ve etraflina ise 
ıbir yarı cihan imparatıorluğıum.iıı vezi!rleri 
.tarafından ;SUınulan lhediıyeleooen •bir h~zineci:k 
yığılmışıb., ,çeşitli kıymetli taşlı:ı,r, elmaslar, pır
lantalarla süslenmiş murassa ciltler, hançer-
ler, top top kıymetli kuımıaşlar arasında, me
sela, Tevkii Ahmed Paşanın verru.ği "taze gu
lam mahlbuı'blar". !bile ,bulunıuy.oııdu. 

&basının felaket.inde (B. : Melhmed IV), 
,on dört yaşmda idi; iki aniicaısının ve :bir kar-

AliMEn···ıtt. 

lasile tattıran devlet adamı oldu; onun adı
nı, tarihin büyıük sanat hamileri arasına koy• 
ıdu; fakat Uçünoü ıAfınıed, on dört yaşınQia.ki 
ikım Faıtma Su1ta:m yaşı ellisini aşmış bu vem
.re vermek suretile saltanatı uğruna nasıl feda 
.alımiş iıse (B. : Faıtma Sulıtaın), 1730 ihtilalinde 
ıde, ayni salıta.nat _için 'Düdmye tarıiihinin bu ne
cip sıiıınasmı lboğdurtmakta tereddüt etmemiş 
mi. Lale Damnin hıükıüımıdarı, son vezimııin 
yanında, sönıülk ·isimdir. 

Yirmi yedi sene1iık hükümdarlığında. Ü· 
çüncü Aıhmede on dört vezir sadırazamlık. et
miştıir: 

~a, 

1703 ~H. 1115) Kaıvaııoz Ahmed Paşa, 
1703 (H. 1115) Emşte-Hasaıı Paşa, 
1704 (H .. 1116) Kalaıylılroz Aıhmed Pa-

1704 {H. 1116) BaJıuııcı Meıtımed Paşa, 

1706 (H. 1118) Çorlulu Ali Paşa, 
1710 (H. 1122) Klöprillüzade Numan 

Paşa, . 
1710 (H. 1122) Baltacı Meihmed Paşt. 

(tilcinci deıfa), 

şa, 

1711 (H. 1123) Ağa Yusuf P~, 
1712 (H. 1124)° Silaıhdar Sıüleyman Pa-

1713 (H. 1125) Hoca :tbraJh.im Paşa, 
1713 (H. 1125) Silahdar Ali Paşa (Şe-

hid Ali Paşa). 

1715 (H. 1128) Halil Paşa, 
1716 (H. 1129) Nişancı Mehmed Paşa, 
1717 (H. 1130) N ~ab:irli İ:braıhim Pa-

deşinıi:n (Üçünıcü · Süleyıman, :iikinci Aılınned ve şa. 
:tkdnci 'Mıuıstaıfa) on altı yıl sür~n hüıkümclar- Aşağıdaki sa.t:ufar, Prof. Enver Ziya Ka-
lık zam.anı, bu prens için, tereddütsü-z, saray- ral'ın İslam. Ansiıklop&lıisinde çııkımış makale-
da geçındş ibir ·maıhıpll'S ilıayatı, heıba olmuş bir sinden :k:JıSaltıla;ra!k ahrunışıtır: 
nevcivaınlı,k diıye ıkaydedilıelbili.T. 0:tuz,yaşında "Edirnede isyanı müıteakip, asiler tara• 
ve hiç beklemediği bir anda kendisinLTürkiye .. ıfı.n.dan ikıtiıdar mevkıiine getıiııilen· sadıııamj,m 
taıhtııııa daveıt ettikleri zaman, yüreği- -ı. · 

nin m,erıha.met kaynakları kurumuş, ve- ~c.f.'-~--.., y... ~ _\ _ . 
fa ve sadakat -bilmez, dünya mal ve • . • ~ .J ..P"-~ . 

zevklerine karşı susamış. b~ . ada:11dı; ,J-'.i \-: \., ;.Y6 y ;Ş e!; L}\ ~,) .J:,., \~)l ~ y .J c} ~ 
fakat •bu hırslarını taıtmın ıçın lazım • \ı ~ ~ , . • . . . , .. \ ... l.. 5 ) .. 
gelen ce,saret -ve· i:adeden maıhrumdu; 0

.? -'! v ~ .J {. v'~-? ~ ıJ.. ~ J. (/'.. (-., ~ v ~ .1 

on yıldan fazla, oobasının Köprülüle:ri -~ .,4;~_,)l.~\c)ı,JJ ı_)~ c,j.,\c.::.-rJ\.ı ttA;,,]\ __ 
,ayarında vezirler aradı; çok genç Silah- . • • \ • • • - • • ., 

tar. Ali Pas,annı _Pefervara.ndin~e. şeha- ~'j,fa.,., :,\f ~,,J:; J'\.J ,. JJv \ _ek, ~~""":-"'J c::,)., \ 
deünden sonra ihtıyar Nevşehirli İbra- , • • • \ • • • 
him Paşadır ki bu hükümdara sal- 'üçüneii Sultan Ahrnedin el yazısı 
tana:t nimetlerini umduğundan faz- (Topkapu Sarayı arşivinden) 



AHMED III. 

-Kavanoz Alhııned Paşa il~iki yıl içinde üç ha
lefi (Eµişte· Hasan, Kalaıyiılkoz ,Aihmed, Balta
cı Me'.hmed Paşalar) nefi, ka,til ve anllere rağ
men, memlekette nizam ve inzibat tesis ede
mediler. 

Ruslara rnağluıb olan. tsveç kıralı Demir
ıbaş Şarlm Osmanlı memleılretine ilticası, Rus
ya ile bir haı:ibin zuhuruna ,seibeıp oldu. Balta
cı Mehmed ·Paşa ikinci sadareitinde ordunun 
,başında Rusya üzerine gönderildi. P:rıut nelhri, · 
baıtaklıklan arasındaki Rus ordusunu sarma
ğa mıuvaıffalk oldu. (H. 1123 = 1711). Rus or
dusu ,teslıiıme mec:buır oıa:cak bir vaziyete düş
müş iken, Çar Ba1tacııya sulıh tekliflerini yol
ladı. Taarruz etmek iısteımiıyeıi ve beıldemek
ten usanan yemçerileriın halinıi nazan dikkate. 
alan Baltacı Mehmed Paşa, pu telkl1fleri kaıbul 
.etti ve 21 temmuz 1711 de, muvakkat Prut 
ıınuahedeısi ile, sul!h. aktedi1di. Bu muahede ile, 
Rll'slar dıüşıtüıklerı:i. lbi'tk:in ha1den, pek müsaJt 
şa'Vtlar ile, kıurtulduiar: ancak Azak kalesfui, . 
ib:üıtün milih:imm-at ve iıst:i!hkamatı ile, Osman
lılara teslını ve Osmanlı 1İııuıdudunda SiOn za
ımanlarda inşa olunan kaleleri taıhrip edecek
leri gibi, Rusya Kıırım hanlığımn ve Leıhisıta-
,nın dalh.ili işleri,ne müda(hale etmiyeceıkti. İs
veç kıralı Şarlın memleketııne salimen avideti
ni de kaıbul ediyordu. Bu muvakikat muahede 
16 nisan 1712 de, İstanıbulda tecdit edildi. Ev
vela paıdişaıh ve halkı _;ı:neımnun eden ve hatta 
şenlikler ile te.si!d edilen bu sulh, sonradan· 
Baltacının ihaneıti eseri gibi gösterildi. Bu hu
ısusta kaıt'i bir !hüıküm vermek güç olmakla be
raıber, Demir!baş Şar.lm BaLtaıeı aleyıhlnde yap
tığı proı:,aıgandalai'ln teıajri de ·inkar olunamaz. 
(B. : Mehmet Paşa, Baltacı) Maamafih bu 
Pr:ut muaihedesi, 'Dikklere karşı Viyana -boz
gunundan sonra kurulan mukaddes ittif aJka 
:indirilen ilik darlbe olmuştur. Bu harp esnasın
da Petr-0 Eflak ve Boğdan beyleri 'Demetrius 
Kantemir ile KonstanJine Brankovano'yu ken
di tarafına celbert:miş oldu.ğıundan, 1bunlar .sıulh
ıtan sonra azled!ildiler. Birinıcisi, Rusyaya ka- · 
çaraılc, camıu kurtardı ise de, i:1dnıcisi, vakala-

. - . 

nara.ık idam olundu. Bu iki beyd~n so.nra, Ba-
lbıali Eflak ve Boğıcla,n 'beyliklerine İstanlbul
dan Fener Rum eşraıfından ;beıyler gönderme
ğe başlam1ştır ki. bu usul 1821 Rum isyanına 
kadar deıvaım. eıtmiştıir. · 

Damat Sililidar Ali Paşa, sadaretinde 
Karadağdan kaçıp Kattaro'ya iltica eden Ka-
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ra;dağlıları Venedilkıin himaye etmesi ve Os-
manlı gemilerinin korsanlık ile· vurulması, 
Moradaki koyu katolik propagandasından 

bizar olan---ortodoks hıristiyanların Osmanlı 

idaresini hasretle araması Venediğe · harp 
açılmasına sebeb oldu (1715). Harp süratle 
Osmanlılar lehine dönerek bir ay içinde Ana
poli, Ar.gos, Moıdıoh, Koron ve Korint kaleleri 

· zapt ve Mıora iıstirıdat edildiği gibi, Osmanlı do
nanması · Çulha (C.er.iıgo) ve İstem:lil (Tınos) 

adalarını da zaptooti veGiniıtıteki Suda·ve Spia 
l.Jonga Umanları da 'lm:rkleruı eMne düştü. 

Bu ınuza.ffıerıi.yetlerden sonra, Damat Ali 
Paşa Korfu adası ile Venediık saıhillerine taar
ruza kalıkışınca, Avusturya, Karlof ça ınuallıe
desinın llhlalirie . razı ol-amııyaca.ğını ileri süre
reık, müdaihale etti. İmparator Kari VI. gaııp-

, taki İspanya veraset haııplerinıi i715 de, Ras
tadt sulıhıü ile hitama erdiırdiği için, Osman-

. lılarm Dalmaçya saJhillerinde Ven.edikten _al
dıkları yerleri geri vermesiın!i . taleıp edince, 
Avus;burya· ile haııp başladı (1716). Ordu, Bel-, 
gradda Sava. nehrini geçerek Petervaradinde 

· ,büyük bir mwhaxebeye tutuştu. Bu ımuhare
. ibeıd.-e Damad Ali Paşa, almndan vurularak şe

hit diiştü (B. : Ali Paşa, Şehid). Avusturya 
,kıuı:nandanı Prenıs Euıgen, Tamşv.arı ve Banat 
,beyliğini ve h!aıtt:a 1717 de Belıgradı aldı, bu sı
raida Sadırzaım olan Damaıd. İlbraıh~ Paşa A
vusturya ve Venedik ile Pasarofça mU:ahede
siıni aıkdetti. Bu muaiheıde ile Vened:ik, Mora, 
yı Osmanlı· devletine ter.keitıti ise de, Arnavut
luk ve Dalmaçya sahillerindeki· müstahkem 
mevıkiileri muhaıfruza eıtıti; Taımş:var, Belgraı:l 
ve. Eflıakm Oltu ırmağına ·kada,r olan ·1osıın1, 

, Avuıstuxyaya verildi. 
"Bu harp esnasında, Macar ayanı·üzeriıne 

,tesir ederek, onları AıvusturıYB, aleyhine havbe 
ısokacağı ümiidi ile, T.ürJtiyeye getirifon Erdel 
kralı Rakıöıcızi, ib.uduıttan uzak lbdr malhalde ika
met eJttirilmıeısi muaJhede şartlarından ~ldu
ğu. için, maiyetine, Türıkiıyeıde bilaftıa.Te ilk Türk 
maıtibaa:sını teısis edecelk olan lbrıalhıim M,ü,te

forriika terıeıüman verile:rıek, Te:kirdağında iJta
mete memur ed.Hıdi. Ken,q:iısi ora.da vefaıt et
ımiş ve Aıbdülhamdid · II. zamanında kemikleri 
meırnleiketıine nakleıcli];ınıiştıir. 

"Ahmed III.'dın. sevıgild. sadıra-zaıını ve da
ımadı :tbrahlnı . Paşanın sadarete gelmesi ile, 
.Ahımed III. saltanatının ikinci bir devresi baş
lamışbr. Dam.ad tbrahim Paşa, Pasarofça 
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ımu1he'deslııden sonra; mümkiin olduğu kadar 
(haııbten içtinaıp etmiş ve 12 sene süren devri
ni zevık ve sükun içinde, etrafına topladığı şa
irler, alıiıınler arasmda, lstanbulu saraylar ve 
kö§1k1erle süslemekle geçi:rttµıiş-tir. 

"Prut m,uaihedeısiınıin akıdine rağımen Rus
ya teıhlrlkesi z~il olmuş değilıdi. Bu defa Ru.sla
ruı Kafilmsya ve Irandaki teca'V'Üızikarane te
mayülleri, listanlbulda · endıişeler uyan.dı'Ildı. 
Paısarıoıfça mıuahedeısinıden be.ş yıl sonra, Os•• 
manlı devleıti ile İran arasında ha:rıb başladı. İ
ran 1694 tenberi daıbıili bir anarşi içind,e idi. 
Süınıni Afganlılar şi'i safevilere karşı aıya:k
lanmışJar ve 1772 de Afgaınlıla.ır Jmalhani i§ti- , 
la eıtimişlerdi. Dağıstan taraflamııda bulunan 
ehli sünnet üımerası, Osmanlı de•vle.Unin hi
maıyeısin.i istedi. Mımeıd III., gatıpta Avuı;tur-

, yaya karşı uğradığı mağlulbiyeıt neticesinde 
kırılan niiıfuzunıu ve kay.~len toprakları te
lafi için, İraın!ın a:naıış,iıslıııdıen istifadeye kal
kışıtı. Şi'il.erin sünnilerle harlb yapması, İran 
şa'1unın Osmanlılar ile imzaladığı muahedeyi 
nakzetmesi gibi telakki edilerek, harb için 
fetva çıkarıldı. 1723 te Tiflis, 1724 te Hoy.0s~ 
ımanlılar tamfından işgal edildıi. · Bu sıraıda. 
Ruısla.r, bir kerıvanlaııımn İranlılar tarafından 
yağma eıdıi1dliğini ba.lhaınıe edıereik, Deı'IJ;ıend ve 
Baku kalelerinıi za1pteıtiıniş ve İran anarşisinden 
istifade · etmek niyetinıde olduklarım .göster
mişlerıdi. Rusıyanın bu hareketi İstanıbulda he~ 
yıecan uyandırdı. Bir.aralık Riıısıyaya ilanı iharıb 

etmey<. bile dıüşıünilldü. Fakat iıhtilaf, Fransa el
çisilliin taıvassutu ve İraın hakkında bdr Osman
lı-Rus taksim muahedesinin (13 haziran 
i, 724) . imzalanması ile halledildi. Rusya.ya 
Derbend, Baku ve Dağıstanın bir kısmı bıra
kıldı. Osmanlı imparatorluğu, hissesine düşen 
Kirmanşah, Hemedan,. Revan. ve Şirazı işgal 
etti. Isfahanda kendini şah ilan etmiş olan 
Şah Eşref Osmanlıla,rla sulh yapmağa ve 
İrandaki fütuhatı tanımağa mecbur oldu. 
İran harpleri, Osmanlılara, netice itibarile, 
zafer ve toprak kazandırmış olmasına rağ

men, halk tarafından hoş görülmedi. 

"Pasarofça mıuaıhedeısindien sonra, Os
manlı devlet adaanlarmda. bitzillmıiyet değişik-· 
liği oldu. Şair N edianin: 

Gülellm oynayalım .kam a1alıın düiıyadan . 
nuısraı, devrıin şıiarı oldu. tsta.nbulun , klasik 
dekorunda değişiklikler gönüldü; cami, mes
ci<l ve tüıibe yeri:ne, Garptan ~e Şarktan ,geti-
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rilen planlara göre, güzel ,saraylar, kÖŞkler ve 
bahçeler yapıldı. Bu dekor içiın:de şiir ve ,musi
!lci yeni kıymetler aldı. Nedim, divan edeıbiyatı
mn m~azi meflıum1arı yerine, fanı hayatın 

!hakiki ve yaşayan kıymetleııini koydu. 
·"Aihmed III. devri, edebiyat ve san'atta 

olduğu kadar tef ekk:ür !Salhasında da hamleler 
. gösıterdi. Zamanm ulemasından ibıii' tevcıiime 

enoomeni kuruldu. Nadir yaznıaların memle
ket haricine çıka.rılmaısı meneıd:ilıcli. ·:i:ıstanlbulun 
ımuhtelif taraflarında beş· kıütüiphane inşa edil
di. Yirmd-ıselkıiz Meihmed Çeleıbi Parise elçfükle 
göndeıri1diğ,i vakit, . (1724), kendisine verilen 
talimaıtıta, Fransamn "vesaiıti uımran vıe maa
rifine dahli layııkıyle kesbi ıttıla·ederek, kab:ili 
ıtatıbi:k olanların da takriri" tenıbiıhi va.rdı. Türk 
elçisi birçok müesseseler gezdi; haıbta ressam 
A,ntoine Ooypel ,tarafından portresinin yapıl
masma· müsaade etti.' Kenıcliısine seyahatte re-

ı 

fakat etmiş olan oğlu Said Mehmed Efendi de, 
oradan aldığı dlıham ile, İlbraihlm Mıütef errika
nın İstanıbıu1da ilk. Türk maffl>aaısmı açmasına 
ya:rıdını etti (1724). Bu bakımdan da Ahmed 
III. devri Osmanlı i!İnparaıtorluğuınuı{_Garplı
laşmasmdıa 'bir başlanrg.ıç teşkil etmektedir. 
Haıtta De Roclhfort isminde .bir Fransız mifüen
:dıiıs zıa:btt celbedilereık, oııdıunun ıslahı için, lb,ir, 

askeri heyet hakkında projeler hazırlatıldı; 
fa.kat tbrahim Paşa şiir ve edebiyatı ve zevıkü 
saf ayı haııbü vegaya tercih ettiği için, bu pro
.W ortaya çıJmn,adı. A!hmed III. devrinde yaıpı
lıan hayırlı işler a.rasmda,··Kütahıya ve İmik'
teki çıni faıbrıikasının i!hyası ile lstanbulda 
Tekfur Saraymda:bir çini fabrikasının kurul
ması teşeıbıbüsleri v-andır. Bu teş€1blbüslere, 

, terısanenin JıSlruhı ile, ilk olarak üç anıbarlı ıge
miler.in inşa eıddlmiesi ve tstaınıbul yangınlarına 
karşı, Fransız mühtedilerinden Gerçek Davud 
idaresıinde, bir tulumbacı ocağının tesisi te
şebbüsleri ilave eıdıilelbiliır (B. : Davud Ağa, 
Gerçek; Tulum'ba, . Tulıumbrucılar; İıbrşlhim 
Efendi, Müteferrika; Said Mehmed Paşa, 

Yiirmiı.sekiız Çelebizade) . . 
"A!hmed m. ıdevri, · 1729 da birdenbire 

ıbuıhranıa ımaruz kaldı. İran şa!hı Eş,ref, raıkibi 
Ta!hmasb ile yardmı.el'Sı Afşar aşiretinden Na~ 
dir ta:rafından mağlup edilerek, İranıdaıi fıira
ra moobur edildi. Nadir burulan sonra, ·Eşr~fin 
.Türkiyeye muaihede ile terketmiş •olduğu yer
leri ,geri almıağa teşeıbbıüs etti. Türk ordusu 
mağlup oldu. Bu kıarışıklıklar esnasında, Ah-
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med III. · ile Dam.ad İlbralhim Paşa mütereddit 
ve gevşek ıda'VI'andılar. Devlet ricalirun ya
~yış taı:rzını ,beğenmiyen ibir zümre ile, yeni 
ıbir askeri sınıfın teşkil edileceğinden korkan 
_ ,yeniçeriler, uleniadan bazılarının muavenetine 
ıımızlb.ar olan Bayazıd Haımaırnında dellak Pat
rona Halilin el€fbaşılığı ile patlayan DSIJana mü
zaharet ettiler. Ahmed III. Birinciteşrin 1730 
da, asileri ıtıatnw,n etmek için Sadırazamı, Kap
tan Paşayı ve Sadaret KetıhüdiaıSını 'boğdurup, 
ceseltlerini Atmeydanıaıa yıollaıdı. (B. : İıbraihim 
Faşa, Damad Nevşehirli) Asiler padişa!hın fe
ra;gatinıi istad:ilıer. Aihırned IIl. kendisinin ve 
çoouıklarmın lhıaıyaıtıınıa kıyılım.amak şartile, 

tahttan feragat etti." 
Üçüncü Ahmed, yıüız ve vücut yapısı ba

kımından, yakışıklı adamdı; on sekıizıin.ci asır 
İngiliz edelbiyaıtmın seçkin · şö;hretlerindeın 
Lady Montagıue, · (B. : M"ıonıtiague, La~ Macy-), 
Şaırk mektuıplarında ondaın şu satırlarla bah
,sedeır: 

"Biz Edirneye gelmezden lbi:rikaç gün ev
ıvel, bu şehiroe padiş,aihın (Üçiinıcü Ahmedin) 
büyillk kıizı,nın (Fatma Sultanın) düğünü ol-. 
muştu. Yeni gelin fev:Jcalade bir deıbdeıbe ile 
k:ocasınm sarayına g!ifürüldıü. SuLtan, Peter
varaıddnde vurulan Sa.dı.raızamın (Şehid Ali Pa
şanın.) zevcesi.ydii, fwkaıt bu birinci evlilik, sa
dece ,bir a.kid halinde kaJnuş, zifuf olmamış, 
fakat Sadırazama sarıaya giıdip Sultanı gör
mek i,çd.n izin vemı.işler. Kendisi de;vletin en 
ıgü,zel, en yakışıklı Ncalinden oldi.ığu için Sut. 
tan tarafından çok sevıilımdş, şıim.di em yaşında 
,ye1_1i kıocasını gö:rıiince göz yaşlarım tu:tama-:
mış. Yeni kocası tleğerli ;bir adam, padişahm 
gözdesi, faikat bunlar on üç yaşında bir kızın. 
gözünü dioyuracaik meziyetler değildir. 

"Fransa safarinin zevselie beral'oer padi
şaihı eıamie giderken görııneğe giıttıik. Önıünde 
ibir sürıü Yenıieçri yürüyor, Sipahilerle bos
tanıeılar, yarısı yaya, yarıısı atlı büyük bir ka
la.balık teşkil ediyordu. Rengarenk elbjseleri 
uza:kça bir yerıdeın •ba;kıhr-sa ·bir lale baihçesini 
andırıyordu. 

"Arkıaıdaın Yeniçeri Ağa;sı gelıiyordu. El
lbiısesi al ka<lif edeıi, aıstaırı gümüşi renkte idi. 
Gayet süslü giyinmiş iki köle beygirini çeki
yiOrlardı. Ondan sonra Kızlar Ağası geliyordu. 
Eliblııesi ikoy.u sarı renkte idd. Kürk kaplı idi 
ve Ağanın kara rengine uygundu. Daha sonra 
da Za.tişahane geliyovdu, arkasında yeşil bir 

esvaıp ve 1blıı ingfüz altını değerinde rus tilkisi 
ıbir kürk vıardı. Gayet güzel bir ata :Oinmişti. 
Eyer takımı işlemeli ve sıvaırna mıüce~erliy
di. Da!ha sonra yaya giden seyislerin çekıtiği 
muhteşem surette, eyerlenmdş altı aıt geliyor
du. Saraıyın ağalarından biri altın bir sürahi, 

· diğeri gümüş ka!lıve takmıı götüriiıyor, bir ü
çüncüsü de başında padişalhın oturma.ısına 

maıhsus 'bir gümüş ıiıakemle taşıyordu. , 
"Padişaih, ta!lınninen kırkını biraz aşmış; 

g,üzel adaım, ser.t y.üızlü, gözleri iri · ve siyah. 
Penceremizin altında durdu. Kendisine ibizim 
orada old11ğuınuızu söylemiş olaca.ıklar, bize 
pek dilmat1i !baktı. Biz de bunıdan istifade ede
rek kendisiın.i iyice s~tıtik." (Reşad Ekrem 
Koçu, L.ile devri başında İstanbul; Çığır Ki~ 
ta:bevi.) 

• Şiir ile uğraşmaktan zevk alırdı; fakat 
ş,iir peıruısi, kendisine ancalk bir mısr-alık ilham
lar lütf eıdertli; hoş bir fılltrad:ı,r: 

Bir gün , bahçede · dıolaşı:riken, üzerinde . 
yavrularla ,dolu bUlbül yuvası bulunan bir 
ağ,aca bir yılanın sarılıp çıkmakta olduğunu 
ıgömııüş, yılaını öldüvtmiiş ve şairliği tutup 
vak'a ÜZPo..rine: 

Tırmanıp çıktı diraht-ı ömrüne mar-ı ecel , 

Mıısraını söylemiş ... Fakat arıkıasını da ibir 
türlü ,getirememiş, de,nlıal Naıbinıin saı:aya ~-a
ğırılmasım emretmiş. Yol<lıa gelirken va.k'ayı 
öğrenen şair, huzura çıkıp dıa padişahın ağzın
dan taımamlanmaısı istendlen :rmısraı dinler 
dinle?Q-ez: 

Aşiyan-ı tende ya.tur billbül-i can bihaber! 

. Mısramı okıııyuvermiş. 
Bazan da kendisine: ğ 

Senindir ha.ne, minnetin :yoktur sevketlü hünkarmı, 
Kerem kıl, sohbetli helvaya geI ikbalü ~vketle 

Yollu m.a.ınzum dav~ıyeler gönderen sa-
dıııaızamın:a, şiire ·aşına olduğunu göstermek 
kaygusu ile:. .. 

Beni sen eyledin davet 
Ne mümkünf ıeylemek ben ret 

Gibi ,çocukça. ceıvıaıpla,r yamrdı: Şürdeki 

· maıhlası "Neciib" idi. 

Dewının ·büyük yazı ·üsbadı Hafız Os
mandan hüsnühat meşk etmişti; Mıiraıhur Ca
mii imaımı Emir Efendi ve Hoca Mehmed Ra
sim Efendi gil;ıi Ttür1k yazı san'aıtınm en lbüyük 
şöhretleri bu hük~arın-lhmıayesini görmüş
derdi. Yazdağı levhaları, ekseriya, zamanın seç
kin s~n'aıtıkarlarınıdaın Sırkatıiıbi Tozkondurımaz 
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Miustafa Ağa teeıhıip ederdi. Ayasofya Camii
ne bir "Resülhikmeti maih:afetullaıh" levhası, 
üsküdardıı, anası Gülnüş Sultan adına yap
tırdığı Y eniıvalide · Camiine de bir "Elcennetii 
taihte akdamil ümmeh.at" levıhasını yazıp as
tı-rumş~ı. Ba:bııhümaıyun önünıdeki ve Üsküdar 
iskele meydanındaki çeşmelerin yazılarını da 
ken:diısi yazmıştı (B. : Ahmed III Meydan 
Çeşmeleri) . 

Yazdığı Muıshafı şe:rıiflerden birini Kıoca
ımustafapaşa şeyhi Nuredıdin Efendiye, bir 
ta-nesini de Ha,fızpa,şa Camii imamı Veliyüd
din Efendiye hediye etmdşti, fild M:lli?Jhafı serif 
de Ravzai Mutalhha:vaya gö.ndermişıtd. 

Kıız ve erkek 31 evlaıdı. olmuş, çoğu küçıük 
yaşta ölmüştür; oğullarından ikisi, Üçüncii 
Muıstafa ve Birinci Abdıil.1ihamid isimlerile 
ta.ıh.ta (}ıkmışlaırdır. 

AHMED 111. ÇEŞMESİ - KağıtıhanedE, 
Sa.dalbadda §ağlayıan önıü.nidediT; bugün, ora
da Lale devrinden kalmış teık eserdir; kesme 
taştan, yüzü merııner, ıtürk rıokokıosuiıun en 
ıg,üzel çeşmelerinden !biridlir. Telmesi yanm 
ça.n,a,'k şeklinde, liki yanında ayni şekilde iki 
teknecik daha buılunan, üsluıplaşmış kabar:tnıa 
çiçek nakişlarile süslü, kıitaıbe taşı kemerini.n 
ilıstünde, en üstünde de.boıyıdanıboya istilaktitli 
lbir ,korniş bulunan 'bu güzel çeşme bugün su
:swzdur, küç.Uik tekneler kıırılmıştır. Sür'atle 
famir edilmeZise, Sadaib-adm ıbu son i.zi de kur
tarılamıyaıcaık harabeler arasına karışaıbilir. 

Ki.taJbemndeki kı•t'a:nın tarih ıbeıyıti şudur: 
Abıru nuş eyleyüb Vehbi diıll •tarihini 
•·•nehre $oltan Ahmetl ıcra eyledi mai hayat" 

1135 (M.-1722) . 

Bu kıt'a beş satır üzerine yazılmıştır. 
Devrinin bij,yük şairi Nedimin şll meşhur 

şarkının ikinci kııt'aısında "Çeşmeyi nevpey
da" dediği ,bu çeşmedir ki, 1huradan bu şarkı
nın da 1722 de yaızılmış olduğu çık,ar: 

Bir safa •ba.Iışidelhn ,geİ şu dtll dşll.de 
Gidelim servi revanım yürü Sa.dabA.de 
İşte üç .çifte kayık :iskelede AıııAde 
Gidelim servi ırevanım yürü SliılabA.de 

GüleUm oynayalım kAm alalım dünyadan 
Mai tesniın ,içelim çeşrnel nevpeydA.dan 
Görelim IA,bi hayat akdığm ejderhadan 
Gldelhn servi revamm yürü Sii.dıi.bii.de 

Geh varub havz kenarında hiraınan olahm 
Geh gelüb kasri cinan seyrine ha.yran olalım 

Gah şarkı okuyub gah gazelhan olalım, 
Gidelim servi revanım yürü Sa.dabAde ı-

.AılliEb ni KÜTÔBHANESI 

İznaJub ctun'a namazına dey1l maderden 
Bir gün oğruya.Iım_Çarhi sitem perverd.en 
Dolaşıb 1;Skeleye Jdoğru nlhaıı. yollarden 
Gidelhn servi revanım yürü Sft.dabii.de 

Bir sen ,ve ,bir ven ve tbir IJlUtrlbi pa.kize edA 
İznin olursa eğer bir de Nedimi şeydô. · 
Gayri şara.nı bugünlük idüb -ey şt\h feda 
Gidelim servi reva.mm yürü -SadAbii.de 

AHMED 111. KÖŞK-O - Sarayıburnundıı 
şe!hir evleri ıtarzınıda aıhşaıp ıbir kıüç.üık köşıktü, 
Lale devrind-n zarif yaıpılarmdan biriydi (M. 
1709 = H. 1121). Birinci Mahmud 1733 (H. 
1146) ,de buna .bir daire ila.ıve €1btirmiş, 17 41 
(H. 1154) de civarına yine bu hükümdar ta
mfındıan "Madı.buıbiye Ka,sn" inşa eıttirilimiş, 
fakat bütıün ibu kasırlar, padişahın g;ünlük 
maiyet halıkı için dar geldiğinıden sahllde bü
yük ,bir aıh.şaıp sar-ayın in,şaısına ibaşlammşıtır, 
ki bunun da inşaatı 1748 (H. 1162) -de bitmiş 
ve Topkaıpı saraıyı aıdını almıştır; ki 1863 (H. 
1280) de içinıden çııkaın. .bir yaınıgmda gayet 
k1ıymetli olan eş.yaısmın . büyi,µt lbir kısmı ile 
ıbera!ber yanıinlş, bu arada ıbütün bı.:. inşaıatın 

iılk yaıpu;ıı olan Üç.üncü Aıhfu.eıdin ;kasrı da 
mahv,olmuştur (B. : Toıpkaıp1 Sarayı) . 

Bibl. : Topkapı Sa.ırayı Müzesd Rehıberi. 

AHMED ın. KÜTOPHANESİ -To:pka'.' 
pı Sarayının üçüaıcii avlusunda, Arz qdasının 
önü.nde La.Le devr:1ne aıiıt güzel yapılar.dan bi
ridir; bu btinanın yerinde eıv.yelce İkinci Selim 

• zamanında Miımar Sinan tar,afından ya,pılmış 
güzel bir köşk, "Havuz KöşkU." vardı; bi:ı; 

havuzun ortasında ve küçük bir ,bahçenin 
içinde mermerden, etrafı on iki yeşil somaki 
sütuınlu bir köşıktü. 

Sarayda dağınık bir ıhalde bulunan kil
·tilıphaneleri bir çatı altıında toplamaık istiyen 
Üçüncü Ahmed !har.ahiye yüız tutmuş. olan 'hu 
,güzel küçük köşkıü feda etımiş, yıeriııe bugün 
kendi adım taşıyan kü:tıüıphanesini yaptırt-

mıştı.. · 
O devirde sarayda yaşamış · mü,verrfilı 

Fınıdıklılı Silalhdar Mehmed Ağa bu yapı işini 
vakayinamesinde şöylece naklediyor: "Padi
şaıh iç halkının ilıme rağbetleri ve İçhazinede 
ve Ha'SIOda Haıııinesinıde ve Ha.rem:işerifinde 

!bulunan k.ütülbi nefise anda mahfuz dumıak 
fiikriyle sariyi hüımayunlan içinde :bir musan
na. kıütübh!ane bi.nıa ibuyur:ulması muradı hü
mayunları Qlmağın Arz Odasının ar.dında va.ki 
S,ultan Selimi Sani bina eylediği Havuz Bağ-
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çe.si dJmekle ımaruıf sa1gir ıbağçe içindeki safi 
merımerden yapılmış ha'V'llz ve iiıStü te'kne kub
ıbe ve etrafı om.ki aıded keıbir somfild direkli 
köşk ınedim ve yerine kıüıtübihane tarh ve bina 
olunmak üzere münastp görımeğin heıdmine 

:mf.iıbaşeret olunulb birkaç günde taşı toprağı 
,a,yrılanıdıiktan sonra · padişah ıbir mü•barek 
ıgiin:de... dedeleı:ıi Sultan Aıhımedi kailim haz
ır.etleri (A.t Meydamruda inşa buyurdıular camiıi
şerifin temelinin hafrine ıilbtiıda kendi urduk
ları a1tun k,a,zma ıha.la HaJsı0ıda Hiazinesmde 
maihıfuz i1di ... o alitun k82IDl:ayı geti•rtiib Havuz 
Bağıçesinin ii,çıinde vaz'ı esrusı kıiitülb'hane kılı

naooık mıalıalle varub Kilaır ve Seferli odaları
nın hıooalarına dua eıttmdıikten ,sonra teıberrü
ken ol k:arzıma ile ihtida ken.dıüleri ve sonra 
ş-eınıza.d:eleri S4leıyman Han ve daıh:i sonra arz 
ağaları hafir ve .andan. mimaran v:e noocaran 
mübaşeretiyle · temeli kazılub hazırlandı ... 
vaz'ı esası kılındı ve ikdamı tamam buyur
mağın altı ayda tamama irdi". 

Üçüncü Ahmed Kütübıhanesi türık ınima~ 
risinıde kütü'bıhane y.aıpısınırt şa11.eıser örneği

dir. A§ağıdrulci satır1a:ry T~apu Sarayı Mü
zesi lilitüıblhanecisi Şükr.ü Yenal'ın Güzel Sa
-na;tlar ımecmuasıınıda intişar etmiş "Topıkapu 
Sar,azy;ı Müzesi Enderun Kiıtablığl" başlıklı ma
kalesinden ahyoruz: 

"Mimarlıarımız, kitaıplıkların, rutu!betten 
ve haıtıta depreımden komnım.a:sı için tonoz ve 
bodrum üzerine yaıpılma:sını, yangın tehlike
;sine ka.rşı dıa her taırafınıın açık bulunmasını 
usul tuıtmuş oılduklarmdan, Enderun ıkitaıblığı 
da hav:a cereyanını temin eıtımek üzere lm.rşı
lıklı pencerıeli kemerli lbıir !bodrum üzerine ya
pılı:mış.tır. Dış ceıpıheleri beyaız mermerle kap
lanmıştır. Bu meımerleruı muntaızam olma
ması .beJıki de Haıvuz köşkıü enkruzınıdan iıStifa
de edildiği k•ana,,atini uyan:dıınmaktadır. 

"Kdtaıplığa ön cepıhedffl iki tıara:flı mer'.' 
mer merdiven He giriı1m.e!ktedir. Bu merıdive
nin sonraları tadile uğradığı, adi -piılc kiorku~ 

Üçüncü Ahmed kütübhanesi (Resim: Belıçet) 
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luklar konduğu gö- . 
rülür ki asli şekli 

Sı'.ırname-i Vehbideki 
resimlerden ve bazı 

gravürle-rden kolay
lıkla anlaşılıyor. 

AHMED IIİ. KÜT'ÔBHANESI 

"Bina 235, 18 met
re murabbaında bir 
sahaya kurulmuş ve 
merkezde · bir kubbe, 
bunun arka ve iki 
yanında birer tekne 
kubbe, önünde üç u
fak kubbe bulunmak~ 
tadır. Bunların Üzer
leri kurşun ile örtü
lü olup bakır alemle
ri de lale, nar şekil
.lerinde ve en nadir 
tipd~ir. Merdiven
lerden çıkılınca ista
laktitli başlıklı dört 
sütunUİl taşıdığı siv
ri kemerlerle çevril
miş üzeri ı.iç kubbeli 
bir sahanlığa girillı:. 

Oçfüıcli Abmr-d kütüpbaneı;i (PIA.n : Güzel Sanatlar dergisinden) 

Tam ortada fildişi ve bağa ile bezenmiş kapı
mn üzerinde binanın yapılış tarihini göste
ren aşağıya yazdığımız arapça kitabesi bu
lunmaktadır. (Kitabe İsta11-bul Ansiklopedisi 
için Hasan Aksonlu tarafından okumnuş ve 
tercüme edilmiştir.) : 

Enşe'e J(la.ran _melik.Ü .Alımedin 
Camiaten Jilditübilka.yyimeti 
Binefsllil bAşenıi te'slseba. 
Binlyyetln ,saıfikatln ımüllıemetln 
Mürevviceıi ;llll1mi terviceten 
KA.sibeteiı il.iehllhi tekrimeten 
Ertedehfilla.hti ~inurilıilbüda 
Mıılıalliden .,4Jevlete hüdda.imeti 
Ve dAa.faJlahü 1eluı ecraJıu 
Mesubeten /IJÜD lindihi mün'imetin 
Yekf"ıke .fi tarlhihe fa.izen 
"Bey~ün FlHA KOTOB-00 KAYYiMETlN'' 

1131 (M. 1719) 
(TU.rkçesi: Melik 'AJımıed (Sultan Ahmed) bu 

yert muhalled olaın kitapların 'bir araya konulması i
çin yaptırdı. Kendi nefsi için mübaşeret ettiği :J>u te
siste temiz, sadık ve hul(uılu biır niyet · kendisme bu 
ilhamı vermiştir. 

İt-mi' teırviç ve .onu iktisap edecekler için :tıu bir 
ikramdır. Allah oni.ı nuru hidayet ile irşad etsin ve 
saltanatta ebedi-kılsın. Ve Allah onun ecrini kat kat 
versin. Bu harekıetini indinde savap kabul edip onu 

in'am etsin, sap.a şu .tarilı yeter: 

Kur'anı Kerimde 'beyan olundu: Bu ki~lar; öl
mlyen ki ta.pl&rdır). 

Kapının tam karşısında. ufak bir çeşme 
ıve merdiven saıhanhğının önünde, üç kısım
dan mürelkkeıp, üzerleıünde rurnileııden nıey
dan-a g.etir,Mntiş bir taıç ,bu-kınan diğer bir teşnıe 
dailıa var.dır ki, çeşme :aynıaları i.sta.La:kıtitler ye 

· lalelerle beıze:nmıiş oluıp aşağıdaki kitaıbey.i. ta-
şımaıktaıdır: . 

SordWli !ol ab-ı Ji.tlfl ~etmeden 
He,1-i ıdllle dedi ,nın ıHan Ahmedin 
Hayrıyım hem /eCriyim ilD&lı§erde ıHa.k 
Ecıın ita eyleye ol emcedin 
.Ayn-ı ~bretıe ,ınaza.r kıl ley ;Lebib 
Ba.is-i ~ ıoıl je1'100İn 
Eyle bu _ıtarihi ıbeş ıv8'tiııe zalli 

Abdest al sünııet]yle ıAJmıedin 

1131 
"Binaya girilıinee; öncooen tasaıv.wr edi

leaniyec:ek !bir güzellıiğın ve to.pluluğıun karşı
sında kalırıız. Çünkıü binanın kuruluş ö!~eri, 
ımer.m.er .işıçiliıkleri, alçı ooalbar:tmaları, çinileri, 
alçı camları, sedef ve. bağa işleri, kul1anıla.rı 
renkler, taşıdığı k:italbeler, elhasıl hıer şey gü
zeldir. ZaıtenAiünyam-n lh.er tarafından gelen 
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aliımler burayı görünce daıha başarılı 'bir oku
ma oıdasınm olamıyacağını hayranlıkla söyle
mekıtedir. 

Kitaplığın merkez kuıbıbeısi, altı tam ve 
döı•t yarım sütuna oturtulmuştur. Yüksek 
kubbenin içi gö;be'kten başlıyarak kısım kısım 
kabartma alçı motiflerle .bezenmiştir. Bunlar 

.• istalaktitlerle köşe uçlarına kadar yayılmakta 
ve serpilmektedir. Tekne şeklıindeki yan kub
lbelerin ortasındkai giırinıtinin içi yine kaıbart
ma alçı mı0tiflerle 'bezenmiş ve yanlarda bey
zi matlalyonLar, bordürler ve 1stalakıtitıler du
var çinilerine bağlanmıştır. Merkez tonozu ise 
daha itinalı olup birçolr panolara ay
rılmıştır. Her birinin içi, vazolardan 
çıkmış laleler, güller, karanfiller, 
yüksek alçı kabartma olarak bezen-
miş· ve kalan kısımların içindek~ çi-
çek ve· yapraıklar tatlı san renge bo
yanarak sadelik içinde bir ahenk ya-, 
nıtılmı§tır. Bu kısmın hadisi şerif o
kunmasına mahsus olduğunu, duvar
da asılı bulunan ve Ahmed III. tara-· 
fından yazılmış güzel bir levha gös
termektedir: 

Eşhedu en la ilahe ,illallah 
Yaptım bu makamı limer:r..a-tillalı 
Oktındukı;-,a tefasir ii elıaı.lis 
Şefo.attir ümidim ya Rcsulallah : . . , 

'"lt""ilha;kika meşrutiyet devrine ... .l 
kadar, salı günleri buradaki sedir- , ,,. 
ler·e kırmızı ehramar serilir, vazife 
sahibi hoca efendiler. ®derun me
murları karşısında takrirlerini ya
parlardı, Bu, okuma yerinin önün<1e• 
ki kem,eri, gayet nefıs istalaktitlerıe 
i.şlenmiş ve uçları . laleli başlıklan 

taşıyan sütunlar tutmaktadır. 
''Kitaplığın duvarları en güzel 

ve çeşitli Türk çinileriyle bezenmiş

tir. Filhakika bu ş.sırda Türk çini
ciliği sukut devresinde ise de bu bi
nada görülen çiniler XVI. asrın en iyi · 
parçalarıdır. Bunların Boğaziçinde 

Kara Mustafa Paşa yalısından sökü
lerek getirildiği arşiv malzemesin- · 
den anlaşılmaktadır. Alçı pencereler 
de,. kitaplığa uygun bir ışık verecek t 
şekilde yapılmıştır. Kapı ve pencere ~ 
kanatları da fildişi işlemeli olup, el-
hasıl binanın her köşesi bir sa-

nat ve zevk ifadesidir. Bu güzel eserin 
Şehremini Bekir Ağa eliyle yaıpı1dığı da yine 
arşiv vesikıalanndan anlaşılıyor. Bu gün iyice 
lbi1mediğiııniz bir nokta kiıtap dol:aıplaırıdır. Ki
taplığın ya,nmdaki ayrı bölmelerde bulunan i
kişer c·arrneıkan XIX. Yüzyılın işidir. Bunların 
·sabit raf Jarı, kitap boy farına göre hareket e-t
meik üzere bir kaç sene evvel tadil ettirilmiş
tir. Bizim tahm.iriimiz, evvelce buralarda. a
ğ·aç oyma ve hatta altın yaldızlı ince kafes 
telli kitaplıkların bulunduğu merkezindedir. 
Bunlar zamanla eskimiş ve yerlerine şimdi
kiler yaptırılmıştır. 

'Oçüncü Ahmed Kiitiipha.nesi 
(Kasit Resim: Güzel Sanatlar dergisi) 
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. Kütüphanenin açılış töreni de, ! 
24 i-kinciteşrin 1719 . (10 muhanem 1\ 
1132) da bir huzur dersi de yapıl- ----~ 
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birkaç çocuğa Sf.trei Fatiha okutmuş , T•-c1 ·
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ye etmişti. Uçünciialmıed Kiitübhanesi (Kesit resim: Güzel Sanatlar dergisi) 

Üçüncü Ahmed kütüphanesinde 
yirmi ilim şubesi üzerine taksim edilmiş ola
rak 4364 cild kitap vardır; bunarın 29 umu
rakkaat, 13 cildi basma kitap, 115 cildi de 
Yunanca, Latinc·e, İbranice, İslavca vesair 
yabancı dillerdeki eserlerdir. 

Bibl. : Raşid Tarihi, V; Topkapı Sarayı Rehberi; 
Şükrü Y eııaıl, makale ( Güzel sam.atlar Mec.) . 

AHMED III. MEYDAN ÇEŞMESİ -
Ü.skütlard·a, İskele meydanmmdır; Üaküdarın 
eşsiz kıyrrt€ıtte sanat eserlerinden, Türk çeş
me y,a,pısı samıatının şaheserlerıinden, mimarı
nın kim olduğu· maalesef bilinmiyor. Dört 
yü,zlü 'bir meydan çeşmesidir, köşelerinde de 
:birer lruçük çeşme .bulunduğuna göre b-ir bü
yük ve geniş _!}atı altında selkiz çeşmeden mü
rdlclrnp. h.ir abidedir. 

Ahşap çafuıın iıEltinaıt ettiği en üst kısmım, 
fırıdolayı çeıviren biri çiçekH, diğeri istela:kıtiıtli 
Hm kabartına şeriod süsler. Cepheler, serapa, 
gayet zengin çiçek kaıbartmalarta bezenmiş
tir; ve her cephede biıri .diğer:iıniden güzel' ayrı 
mJQtifler kullanılmıştır. Den~ ha.kan yüzü, 
şekil itilbarile de, diğerlerinden biraz farklıdır, 
şöyle ki: 

!stalfülrtitıli _şeridin altında, çeşmenin bü
tü-n cephesi ,boytuıcıa, ga.y:et nıefis bir sülüs ya
zı ile iki saıtır halinıde Sadıra;zam '.Nevşehirli 

~mad :tbrahıim Paşanın şu ıt:ariıhi bey.ti bu
lıunm'alkıl:.aıdır : 

Didi Han ~hıned ıil.e 1hile İbmlıiırt tarihin 
"Suvardı ilemi desti Mulıammedle Cevadullah". 

Altında ayrıca rakıkam ile gösterilmiş o
lan a,bidenin iınşa tar.ilhi 1720 (H. 1131) dir; 

ki diğer yüzlerinde, kemerlerin ,fürerinde, bir 
satırda üçer mısra'dan altışar satır halinde 

· do,lmzar be;vit.1ik devrin şairlerinden Nedim, 
Raıhımi ve Şakirin taıldlk I:ı·at ile b,irer tarih kı-, 
tası vardır. Denize bakan yiiziiniin bir farkı da, 
ayna· taşının iki yanında ıkenarlan kaba:rıt.ma 
çiçeklerle berenmiş: ve yarım ·ırubıbeısi dilimli. 

. ib'irer miıhraıb - yııva, eski talbirile ,birer, "ağzı 
aıçı,k" bulunımas1dır; diğer yüzlerinde bunlar 
yıoktur .. 

Köşelere gelince: 
üıst kısmı, i.s:talakıtitli ve dilimli yarım bir 

ters kubibe halinde toplanıımş ve kubbenin ucu 
!köşe sathmda gayet zariıf üıslup-laşmış kandil 
giıbi sarkan bir lale mıoti.fi ile beızenmiştir. Bu
nun altında, küçüik ~öşe .çeışmeısiınin ayna ta
şının fuııtünd'e~i yelıpa:zeli kemeri bulunmak
taıd.ır. Ayna taşının i:ki 'kenannda da ietalak
titli kaidelere oıturınıuş birer · burmalı.sütun
cuk vardır, s[iltunılann üst kıı.mnında yi,ne_ ista
J,akıt.iJtli birer haşlı:k, onlann üıstünde de 'dilimii 
!bir külallıçı1k var.dır. Bu kıüıçülk köşe-çeşmelerin~ 
de, tekne yerine roirer zarif kurna bulunmak~ 
ta.dır; kurnanm alıt kısmı, yuıkarı köşe altı

nın a•ynr.!dir; yani, istala.ktitli ve dilimli b.ir ya
rım terıs kuıbibe halinde, toplanmıştır. 

Bu köşe çeı;ımecilqeırindeın üçünün kur
nalaırı; ne kadar ya;mktır, kıısmen kinlmış, sa
kaıtlanmışıtır; yalnız /bir iıaneısi, -kııble yıüzü ile 
Boğaziçine bakan yıüzjinün köşesinde buluna
nı sağlam kıalnuşıtır. 

'I\ınç muıslukları da, zmaanında konul
duğu gibi durmakıtadı,r. · 
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Kitabelerine gelince, Boğaziçine bakan 
y.U:zün'deki N eıdiımmdir: 

Semiyyi Fahri ;mevcudat ıS~tan Al~ed Gazi 
Şehi sa.hib ~easir zılli ıpaki Hazreti Vehhab. 
Emiııi Yesribü Butha ımfilni milleti beyza 
Ebi. 'cm (Ced şebi ıdi.na hidivi Wıirül ensAb 

O hakanı keremlmrın ,bu arzı Cennet asada. 
Olub 'gufran ile ,ümmi ısafiyye ha.slAtı der hab 
Anın ;nılıi şerifin Jıa,yrile ~A.d eylemek kasdln 
Derfmi \pakine ilhanı ıidince HalikulesbA.b 
Vemü A.zamü damad İbrahim ·Paşanın 
Külli kMmin hitabı müstatabiyle idüb sAdab 
Şerefabadı bünyad eyledikten sonra emriyle 
Bu a,m zemzemin çün kıldı icra.sın ana işrab 
Türabı ıka,brine merhfunenin !ikram içiin yapdı 
Rebi .Hakde ;diyan tTsküdal"e çeşmei pür ıl,b 
O hakanı cihanı daıiınA Hak eyleyüb te'yld 
Ne ki.re azıniderse hüsni ~dir itsiin istlsvA.b 
Bu mısra'la Nedimi söyl'e«ll t~l itmamın 
•'Bu şehri ımA. ile Sultan Ahmed eyledi Jlrab" 

K1bleıye bakan yfuıünıdekıi Ramn.in:Lndir: 

Abl rO.yi saltanat Han ;Ahmedi Gazi ki anın 
Düma lcrayi ,şer'i Ahmedidir hemdemi 
Mazhari te'yid idüb Hak A.ııe &san eyledi 
Gayre müşkllter olan her emri sa'bi ıma'zemi 
Bfı keramet kutbl Afa.Iı:. oldığm \isba.t ider 
Buldu İbrahim ,Paşa gibi .ıSlldri efhami 

/ 
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RA.hetiyle kesbi rşevkü ihtiyat itmek içiin 
İhtira~ ~tti Şeref abadı ıı,a,lıi alemi 
Namı!) almış bir güherdir sfıyini bulsun deyG. 
Sfı yerlı\e bezlü isar itti bi had dirhemi 
Çeşme biinyad itmeği imA.ü işrab eyleyüb 
Kıldı me'mur asafi derya neval ekreml 
öyle dilcfı Çeşmesari bi ;bedel yapdırdı kim 
Oldu her bir lfılesi abi hayatın makseml 
Sa'yini Jıüsni kabule eyleyüb Mevla karin 
Hıfzide ;daim hatalardan o ,şahl efhami 
Şakiren Rahmi ;içüb ılbm didi tarilıinl 
"Hükmi Sultan :Ahmed icra itti elhak zemzemi" 

Balaföan iskelesi taı:ıaıfına bakan y.ümnde-
ki de Şaıklıindir: 

ŞehinşAhi hümA.yuıı paye ,Sultan Alımed Gazi 
Keramettir olan sadır :o hakanı müeyyeclden 
O ,yekta. zılli hak kim •bir nefes haktan udftl itmez 
İder kesbi safa icrayi la.hldimı Muhammed.den 
Vücftdi enveri kim matla! mJhri saadettir 
Olur manayi şevket zahir o! şehbeyti müfred.den 
Vücuda. gelmemiştir öşrl ;mi'şarı fütühatı 
Ki acizdir kalem asari alişanını adden 
Şerefabfillı ibünyad eyledikde ıizzü devletle 
Ana bir su :bulundu ikim nişandır ömri sermedden 
Veziri a.'zam İbrahim Paşi,ya idüb ferman 
Olunca yümnile me'mür o şehlnphi es'adden 
Bu şehre çeşme bünyad eyleyiib cümle ehA.lisi' 
Hayati taze buldu ra'feti hakanı emcedden 

tTsküdarda Suİtanahmed Meydan Çeşmesi' 
(R.esim: Th. Allom'daıı Sa,biha Bozcalı'nın kalemi ile) 
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Hemişe desti eftdiıı ımaksemi erzak idüb Mevl& 
Vücftdi kamilin ıA,s0.de kılsun ıılidei bedden 
Tamam oldukta a.tşane dldi tıırihiııi Şakir 
"Gel iç mani ha.ya.ti Çeşmei Sultan Ahmedden" 

Bu güzel çeşme, 1943 - 1945 arasında 

Üsküdar iskelesi meydanı tanzim edilirken 
meydanın ortasında çukurda kalmıştı. 

Uzaktan bodur bir görünüşü vardı ki şanına 
ve kıymetine layık değildi. Prof. Fahreddin 
Kerim Gökay'ın İstanbul Vali ve Belediye 
Reisliği zamanında meydan bu çeşme için 
tekrar tanzim edilmiş ve abide layık olduğu 
yere çıkarılmışt:ır. 

B.ibl. : REK, Gezi notu. 

AHMED m. MEYDAN ÇEŞMESİ -
1:ıstan:bulda Balbılhümayun önünde Saıray Mey
danında.dır; ki bugün bura,ya Ayasofya Mey
danı denilegelmek.tedir. Tilrk lstanıbulun eş
mz gıüzelli:kltıe bir abidesi, çeşme yapısı sana
tının TüPk .Rokokosu üslilbund& bir şahese
rıiıdir. Geniş saıçaklı bir çaıtı altında toplanmış 
som mermerden dıört çeşınıe ve köşeleriınde 
döı:ıt sebilden, ımürekıkıeptıir. Kütle halindeki 
ıgüızEfilik, latif kalbartm:a naıkış:lar, tunç şebe
keler, ve nefis çlıillerle bezenmiştir; ve bu kıy-

meıtli te.eyinat göz kaın:ıaştıracak derecede de 
zengindir. 

Eıvvela; çıiıtımn altında, fındola.yı üç .sıra 
ihalinde boya ile yaıpı1mıış aıkantus yaprakları, 
y:eşil ve ç.iıçelkli çiniler ve istalaıktitli 'bir korniş 
vardır. 

Abidenin asıl yüzü Ay,rusofyaya karşıdır. 
Güzel bir tunç mıu,s1uk taıkılmış olan ayna ta
şırun üstünde yuıvaırlaJk l:>ir madalyon içinıde 
alıtın yraldızla ",MaaşallaJh" yazıhnış,tır. Ayna 
taşı.mn iki kenarında meı,mıer kaıbartıına, birer 
iskemle üzerinde çiç.ek şişesi veı çiçekler 
varoır. Kemerin alt kısımı da ayni motiften ka
lbartmalarla teey,in eıdilmrlştir; kemer,. beyaz 
memnerler · arasında demiır oksiıtli !kırmızı 

ştstlerle örülınüşıtür; çeşmenin fild kenarında 
ıiıki miılıı-alb vardır. Bu cephede, çeşmenin tariıh 
beyti boydan boy;a bir saıtır ihaıliııde, !bakır ye
şili blI' zemin ve kı:r:ıruızı poınıirıdoo. !bir çerıç,eve 
içine yazılmıştır. Başıtanbaşa zengin çiçek ka
lbantmaları ve kitaıbenin kaıbarrbınıa, yazıları al
tın yıaJıdızlııdır. Çeşmenin lbu yıüım, diğer ·ÜÇ 

yıü2Jünıd.en iki nıoktaıda ,ayrılır: Bu y;ümn mer
mer çiçek kıaJbarl.maları taJbiatten takliıd edil-

lısküdarda SultanaJııned Meydan Çeşmesi 
(Resim: W. H. BartıeWdeıi Sabiha B~zcalınm ·kalemi ile) 
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miştir; diğer yüzlerıin kaıbartım:aları, üslup
Iaştınlmış çiçek!lerden yapımıışıtır. Bir de, di
ğer üç cepıhenin, tıarfilı kaısiıdesinin mu1htelif 
parça1ar1ndan mü.re'kıkep olan kita!beleri, de
mir oksitli kırmızı şistten çerçeve içine ve ba
kır yeşili zemin üzerine talik ile yazılmıştır ve 
her çeşmenin üzerin-de bi:rer sa.ıtır üzerine beş 
ıbeyit bulunma;lrtadır. Abidenin İiShak Paşaya 
!bakan yüiZJilnde iıse, miıhrapların yerinde, se
ibillere girilen iki kapı bulunma.kıtadır. Buka
pıların bu:gü.nkü kıanatlan, bu şahesere layık 
değildir. Bu kaıpı 'kanat1arı,p1n, on s:elkizinci 
asır Türık Rokokoısu üsluıbunida yapıiacak ye
nilerile değiştirilmesi gerekir. 

Dört köşedeı'ki dört s_eıbil üçer yüzLüdür. 
Sütun başlddarı istalakıtiıtli dört sıü:ıtun arası
na yerleş,tirilım.iş tunç şebekelerde süs moitifi 
olarak üsluplaştırtlmış lale kullanılmıştır. Ve 
!her S(!;Jilde, tari!h. kasideısiınden üçer beyit bu
lunmaktadır; bunlar da talik hat ile ve sebi
lin bir yfuıüne iki satır halinde bir beyit ola
-rıak yazılmıştır. 

Abidenin tarih kaside.si on sekizinci aısır 
Divan şiirinin ibüyıük üstaıtlarından Seyyid 
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V eılı!bin1ndir; bu kasidenin sonlarında, şairin 
de söylediği giıbi, yalnız son tarih beyti Üçün
cü Aıhmedin kenıdi:si taraıfınıd:an söylenmiştir 
ki, -Divan Edebiyatının tarihçilik yolunda ya
zılmış en güzel mlisra'lardan biridir. 

Kaside Baıbıh-ümayun ile Ayasıofya ara
sına bakan köşede.ki. sebilin frzerinıden b-aşla
mak-ta.ıdır: 

Şahinşehi ali neseb, ,Sultani memdfllıül haseb 
Ferman.dehi iRflmü Areb Han Ahmedi klşverkşüA. 
Adlü keramet menba.i şemsü velayet matlai 
Dergalunın Iıer mısraı şehbali Simürgü Hüma 
Za.tJ môlfıke abiriı. şemşlri bagı fetha.et\ 
Gülzari mülke virdi rfı mızii.bı kllld daima 

Baıbııhü.nıaıyuna karşı olan çeşmenin Ü'zeriınde: 

Hem padişehdir hem veli zatinde olunmuş münceU 
Adli Öm_er ,cO.di .Ali ,ııılkıi Muhammed Mustafa. 
Destinde devlet ha.temi kılmış müsahhar alemi 
Haık resmi ismi a'zemi ruı.kşi cebin itmiş ana 

Hülani revan iher kişvere fermanberl şahü geda. 
Ha,yret verir sad Kavser~- ga.lib hezar İskendere 
Hem hamii ,beytülharem hem hadimi şahi üınem 
Rfunü Areb mülki Acem lm.ahkOmudur semi.hep& 
Oldur .imamül mfuılimin zılli hüdavendi muin 
Ba nassi Kur'anı mübin emrine vacib ıiktida 

İstanbulda. Sultanahmed Meydan Çeşmesi 

(Resim: Tli. Allom'dan Sabiha Bozcalının kalemi ile) 
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İkinci köşe seıbil Um.inde: 

Şelıler ana ldşver· verir ol şehlere ,efser Yerlr 
Seyflne düşmen ser verir ,oldukça, tuğu sernüma. 
Ol menbai :ciiyi meram !Ol maksemi nzki enam· 
Olswt ila ,yevmllkıyam ,şalıanı ·<lehre mülteci 
tskender idüb cisticü zulmetcle gezm!!f- miilteca 
Babı hüınayünwıda bu itti revan A.bi b-::ka 

İshakpaşaya bakan çeşımeinn üzerinde: 

Bu tarhi paki hurremi sevk itti sadna'zemi 
Damadı hassı eıkremi hemnamı cecldül enbiyA. 
Oldu o dfüıtOri _celil :biı lıayri iCArlye delil 
HaJk.8, idfib zemzem sebil celbe ol ~e düa, 
Ol şehriyAri zemisar ıbezl~ttl - mali bl şümar 
l"apdı :scbllU çeşmesar me'cur oJ& ruzl c,eza 

. Bu mevkii abad · ıidüb ,bir tarhl nevlcad ldüb 
Rfıhi Hüseyr.i şad idüb ittıi sebil abı safa 
Bu ayııc ıey slU'i denın ~lestiııi kevser gibi sıın 
Her katrei sa.ffct numün olmakta bir ayni Jlfa 

Üçüncü köş.e sebil üstünıde: 

AbJ. ziiia.le masedak t.i.ki felekle yeknesak 
Gök !kubbenin .altıiıda. ıbak ıvar mı bu .resme bina, 
Olduk{)a bercA. mihrümah IZibi $erir olsun · o ,şdh 
Sadri güzlniıı ;ya ıilii,h itme . rika.bındaıi cüda 
Ey hüsrevf A.lt tebAr Asarına yoktur . şüıııar 
Amma bu dllçü ı;-,eşmesar oldu aceb. hayret feza. 

·- - - -=-'::> :--'. P".,_~-:~:_;;,:~z~~'--- . 0c - ~ =- :fV½;,,_: __ ._ -~ 
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Sultanahmede ıbakan çeşme üzerinde: 
Eak -simü zerden tasma abi bayat efzasına 
Benzer gümüş ısakkasına bekler kapun subhi meıııi 
Yapdın Saray !meydanına -kıldın .sala att.ft.şına 
Cennetde kevser iyaııına .gi).yaki kasr ittin bina 
Altın suyun J.düb .sebil ya.pdın uyfıni selsebil 
Birinde 'bin ecı,i ce:r.il virsün c~nabı kibriyi, 
l\.fodlılnde I1amem oldu lal izharı acz ıitti mekal 
Evsafın eylerken ,JıayaJ hı!.tiften irdl bir nida 
Vehbi hamuşıol besteleb haddin değil eyle e_deb 
Senden mukaddem oldu lheb şaJrJere bizden saIA, 

Döroünc:ü k~şe sebil üstün.de: 
Vasfin<le itlub güftügQ ,çok kimse dökdü abi ı1'J 
İttirdi ahiı· serfürfı ı0 husrevi şevket nUmA 
Tarlh i<.:ln danişveran hayretde iken nagehan 
Buldu şelıinşehi cihan bir mısraJ Alembehl 
Hel' JA.fzı bahri .mevcezen nıAn.asıdır dtlrri aden 
Görmek dilersen anı :sen ey ,t.eşmei hüsnd edA. 

Ayasofya.ya karşı olan asıl ceıphede boy
dan boya bir sabr halinde hüyük celi sülüs 
'hat ile: 

Tarihi ıSultaıı ıAJımedin ıcA,ri zebanı lQleden 
Aı;ı -bes~eleyle iç suyu illan Ahmede eyle düa 

Bu kitaıbelerin yazısı da Üçüncü Ahmc
din olup bu son tarilh 'be~inin altında da im-
zası var-dır. " · · 

tstanbulda Sultanahmed Meydan Çeşmesi 
(Resim: Th.- Allom'd•an ·s&biba Bozcalının kalemi · ile) 
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Rivayet edilir ki, Üçüncü Ahmed bu ta
riıh mıara-mı : 

Han Ahmede eyle idilli. aç besmeleyle lç suyu . 

şeklinde yazmış .ve dewin seçkin şairlerine 
,bunu bir kaside haline koymalarını emretmiş .. 
faıkaıt ''suyu" kelimesi, kaıfiye 'bulmak bakı
mından şairleri ç.oık Ü'zmüş; Seyyid V eJııbi, bu 
ıımsrain ikinci pa,ııçasını başa alarak "dıüa" 
giıbi kafiye ba'kımıınd-aın zenıgin, bir kelime el
de etımiş ve en güzel kaısi.deyi yazmağa mu
vaıfıfa:k olmuş. Bu nusram gösterdiği yapı 
ıtıarihi Hicri 1141 dir. Bu albidenin yapısına 
dair de Diıvaruhlimayun kSJy1ıtları arasında şu 
vesika bultınmaJkltaıdır: 

"Manni8.ra naiıbine ve zaJbiıtine h~üım ki; 
''Sarayi Cedidi A.ınıirem baıbılh,üm,ayunu 

pişgahınıda. taraıf:r hıümaıyunumdan mücedıde.

den bina.sına mıüıbaşeret olunıaın. çeşmesar içün 
meı:ımer taşın 1üızumu omıağlıa ildim iden 
ıbahalaır:ı bina emini taırrufınıdan verilmek 'üzre 
ıtayin oluınan mubaşir haseki marifeti ile gön
derilen. d&ter mucibince saıf ve beyaz damar
sız · olmak üzre.,.. zira' mermer taşı katı' ve 
,wdarlk olun:uıb acelete.n kayııklara. vaz-ü taih'
mil ve-bir gün nrukad!dem A.siıtıanei saadet aşi
yaruma naklolunınak babında 

fermanı · aişanım · yazılmıştır. Fi 
evasıtı n. (Ramazan) 1141". 

Bu fermanın tarihi 1729 
nisanına rastlar. 

Geçen asrın büyük bir İtal
yan edibi, Edmondo de Am.icis 
"Constantinopoli" adındaki ese
rinde, Üçüncü Ahmed çeşme
sinden şöylece bahsediyor: 

"İnsan elinin oyup işleme

diği yeri yoktur; zarafet, ser
vet ve sabrın bir harikasıdır: 

Hiç tereddütsüz, billur bir fa
nus altında muhafaza edilmeğe 
değer. Yalnız göz için yapılmış 
değil, kendine has bir tadı var
mış gibi, insan onun usaresini 
azıcık emmek, ondan tatmak 
istiyor. Bir mücevher- çekmece- · 
si ki, açıp içinde ne varmış diye 
bakmak istiyor: Bir çocuk ma-" 
bude mi? Şahane bir inci mi? 
Yahud sihirli bir yüzük? .. Za-

an altın yaldıza.rını azıcık 

dökmüş, boyalarını biraz uçurmuş ve 
mermerlerini karartmış.. Bu koca pırlan

ta, ilk günü kimbilir nasıl parlıyordu; 

,Bugün yıüz altmış yıllık bir mazisi var .. Onu 
hir dıtfa. görmek, lhayaliniıt ölünciye '.kadar 
hafızaıdaın silinmemesi için Widir. Hief,Jir 
ıbaşka güzel şey, onu unıutıturaımaz; ve kula
ğ:ını:za !sl:anlbul adının çarptığı her yerde her 
zamaın bu çeşmenin hayali de gözönüne ge
lir". 

AHMED m. VN ÇADmI _;_ İran seferi 
için sa:dnazam Daımaıd Nevşelhidi. lbrahim 
Paşanın emrile yaptırılmış altından sımıa iş
lemeli 'bir oıtağı hümayundu,r ki, dillere des
tan olan tüıık çadı.ı,cılığının · onsekizinei asır 
ortalarında vücuda geıtitıdiği bir şaheserdir. 
1730 mtila.li arifesinde Üıslwdard:a. yapılan bü
yıük ordu alayında lhalka teşhir edilmiş ve Is
tanfbuİlulan milli bir ,san'at gururlyle karış* 
hayranlığa düşü-ımüş, Büyiikşebrin her köşe
ısmtle, görenlerin görımeyenlere ıtıarif edip an
laıttıklan bir ısooıbet mevzuu · olriııuştu. Bu 
ım'U!hıteşam: otağın mpısı üstüıne, şair Dürri
nin şu tarını kıt'as:ı işlenmişti: 

Bu hayme, atlası ça.rhi felek kumaı olsa,, 

lstanbulda Suıtanahmed Meydan Çeşmesı 
(Plaıı: Güzel SaıiatJar derglslııdeJI) 
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Bu mertebe olamaz (ııakşi zeyne ,erzanı 
Ne hayme., giillerini seyridcrse bülbüli zar 
Tamamı ıÖmründe yad eylemezdi gülistanl, 
O ıpadişalıı felek Mrgahı devran kim 
Anınlıı, buldu şeref Hanidallıi Osma.ni 

Kurub bu çetri gazaya azimet ettikce 
Müsahhar eyliye bilcümle kafirlstani. 
Bu Mrgalıı hümayuna ,bu letafetle 
Nigah ittikçe ,didi Dürrü sena.hani. 

Cihanda iOlmaya. bundan ziyade bir tarih 
, "Mübarek ı0Ia. ilahi ıbu çetri sultani" 

Bilbl. : Salim, Tezkirei Şuera 

AHMED m. -ON FİLİKASI - Lale dev
rinde·, İStanlbulıun süısleriınıden biri de bu hü.;. 
kıfundann, alıtın yaldızlı ve muhıteşeım naı1Gşlı 
filikaısı idi. Boğ:aız1çi ve Haliç sularında sık sık 
ıgöruleın bu mıiliıteşenı ve kıymetli ka;yığın et
rafına, devrin şairlerinıden Dürrinin şu kıt'ası 
yaızılnuştı: 

Sutfır asa olub emvac gft.ya. safha.i derya. 
Zer ıendeı' ızer ıa.nA serlAvhadır ,bu ifilkei ga.rra. 
Süvar oldukca ıSultan 'Ahmedi Salls saadetle, 
Okur ruhil-enıüı ardınca. Bismillah mecralıA,.. 
Biıbl. : Salim, Tezkirei şuera. 

AHMED (Ağvalı) - Kaptanı derya Hü- · 
seyin Paşa çıplaklarından bir nevcivandır ki 
son Yeniçerilerden ve Çardak kolluğu. çorba
cısı ihaı1ık: şairi Gwatalı Hüseyin Ağanm !kırlk 
küsur destan~ muhtevi mecmuasında Kasım
pa.şa, Tersane ve Çeşme meydanı için yazdı
ğı Şehrengiz yollu bir manzumede, şöye tas
vir ve methediyor: 

Hüseyin paşalı kalyon: çıplağı 
FIJAr tutmaz ~ ışa.Jıbazm ayağı 
Al ~uba.daıı CA.medanı sırıımlı 
Bin güzelde ıbil' da.nedir Ağvalı 
Kakülü alnıllllı taramış berber 
SoJ yanak üstünde beni var anber 
İsmi şerifidir neferin Ahmed 
OJidal cem olmuştur hüsn ille iffet.. . 

'.AHMED (Arap) - İmci AMülfoınıid 
dem sonlarınıda Galatanın: namlı kaıba.da.yı 

ıtiulumlb:acılanndan, - Galata tiyatrolarının de
vamlı müşıte:rilerinden ve foriicileırinıden, kan
tıocu kızlara tutkun vurucu., kırıcı hercai sev
dazedeleııdeın; bu y.ü2Jden lbirkaç 'defa malıikum 
olmuştu, son gü-nlerinin, ibu .gilbi .iınısanlara mu
ikıaJdder olan koyu lbir ,sefalet içinde geçtiği 
ısöylenir. · . 

Bi.bl. : Ahmed Rasim, Muıharrir buya. . 

AIDIED (Arap) - Son orıta oyuncula
nnıdan; iJ:ı.alk ağzında Tekkekapl!Sl denilen tts
~Üidarda Selaırni Ali Efendi malhallesi bekçile
rindendi, orta oyunıunda Şaıtaret Kalfaya .çı
kar.dı; kıoyu esmer tenli, orta boylu, tıknamca, 

şa:kacı 'bir adamdı. Kendisini yakından tanı
mış Üsküdarlı ·aıaılk şairi Vasıf Hiooa nakle
der: Bir gıün Tekkekapıısı ka:hvelhaneısinıde o
tıuruyorlarmış, Arab Afınn.ed de bir köşede 

naııgile içLyıorırnuş, içeriye ıbi-r kıpti ıgirerek 

maıhalle bekçisi bulunduğundan ötürü Arab 
Ahmede: 1'Alhmed Efendi ·bizim çocuk min
faat eıtıti!" demiş; Aralb Aıhmed vefatın kıpti 
ağzında abomlmruş şaklini anlamazlıktan gele
rek: ''Şu menfaaıti yarııya bölüşelim!" diyece
vap vemniş. 

Whmed Rasiınıiın, Selıamsız bekçilerinden 
ve son o:rıta. oyuncularnıdan ibiri olarak kay
dettiği Aralb Albdinin bu Araıb Alhmed olduğu 
k.uvıv.etle taflımin eJdilelbilir. Bu semtin en yaş
lıları arasında yapılan talh:kikatta Arab .A:bdi 
iisminde b1r şölhreıte rastlanımam1Ştır. Muhar
rir Sermed Muhıtar Alus da, tstanıbul Ansik
lıQpediısine veııdiği notlarda: "Kendisi beyaz
dı, yil2ıiinıü, kollarım. ellerini karaya boıyaya
ra:k oywıa ç:ııkaııdı" diıyor. ki, Şaıtareıt Bacı için 
.boyanmak bir zaruret dalhi olsa Ara!b .Mıme.
diİı. beıya.z tenli olmadığı bir ha.'ki!ka.ti:ir; Ser
med Mulhltar Alusun yine bu nıotlarıda: "Üs
kıüdarıda esnaf, galilba terlik diildıciliği yapar~ 
mıış" kaydı da doğru değildir. AraJb Almıedin 
ıoyıunlarmı sey:reıtıntiş olan bu kıymetli muıhar
rir: "Şe:tareıt Baıoıhkta bir eşi daha gelıneımiş 
ve bir d;alha da gelıniez denilirdi; zenci bacılar 
gilbi salıpa;k salpak yıürür, öfkelenldiği Kavuk
lunun arkasından yuvarlana yuvarlana ko
şar, kaıvgaya girişiıp terliği tutturur; ihele· ba
bası tutınwa ağıııınıd-8Jll ıtıüıkrukler, salyalar sa.
ıç.a saça yerlere yuıvaırılaınııdı" diıyor. 

Bia:ıl. : Vasıf Hoca, Not; S. M. Alıi,,, Not. 

AHMED (Arab, Yalancı borazan) 
Sultan Hamid devrinin son yıllarında lstan
bulun her tarafınıda, seyir yerlerinde, Beyoğ
lunun umumhane sokaklarında dolaşan, her
kesçe tanınmış ayak takımından bir gençti. 
18-20 yaşlannıda kaıdar vardı. Teni habeşe 
yakın, akçıl · ~nıci, ton/balak, şen, şakrak, 
elinde arşın ibıoıyunda, /huni şeklinde bir iboru; 
/borunun ıüstünıde bitık:aıç ıvır zıvır, zil ve çın
ıgıra:k, guıya pe:rıdeli imiş ve her alhenge uyıdu
l"!lluyormuş gilbi, parmaklarını oıynata oyna.ta 
öttüııür, zilleri çıınlaıtır, !bu esnalarda gayet fi
yaJkalı vaziyetler alı:r.dı. Kıü1ıhanıbey ve omuz
daş kıyafetinde idi. Belinde ucu sa;r\kık yün 
kuşak, bac,akJa.rında (Pötikare), bol paıçalı 
panıbalon, ayaklannkia ymnıurıta ökçeli şıpı-. 
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tıklar, arada da boruyu 'bırakıp maniler, tür
kıüler söylerdi, bir omuzu kalkık, bir omuzu 
iniik, afili tavırlar alır, gözlerini süzerdi. 

Yanında iki üç ar,kadaşı daıha vardı: Bir 
laı-vıtacı, def ça,lan hanende, ·bir de çatır çatır 

udunu çalan uıdi; böyle her tarafı dolaşırlar, 

,çağırılınca a.Jıernge koyulur, çeyreği alırlardı. 
Bu tipik ve şirin kfühaninin semti, ve 

haıyatının son gıünlerinin na.sıl geçtiği öğre

nilooıeıdi. 
Blbl. : S. M. Alus, Not. 

ARMED (Anıavudzade) - Onsekizinci 
esır hattaıt ve haıfızlarından; Şehremini çarşı
sı,nda Mehmed adınıda bir hattat - a:ıttarın oğ-fi,22 
hıydu, küçük yaşta hafız olmUŞ1 
Hoca Mehmed Rasimden yazı öğ
renerek icazatnaıne almış, baba 
mesleği olarak da, ayni dükkanda 
attarık ite geçinmiştir. Baba oğul 
bilhassa · Mushafı ş~rıf yazmışlar
dır. 

Bföl. : Müstalümzade, Tuhfei hatta
tın. 

AHMED (A.tt.ar Hacı) - On
do.kuzuncu asrın naml1 zakirlerin

Sünbül 

dülhamid dev
ri sonlarında 

ayak takımı a
rasından siv
rimiş, Üskü
danıı namlı \ 

\. 

kabaday ı 1 a-
meş

ilk 
öl-

lSTANBUL 

Bibl. : Vasıf I!-oca, Not. 

AHMED (Balıl,cıgüzeli) - Reşad Ek
rem Koçu'nun "Aile Gazinosu" admdaki hi
kayesinin kahramanı, hakiki hayatdan alınıp 
işlenmiş bir istanıbullu tip~dir. Balırocı,güzeli 

Büy:üıkşehirde kadimden beri balııkcı muhiti 
şöhretini taşıyan Kumkapunun namlı reiı'sle
rinıden ve zenıginlerinden, beş çift gırgır ile 
Boğazda Telliıt:albya ve Mailil'l.ara,da Aihırkapu. 
Kumkapu ve Y eıdikule dalyanlarının saıhibi 

Hü,sam Reisin oğludur. Alhmedin çocukluğu, 
yetişmesi ve köı'Pe delikanlılık çağı ,balı~cıla

rın günlük hayat saJhneleri t~svir edilirkcin 
anlatılmıştır: 

''Balikcı, . gece gündüz dalyan 
köşkünde, ma vunada,, gıırgırd,a, • ala. 
manadadır. Derisi denizde ve güneş. 
de pişer. Ayak pa.rmaklıi.rının üstün· 
de, el parmaklarının içinde boğum 

boğum nasırlar vardır. B~lıkcı · çe
kiİ;dekten yetişir; · onbeşini geı;miş 

çocukl::ııı· balıkcı olamazlar. On ya
~ıında tütün, birkaç yıl sonra da ra-

. kı ve şa.rab içer. Şeker bayr.aJriında., 
reisin verdiği ·minta.nın içinden men
dilin yanında bir çift de tire çora.b 
çıkars'3. y.iğitlik çağına bas,dığım öğ-

reni.r. Çuha es
va,1:ıını, yemenisi
n i, fesini alaca
ğı'na tuta reis 
yaptı;;r; güvey 
glrdiğ·inde S::L!l.t 

ve kordon sahi
bi olur, fakat he
men bütün öm
rünce saatlik işi 

yok gHlidk, bay
ramlık urubası~ 

nm yelek (oebin

de, "sandıkda. du
rur. Reis çocuk
lu.n baza.)1 biı· iki 
yıl mektehc gi
derler, kitıa.blan

m . defteri.erini 
ancak me-'lı:tebde 

rından, 

rutiyetin 
yıllarında 

müştUr. Balıkcı güzeli Ahmed (Resim : Sabiha Bozcalı) 

. açarlar. Balıkcı 

mahalleleri dai
ma şenlildidiT, 

grnghl'larda, ala- · 
ma.na:lıru:da, ba

lıkcı kahvelerin
de eline tez • ve 
ayağına , koşarlı 
çocuklara. daima 
iş bulunur. İlk 
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mektebi bltireınler.e de mektebli denilir, kah
vede yüksek sesle gazete okur, yılda •bir kere, ra
mıa.zanla.,rda ölmüşleııinin ruhuna hatim indi.rıir. Kum
ka.pulu Hüsam Reisim oğlu da ibtidaiyi bitirdikten 
sonra me®t~be gitmemişti. İstıanıbulun sayısız taş

mektebl-erinden o civarda-ki biırinıin niual1imi olan bir 
Laz Hoca, hıfzıa. çahşması için hiç olmazsa· bıir yıl 
daha, haftada iki üç gün Ahmedin mektebe ğönde
rilm.esi,ni istemişti, -oğlunun hafızı Kur'an olınası 
Hüsam Reise de çok ta:tılı görünmü,,tü, fa.kat çocuk, 
o yıl birden bire boy atını§tı, 1baJbasının gene tayfa
ları ile akran gıi,oi geziıb do}aşmağa başlamıştı ve 
·artık mektebe gitanek .istem~-şti. _İki y~l sonra da, 

Hüsam Reis evdeki çekmecesinin a.ınahtarlaırını on~ 
teslim etmi§ idi.. 

"On altı y8.§ında bir erkek çocuk, küçük deli
kanlı eğer zengin· 'bir balıkcının oğlu ise, elini cebi
ne atınca biır iki a)tı.aı çıkarmaılı idi. Dalyanlarda, gır
gırlardıa, kayıkıhA.nelerde, baılıkcı kahvıesdnde ve evde 
Ahmedin işi, kendisini Yo.rfgunlukdaaı yarı baygın 

uyuta-ca.ık kıadar çokdu. Düşüb katkdıkları da, gece 
ve gUndi.lz iş arkadaşları idi. Gizli şaen tütune, haf- . 
tada bi,r arkadaşlarla yapılan meytb.A.ne A,lemine, yıl

da -bir iki defa da Galatıa vıe Yilksekkaldınmdıa sa
ıbahlıamama.k şartı ilıe v.e yine arkadaşlarla 1;1öyle bir 
dolıaşmaya babası tarafından göz ywnulalbilirdi. Yü·· 
rilrken topukları kütürdeyen bir delikanlının bu ka
daırcLk dünya :revlııleri ve _eğlenceler.! hakkı ıidi''. 

Simasinın tarifi üzerinde ,durulmadan 
pek giizel bir genç olan Ahmed.in laka:b aJışı, 
ve bunun mıuhitce ·benimsenımesi şöyle anlatı
hyor: 

"Saçlarıının dışı altın sarısı, içi koyu kumral; 
gözleri kırlangıç kanadı; derisi, yanık beyaz ifzerine 
kızıl pullu Ahmede "l3ahkcı Güzeli" lıtkabını kimir 
v.e ne zaman takdığını kimse bilmiyordu; belki de 
son . g,azel şairlerinden bir derlbede.rln yA.digıhı oldu; 
fakat evvela. Kumkapudan Yedlikuleye kadar bütün 
sş,hil halkı :tıalıkcı gü,zeUiğini HUsa.m Reisin oğluna 
çok görmedi. Anası, bi:r aıkşam, başının üstünde ko-r 
söndürdü. ' Baıba, daha ciddıi oldu, uygun ,bir kız bu
lub Ahmedi başgöz etmek zamanının geldiğini anla
dı; el . altından kız sorub soru,şdurınağa, eş.ill'in dos
tun un ağzını aramağa ,başladı. Fakat, lıa;bas1nın 

aradığını, Ahmed ktındisi buldu". 

.Bu aşkın ,hikayesi, Birinci Cihan Harbin
den evvel1ki İstanbulun ha.vası son derece dik
katle belirrl:ilerek nakledilmiştir: 

"Bir gün Hıüsam ReiıS Galatdan haıber yollamış
tı; . "Faılanın dükka.nında imi çift kür,eğim.iz var, Ah
med gelüb alsın" diye; Balıkcı güzcli ağ tamirinde 
-idi, bir rum bahkcıya: "Haydi Sakızlı .. ''. dedi, ken .. 
disi kahvenin sal.aış dir.eklerindekıi. çivilerden 'birinde 
asılı yeleğini giydi, beyaz yün kuşağını di.weltti, çıp• 
lak ayağına da orada duran beş on. çift yemeniden 
bir.ini g~rıp. Kumkaıpudan Galata lbalıkcı yüı11yüşü 
ile kaç adımdır? Kürek almağa ,giden ilci ba,lıkcı 
yolda ne konuşur? · ı ,,,,;, 

"Dönüşde, küreklerin bir ç-iftıini Sakızlı, 'bir çif-

Mi iAilMm.o (BalıkcıglizeiiJ 

tini de .&hmed omuzuna vurmuştu. Fıincancılar dik
tir ama ·kesti-rı:neclir, Bayazıda çıkınca Soğanağadan 

Kumkapuya iniliverir. Soğanağada, alt katı kırmızı 
tuğla, üstü ahşa.b, mermer . merdivenli bir konağın 
önünde, içeriye girınekde olan bir kadın İtala,balığıria 
rastladılıar, Alımedin ayıağı sürçdü, kendisini topar
lar iken gözü kapııya kaydı, kadınların arasmda 
y.enıi örtüye girmiş bir kızcağız ile -gözgöze geldi. 
Delikanlınıtı, omuzundaki kürekler İle boylu boyuıi
ca yuvarlanacağını sanan bu kız "Hay . .'1 diye hafif 
ıbir çığlık atmıştı. Zaten, deMka.nlının gözllnU kapu
ya çeken de bu ses olmuştu. Aıhmed, ayağından fır-
1ayıan yeım.enisinin tekini arar iken, kulağına: "Gir 
iç.eri kız .. " iıhtan ile ber.aıber güni diye kapanan ka
pli.IU.ın sesi çarıpmıştı. Gülümsedi, yürüdü. On adım 
atınca da, sürçdıüğünü, kızı ve kapunun sesini unut
tu, gitti. l<"'akaıt bir hafta kadar sonra, yolu yine o 

. konağın önünden g.e.çti: "Hiay!.. Git- iç.eri kız! ... 
Güm!"; Hani bir an, içine "Kapu . açılsa da şu kızı 
boir daha görüv~sem'• arzusu düşdü. Bir başka gün, 
TeUitabya naıyanıncl,an Balıkhaneye balık geti.rm~
leı•.di; o a:kşa,m yine dalyanıa dönecekleri içıin hepsi 
pırpırı kıyafet idi; Balıkhanıede, babasının kendisıni 
Meroa.ııda bir ahıbaıbının evine gön-dereceği tuttu; 
eline, hed!iyelı1k bir Qevalya da baılık v.eırdi, ''Oradan 
Kumkıa.puya inersin .. Te/oyaya bu gece ben giderim •. " 
dedi. Ahmıed, yeleksiz, yalın ayak, Mercana çıktı, 
baibasmın seıa.mı ile oo.lıkları Ôı-rakdı, eı.ınde boş çe

. voaly.a, Bayazıda gelıince ,kafa.sına. şey.ta,n girdi: "Şu 

benim kızın kapusu önünıden geçeyim .. " dedi. Sen 
misin geç.en? O kadın kalıaıba.l.ığı ile, tam konağın 
önündıe, fakat bu sefer yol ortasında karşı karşıya 
geldi. Kadınlar ayağı sürçen balıkcıyı ve kızlarının 
çığlığım ço!kdan unutmuşlıa.roı . Fakat kızcağız, omuz
larında bir çift kürek ile ayağı sliı-çen · de1ikanlıyı 
umııtmaırnıştı. Ahmedi, fes kenarından alnına dökül
müş -'tw- tutıam saıçında.n, çıp1ak ayaklarına kadar 

. süzdü. Delikanlı bu sefer gülümseyemedi. Utancın
dan, 'yii2ü ve ayaklan kımrdı. Kaıdınl:a.~a yol vermek 
:iç.in k.enıara çekilir ik.en ayağım kaldırım taşına 
çarptı, sendelıedıi; kızcağ:ız kendini tutamadı: "Hay .. " 
dedi. La.kin bu sefer B2Jarlıa.nmıa.dı. Kad_ınle.nn içinden 
!hir tan.esi, Ahriıedin işide'bileceği kadar yüksek: 
"Çocuğun gözlertni gördünüz mıü ? •. Bir çift tahr.irli 
zümrüd .. .'' dedi. Arkadan gelen zenci ·bacı da: "Ftı.kir 
za,v,alılıcık. . çıplak ayak ge2liyor.. ayağını da taşa 
vurdu .. " diy.e acı,ıidı. Ba.lıkcıgüzeli, koşar gfüi uzak-
18.§tı. Sokıakda olm8ıSa ağlayacaktı. Bu vak'adan bir 
hafta kadar sonra idi ki, bir akş~ anıa.sı, Hüsam 
Reisin neş'eli bir anından istifade ederek: "Ahmedde 
,bir deği"Şiklik var .. benzi saııarııp sıoldu .. bir y~rde bir 
kız mı görmüş ne.. falan hanımdan işittim, ona da 
,oğlu söyLemiş, o da :tıalaındaın iııitmi§, ona da Ahmed 
söylemi§ .. " diye kapuS'llnu yaptı. Nihayet, Ahmedin, 
o kı.zı isteclıiğiıni söyledi. 

Kızın baıba.sı, Mısırçar§ısı tüccarlarından idi. 
Hüsam Reis: "Bir de ben sorup soruşdurayım .. den
giıiniz, küffümüz ise gidip istersin'• dedi. Balba oğul, 
aralarında ibu meseleden hiç baıhsetm.ediler. Bir kaç 
giln geçti; HUsam Reıis kıansına Alımedin kararı 
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kat':i ise kızı gidip istiy.eb.iıleceklerini bildirdi. Mısır
çarşılının kızı henüz onıbeş yqla.nnda kadardı. Sır
tında basına entarisi, saçı topuklannda, §imdiye ka
dar ihiç görınediği misafµ- hanımlara. kahve verir 
iken görücüye çıktığınin farkında bile olmamıştı. Kı
zın ba.-'bası, kılı kırk yaranlardan idi. Hüsam Reis 
iile oğlu hakkında derin tahkikat yaptırdı; her ta
ıııafdan müsbet cevaıblar geMnce, bir kere de oğlanı 
görmek istedi; Hüsam Reis Ahmedi alıp Hacı Efen
dinin dükkAnına gitti. Mısırçarşılı, müsta~bel damadı
nın yelek cebine, kağıda sardığı bir paeça göztaşı ile 
.bir kaç 4'1,ne üzer.ligi kendi eli ile yerieştird:i; "Be
destende şal, halı, mücevher sandıklıa.n.. dört dal
yan da her gün gürill gürül işliyor.. oğlan ise bir 
içim su .. "; bu bir kuyruklu yıldız idi. Söz keısildik
den sonra, k~z tarıı,fı, Hacı Efendiden gizli Ahmede 
ihaıber uçurdular: "Küçiikıbey per.şemıbe günü fa.lan 
sa.atde konağın önünden geçainler.. kızımız kendile
rini görmek :isti:vor .. " diıye yıalvaııdılar. Balıkcıgüzeli, 
sırtı.nda. bıcyramlık urubası, yeleğıinin cebill'de altın 
saat ve .kösteği, -belinde yeni kuşağı, 'ayağında yeni 
kundurası, başında bayramlık fesi, ve yanında, üstü 
iba,şı temiz Ya.§hca bir ba.lı.kcı ne konağın · önünden 
geçti. Yüzü kıza.rımı§, gözlei'i yerde idi, fa.kat, ku
:lıaıklan, kafeslerin ardından: "A .. A .. •' diye yükselen 
/hayret seslerini işitmişti. Hacı Efendıinm kuyruklu 
yıldızını kıskanan bir yenge hanım belkıi. de: "Gü
zellik Allah verg,isi.. Önıi.lnde sonunda balıkcı oğlu .. 
yann kızımızı aldıktan sonra da. ister misiniz bagin
,da talılıa, soka,klarda 'balıik satsın .. " diyecekti. Belki 
de bu sözlerıi, kızın kenıdis\ söylıiyecekti: '.'Reis oğlu 
deyince ,ben de bir şey sanmıştım .. iı:apumuzun önün
den geçen tabanı yarık bahkcıyı istemem" diyecekti. 
Ahmed, nişan götürmekdıe ıu:ele etmemelerini söyle
diği zaman, anası §'3,Şırdı; HUsa.nı Reis kızdı, "Ela.
lemin ha.ysiyet ve itiJban il.e oynanmaz, ben adamı 
ayağımın altında. eziıveririın" dedıi. Bahkcıların ni
şanı, M.nıı.rçarşılıla.r tarafından geııi çevrilmedi. Yal
nız, nik!h için, kız küçüık dediler, hiç olmazsa. iki 
yıl, oııyeıdi&iıne b'asaın!a kadar beklemelerini §arıt koş
tuLar. Nişanın tezine idi ki cihan haııbi başladı. Har
ıbin birinci yılı sonunda Aıhm.ed askere gitti; asker
Mğiınin yılı dolmadan, bir baıhriye silaılı.endazı olarak 
iştirak ettiği Çanakkale .· muharebelerinden birinde, 
yüzllnden ve gözlerinden ağır yaraLa.ndı. ~asımpaşa 
.BBhriye Hastahanesinde dör.t~uk ay yattı. H1lsam 
Reis, oğlunun hastahanede olduğunu, Aıhmedin ağır 

haftaları geçtıikten s6nra haıber aldı. Nlıhayet dok
tıorlıa.r, bir güın, zen:gin ve yaglı ba.lıkcıya biricik oğ
lunun ilci gözilntin de kör olduğunu söylıeıdiler. Bu
rada, bir baba.ruın acılarını niçin ~ıdır? 

Kör baıhriıyeli, Balıkcııgıüızeli Aıhımed has
tahaneden haıbasinm kiOıtunda çıkıdığı zaman 
dünya yıüızünü ve imsanları artık a-sla göremi
yeceğinıden haıbeii yoktur, ".gö-zlerin ters dön
müş, bir yılda yerlerine gelir" diye avutul
muşbur. R. E. Koçu bu hastahaneden çıkış 

sahnesini de hünerli işlemiştir, ve aslında 

"Aile Gaızinosu" hi:kaıy.esi bu sahne il~ ıbaş-

is'l'AN:i3t5i. 

lar: 
"-
- Hastahanede herkesin ağzında -bit sulh ıA.fı 

var baba .. 

- Sen niye geciktin? 
Yaşlı baba "gecikınedim.. Kapının açılmasını 

bile bir saat bekledim" diyemedi. 
- Bir kere gece ile gündüzü ayırd etmeğe 

başlayabilsem.. Pek sıkıldım artık.. Hani, gülle ge
lip de bacaklarımı alıp götürseydi razı idim vallahi .. 

- Büyük lAf etme.. Büyük 14.f etme.. Doktor-
lar.. · 

- Bırak doktorları baba, benim onlara hiç 
inanını kalmadı.. Önce iki ay dediler, iki ay geçti 
dört ay dediler, dört ay geçti yıl dediler .. Yok ame
liyat yapacağız, yok damarları kopmug bağlıya.cağız 
dediler.. Bir gün Alaman doktor geldi.. Fin fon fin 
fon bir şeyler anlattı.. Bizim doktor; Ahmed · dedi 
bak Alaman doktor ne diyor, bu delikanlının gözle
ri ters · dönmüş bıçak istemez diyor, artık evine gön
derelim, gözleri bir yıla varmaz yerine gelir diyor, 
siz bilirsiniz doktor bey dedim ... 

- Baba, Hatice Hanımla Hüseyin Onbaşıya pa
ra verdin ya .. 

- Be11er kağıt verdim .. 
- İyi etmi§sin,. Hani ço~ baktııar bana.. Biri 

sırtında gezdirdi biri ağzıma besledi.. 

- Oh .. Hava mis gibi kokuyor be .. Günlük gü
neşlik galiba?. 

- Eh.. Güzelce .. 

Babanın gözleri doluvermi11ti. Yanlarından ge
çen bir çocuk, ona, ku§ağından çevresini çıkarıp 

g·özlerini kurutmak fırsatını verdi. Pantaloilunun 
-paçaları kıvrık, çıplak ayaklarının bir ba§ ·parma
ğında paçavra sanlı, basma mintanının_ üstünde düğ
meleri çözük yeleği, alın zülüflü, kulağı cigaralı, 

fesi püskülstiz, "bu küçük Kasımp8.§alı, türkü söyl
yordu, sesi yaşına nispetle biraz kalınca ·idi: 

Gemilerde talim var 
Bahriyeli yarim var 
O. da gitti sefere 
Ne tall'siz batım var 
Hani benim Recebim;. Recebim 
San lira vereceğim 
Gelmezsen anafora vereceğim .. 

O sabah Bahriye, hastahanesinden çıkan, gözle
ri kara bir bez ile bağlı olan delikanlı ,durmu§, gii

ltimser, kulağı çocuğun sesinde, sağ koltuğundaki 
babasını da durdurmuştu: · 

Gemi gelir yanaşır 
İçi dolıi ~ır 
Recebimi sora.rsan 
Mavi kup,k yaraşır .. 

Küçük baldırı çıplak, bu yaz sabahında iskele
ye do_ğru uçuyordu; başı bo§, balık tutacak, denize 
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girecek, kavga edecek, belki dayak yiyece!t, belki 
öpülecek, sevilecekti .. 

- Baba, çok hoşuma gidiyor bu türkü benim, 
hastahanede herkesin ağzında .. 

- Yeni çıktı, bütün btanbulu tuttu. 
1918 yazında, Osmanlı İmparatorluğu Recebim 

ile çöküyordu. Cihan harbi başladığı zaman, ka.ğıt 
paranın kıymeti altun ile denk idi. Taşıması kolay 
diye, kAğıdı altına tercih edenler çoktu. Beşibiryer
de, lira, lira çeyreği, gümüş mecidiye, çeyrek, yüz
lük, kırklık, nikel ve bakır ufaklıklar ~ yıl içinde 
görllnmez oldu. On paralık ve beş paraiık karU>n 
pullar basıldı. Kağıt para itibarını o kadar kaybetti 
ki yeni zenginlerin beşyüzlük, binlik ka.ğıtlarla 

inetııes cigaırası yıaktıkl·an söylendi. Sekiz ceb
hede döğUşen bir milletin, harbfn dördüncü yılının 
son gti~lerinde, on altı on yedi yaşlarındaki tüysüz 
çocukları da asker olmuştu. Recebim, işte bu genç
lenn türküsüydü. İstanbulda, İspanyol nezl~i yılın
da çıkmıştı. A.İıadoluya kalkan son trenlerde, va
gonların içi kadınlarla ihtiyarların, hastaların idi, -
on iki yaşındaki oğlanlar bile, ya vagonların basa~ 
maklanna asılıp yahud vagonların üzerine çıkarak 

gidiyorlardı. Bu trenlerle · Anadoluya, payitahtın 

humması ve Recebim türküsü de gidiyordu. 
Askerlikten ihrac ka.ğıdı gelinciye_ kadar hasta

hane raporu ile izinli çıkan genç bahriye neferi, Ka
sımpaşa iskelesinden kayığa bindikten sonradır ki 
babasına evl~rini sordu: 

--;- Anamın haberi var mı benim bir yıl daha 
böyle kör gibi dola.şacağımdan? 

- Var .. var ama, kör gibi filan deyip de kadı
nın yüreğini kaldırma .. 

- Ben bir şey demem ama .. 
- Ona da senin canın lazım, anladın mı?. Bir 

yıl dediğin rliya gibi gelip geçer .. 
Delikanlı sandala biner binmez elini denize sok

muştu. Uzun zaman hasret kaldığı denizle oynama
ğa başlamıştı; eline çarpan suları şanldatıyordu. 

Sabah serinliği eline ne iyi geliyÔrdu: 
- Baba ... 

- Ne sustun ya? 
- H~tahanede iken aklıma iyice koydum .. 

- Biz nişanı geri gönderelim .. bozalım .. 
Baba, yutkunmadan cevap veremedi: 

. - Olmaz öyle · şey, ben verdiğim sözü bozmam .. 
Sağ salim · döndün çok şükür, inşallah sonbahara da 
nikAhı, düğünü yaparız .. 

. - Gözlerim iyice yerine gelmeden evlenmem 
ya ... 

- Olur be oğlum.. Bir yıl da nikA.hlı durursu
nuz.. Biz nasıl bekledik onları iki yıl, senin başına 
gelen kaza da vatan oğrunda oldu, bir yıl da onlar 
beklesinler ... 

~ Sahile kıçlarından bağlanmış yelkenlilerin ya
nından geçiyorlardı; bu mavi, yeşil, sarı, kiremit 
ımkli İhsaıııhüda'laı;ın, Necmibahri'lerin' Yunus'la-

nn mahmuzları altında fırlak gözlü, penbe yüzlU, 
tombul menieli deniz kızları vardı. 

Gemilerde talim var .. ; 
..,... Sandal! .. 
Yanlarından, surunurcesine bir sandal geçti; 

:için-de acaba ıkim vardı ? Genç miydi ? ~adm mıydı ? 
Asker miydi .. ? 

Recebim, san lira vereceğim 
O da gitti sefere .... 

- Hani benim Recebim .. Recebim, sarı lira ve
receğim! .. 

- Sen hastahanede iken kızın babası bana iki 
defa ıı·eldi, kız benim değil, sizin dedi. .. 

... · .. . . 
- Hazır Ahmed gelmiş iken nikAhı yapalım, 

kızın başını bağlıyalım dedi, 

Beylik bir romorkör, arkasına altı yedi tane boş 
mavuna bağlamış, çekiyordu. Bir ateşçi, takunyalı 
ayakları geminin kenarında, kömür tozu ile sıvan
mış, adamdı, yalnız gözerinin akı duruyordu: 

• Gemi geUı; yan gelir 
. İskeleye mal gelir 

- Baba, hastahanede herkesin ağzında bir sulh 
lafı var .. 

Burada, sandalcı da söze karıştı; bıyıkları ter
lememiş, kırmızı balçık renkli, atlet yapılı bir ço
cuktu. Küreklere her asılışında, sandall b_oyunca 
ileri fırlatıyordu: 

- Bizi bu hafta çağıracaklar ' diyorlardı, çağır-

madılar .. 
- Kaçlısın?. 

_; On sekizliyim ağabey .. 
Delikanlı, zihninde sand.alcınm yaşını hesaplar

ken beriki: •~n altı yaşıma bastım" dedi. Genç bah
riyeli hafızasını şöyle bir karıştırıverdi. Askere git
tiğinde on yedisini bitirmişti. Yüzüne ilk usturayı 
gemide vurmuştu. Eli yüzüne gitti, avı.icu ve par
maklan, uzamış sakalının kıllan arasında, yanakla
rında dolaştı; avucu ve parmakları nasırlıydı, bir 
şarapnelin güzel bir yüzdeki tahribatını bütün feca
atı ile anlayacak kadar hassas değildi. Eter sesi ol
masaydı, Bahriye hastahanesinde yatan Ahmedi 
babası Hüsam Reis bile tanıyamıyacalttı. Delikanlı
nın kalb gözüm,, on altı yaşlarında bir civan gö
ründü ; saçlarının dışı altın sansı, içi koyu kumral
dı, gözleri kırlangıç kanadı idi, derisi yanık beyaz 
üzerine pullu idi; eli ayağı erkek işi, büyüktü; adı 
Ahmed, şöhreti Balıkçı güzeliydi. 

Gözleri bağli olduğu için pek o kadar sıkılma
dı: 

-· Baba, dedi, bana bir cigara verir misin.. As
kerde alıştım ... 

Hüsam Reis, oğlunun on iki yaşından ber i tütün 
içtiğini bilirdi: 

- Ben. de yakacaktım zaten .. dedi. 
. Kuşağındaki tabakadan iki kalıp cigarası çı

kardı, evvelıl birini ağzına aldı, yaktı, bir kaç nefes 
çekti ve oğlunun dudaklanna verdi, sonra kendi ci,
garasını yaktı. 
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- Dalyanları kurabiiiyor musun? 
- İki yıldır kuramadım .. Sen gideli beri.. 'I'ay-

fa yok;. · 
- Yakında sulh olur inşallah da.;. 
Kara yeldirmeli, tire çorablı; elleri kınalı; düz

g·ünlü, rastıklı, la.den benli bohçacı kadınlar, kayı

ğa dolmuş, neş'eli, yırtık, Halicin bir yakasından 

öbürüne geçiyorlardı: 
Gözüm yollarda. kaldı 
Helbet yarim sağ gelir 
Hani beıılııi Recebim .. 

Hüsam Reis evvela derhal muhit değiş
tirir ve işlerini tasfiye eder, kör olmuş gü
zel oğlunu Erenköyünde satın aldığı bir bü
yük köşke yerleştirir, ve kırk yıl denizden 
gürül gürül akmış servetini Ahmedin ııdına 
bankaya yerleştirir. Sonra ona Soğanağada
ki kızı alır. 

Delikanlı kör olduğunu anlamıştır, iş

kenceyi, · gülünç olmay, ha~sızlığı ve kıs
kançlığı dilinin dönebildiği kadar anlatarak 
bu düğünün olıp.amasını istediğ·i halde ona 
kızm ağzından asil ıhir tevekkülün· cevabı ge
tirilniiştir, kız ''Ahmedin başına bu felaket 
kocam olduktan sonra da gelebilirdi, Ahmed 

., benim kısmetimdir" demişti. Bu fazilet tim
,sali kız yeni muhitinin Kör Ahmed Beyine 
üç oğlan doğ·urur. Hüsam Reis; bu çocukları 
görmeden ölür. 

Aslında ise Mısırçarşılılar Balıkçı güze
linin kör olduğunu öğrenir öğrenmez Ahme
din nişanını geri göndermişlerdir. Hüsam Re
is biricik talihsiz evladının hiç olmazsa kalb 
gözlerilye avunabilmesi için ona istanbulun 
kenar. semtlerinden, bir babanın büyük acı
sını ve endişesini pek güzel anlayan fakir 
bir. kızcağ~z bulup getirmiştir. Balıkçı güze
li aldatılmış ve mes'ud olmuştur (B. : Aile 
Gazinosu). Muzaffer Esen 

AHMED (Benli) - On yedinci asır 

sonlarında büyük şehrin halk şöhretlerinden 
;pir hamam dellaki olup Hamamcılar Kethü
dası Derviş İsmailin 1686 - t687 (H. 1098) 
de telif ettiği "Dellakname" adlı tezkiresinde 
on bir nefer hamam çıplağı della.kin ara
sında adı ve ahvali kayıd ve tespit edil
miştir. "Mailınnudpaşa. hamaımında çalışır,: 
bala kaamet ve çarebru bir taze yiğit olup 
kendisi libası pelaspare ve yalınayak ge
zer :biçare" lerden iken kazandığını kulu 
kölesi olduğu Sarac Ahmed Bey adın
da 'bir nevcivana :hare edermiş. Sarac Ah
med Bey Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın' 

Viyana önündeki bozgunundan sonra Engü
rüs seferine memur edilen • İstanbul esnafı 
arasında büyük şehirden orduya iltihak için 
ayrıldığında bu dellak Benli Ahmed de bera
ber gitmiş ve 1684 (H. 1095) de Serdar B~k
ri Mustafa Paşanın Hamzabey palangası ö
nündeki hezimetinde yararlıklar göstererek 
Sarac Ahmed Beyle beraber şehid olmuş. 

AIDIED (Berber) - Onsekizinci asır 

sonlarında Hocapaşa ,çarşliSının en namlı ber
iberlerindendi, ayını ,çarşıda oturan Yedilmleli 
Emir .. Efendi yetiştirmesi Ka.dirf İıbraJhiro De
deden yazı meşkedi:p icazet alınış, !berber dük
,k!am Hoca.paşa yangınında yandıktan · sonra 
ayni çar,ş~da ,bir attar dükkam açmış, gece 
gündıüz Musıhafı şerif yazarak ıh.aıttatlıık ile ge
çinmeğe haşlamıştı. Yaşı sekısene yakın ibulu
nurkm 1765 (H. 1179) de öldü. 

Bföl. .: MustakıimzA.de, TUhfei h~ttaıtin. 

AHMED (Bindallı) - ''Günıgömıez···Le

bibe Hatun" adındaki eski bir İstanbul ma
salında bir uçarı zenpare tipidir (B. ,: Gün
görm,ez Lebibe Hatun). 

·. AHMED (Çin) - İkinci Mahmudun sa
ray ısoyıtarılannıdan ıve ,Seferli odası oğlanla
rından; lbiınıassa ,çeşitli maeıkaralıklar yapa
rak Musalhib Aıbdi Beye taktlırmış ... Abdi Bey 
her huzura çıkışında "aman, Cinin yüızüni.i 

görmeyeyim" diye yalvarırmış ... · Vaktile Se
ferli oda&ndan çirağ ediLmiş "Şamata teli" 
denilen cüceye ya:kıon ıkısa ·boylu ibir ihtiyarile . 
!başlarına ucu ,çınıgıraklı si'Vli külaihlar geçi
rir, türlıü acayiıp ve .kıork,u.n,ç kııyafeıtlerle Aibdi 
Beye ihÜıcUım eder. Aıbdi Bey de ciddi (? ! ) te
Laş eseri ,göstererek çavuşlara: "Bana lbir dai
re çizin!..'Tıüıbsü ,getirin .. Cin tütsüden kaçar .. " 
,diye çırıpınırıruş ... 

Biıbİ. : Hafız :tl,yas, LetA-iıfi Enderııniye. 

AHMED (Cin) - 'I1ürk fıutibolunun ·Bi
riil'JJC.i Cihan Hartbi içindeki şöıhretlerinden, ay-. 
ni ~manda iyi :bir ;hokeyci v.e atlet; şöhretini 
Anarlıolubiısarı İdman· Yıur.dunun futbol takı
mında yaptı, "V alhdep, Bedeniye" kulıü:bünün 
seçkin ıazala:nndan lbiri oldu; futıbolda, karşı . 
taıkım:ın zayii nıokıtıalarını ıgören ve fırsatlar
da,n istiıfade etmesini ibilen fbir ,oyuncu oldu- · 
ğundan arkadaşları: arasında Cin lakabıtıı al
dı. 1945 - 1946 ara.ısında Devlet Denizyolları
nın (eski Şirketi Hay:riıyenin) Kandilli iskele
sr ,gişe memuru bulunuıyıordu. 

Biıbl. : Sa.im Tu:ııgud, Not. 
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AHMED ( Cin) - Ercümend Ekremin 
"Ifu.ptık" romanının ka'hramş,nı, nüfusu mil
yonu aşan Büy.Uk§ehir içinden, çok canlı işlen
ıniş ba;htsız bir kopuk tipi, İstanbul rengi ba
kıı:rnından ,çok kıymetli iOlan ibu romanın vak' -
aları şu plan içine yerleştirilmiştir: 

Süleyımaniye :civ~da oturan Cehdi Pa
şanın Fer1dun ıBey adında ve on ıbeş yaşların
da lher tıürlü kötıülüğü noosin:de toplamış şı
marı:k ıoğlu, evin Oülsıüm. adında a!hiretliğini 

izdivaç vıad:ile kirletir; küçük beyden . gebe 
kalan kııicağız, aşçının genç y~iyle oynaş
mış iftira.sile konaktan kıov:ulur, <bir müdıdet 
şurada (burada ısürten Gülısüm ıbir ihastahane
de Aıhmedi doğurur, ,çamaşıra ıtaıh'taya gbde
rek oğ1unu on dört yaşlarına kadar getirebil
diıkten ıspnra da verem oLup ölür. Küfecilik 
yapan kıüçük _Allmıed, Cehdi Paşanın kendi de
desi olduğıunu bilir. Bir ·gün konağa ibaş mı
r.ur ve Paşa tarafınıdari lhakar€1tie kovulur. Bi
raz gelişen Aıhmed, Galatada ıbir esx:ar kahve
sinde · çıraklık etınıeğe ıbaşlar; ve ıbu axada 
Makıbule isminde, hayatı ıkenıdisininkine çok 
;benziyen bir kıızcağıızı ısever ve onunla ıberaber 
bir lrulüıbede yaşaımağa !başlar, iftira y:iwün
ıde:iı 1bir aylıik mevkufiıyeti sırasında, Makbule 

il ayyaş üvey !baıbwsı tarafından ı:meçlh,ul bir ye
re göıtıür.filür. Serlhest bırakılan Mımed ibir 
gece bu adamın yanıgın yerinde Yolunu ıbekler 
ve Mak!b'Uleyi ısorar, küfürle ırnuka,'bele görür, 
11:ııoğıuşurlar · ve aıyya,ş, ıgeınc Ahmedin pençe
sinde cansı~ olara;k yere serilir; ibu ölüm za
/bııbaıca şüpıheli görıü1mez, !bir katil aranmaz. 
İşini bırakmış ve işrete !başlamış olan A<hmed, 
Bıüyıükşeıhrin lhaşer.aıtı araısına ,karışır, Çağa
noz, Sulıu, Tekir ,g1bi laka,plar taşıyan çocuk
ları tanır, k:öıprıüalıtı dubalannd:a yatar. Fakat 
Maıkıbuleyi unutamaz, ıgece günıdıüz onun · izini 
naısıl bulaıbileıceğini düşünür. Makbuleyi bu
laıbilmek için 'bir Meythaneci Yervant vasıta
ısile · !ısıtan/bulun eri n-aıınlı ıbı,çlmılarindan yar
dım diler; vaktile Kız Cemal isminde bir ço
-cuk yüzünden panma.,klan dıoğranmış Haıdde
ihaneli Kel Naızmi, meyhaneciye: - Bu oğla~ 
nasıl şey usta, ıparlak mı? diy~ takıldıktan 
sonra ,böyle bir kızın ancak umumi evlerde 
· ·ara,nahileceğini söyler: - Senin sevdahya 
ısôyle, mrleri lbirer ;birer dolaşırız, bütün kan
·cJ!klan gözden geçirirİ!z, bulursa ibulur, · baıhtı
na! diye Amihede yardım vıadeder. Muharririn 

AHMEtı (Cinl 

ifadesile "zaıvaİİi gadp ! Dildadesini bulmak 
için, ancak :kendi yaşındakilere ıhas olan bir 
taa.nnütie aıtıldığı yolda, her adım !başmda mü
sadif ıoliduğu manialardan en mühimmi şimdi 
çıkanı iıdi. Birçok ısef aıhet evini dolaşmak ihay
li paraya :mıÜıtevakk:ıf idi. Bu ,kadar çol,t ,para
yı nerede ve nasıl •bulacaktı?''., Aıhmed hırsız 
olıriağa karar verir. En ka;bacalan on ısekizlik 
:çocuklardan mürekkep !bir hirsı.z kumıpa.nya
l!llila katılır. 

Fakat yağmurlu bir kış gecesi çıplak 

ayaklan .ile buz gibi çamurlara bata çıka in
diği Balipa:,şa yokuşunun altında hırsızlık için 
girdiği yan meıtruk ıbir kıonakta sön eşyasını 
satarak hasta evladına ilaç parasını tedarik 
etmiş olan lbir ikadına raıstlaın:ıası Mımedi _hır
sızlık y;olunda ibir kahraman yapar ve kıısa bir 
Mman sonra lstanbulda nam verir. ' Bütün 
,gaızeıteler ,doğru, yalan onun menklibelerini ya
zarlar: 

Bugün, ııengin bir ıtacirin kaısas1; soyulur; 
fakat buradan ,çalınan binlerce liradan, lbıüyük 

· bir kısmı yangın yerinde oturan fakir ibir iki 
ımuhacir ıailesine dağıtılır. 

Diğer ibir ,gün, ekımek ıpara.sı bulamıyan 
hir -biçarenin, penıceresinden içeriye meçhul 
-bir el :bir ıZarfla p'ara bırakır; :bilıaıhare !bu :pa
ranın, bir _mahalle ötede oturan ·zengin fakat 
sui- aıb.1:a:kile, lhisseti ta:b'ı ile maruf bir 'büyük 
!Zattan karm.anyıolwcılık :suretinıde gasbolun
du,ğu anlaşılır. 

İlk hırsızlığa !başladığı :zamandanberi ge
ç·en üç sene zarfında yüze yakın vukuatın kaıh
ram.anı olduğu ihalde yalnız bir ıd~fa yakayı 
ele verir, on beş ,gıünde~ ilbareıt bir müddet 
ım.afu;puısiyetten sıonra, duvarı delmek suretile 
kaçar. Bundan sonra lher yeni suçu esbabı 
mıüşeddededen addedilerek, hakkında üç sene
den on beş .seneye !kadar verilen hıükfünlerin 
!hepsi icrasız ıkalır. 

:tstanbulu:n en süfli mulhiti, saıyılı k.Ullıan
!beylerirideın en :a.dz koıpuğuna kıadar, Cin !Ah
med.in huzurunda hıürnıetae baş eğerler, onu 
ele vermek kimsenin -aklından ıgeçan.ez. 

Ak/bıyık taraflarında, ötedenberi tamdık
ları, fakat ıhayli ızamandır ,gitmedikleri bir 
eve, gıündüzden ibir adam ıvasıtasile !haber yol
lamışlar, taıbiri :ma4ıısusile evi kapaıtmışlardı. 

.Akbıyıklı Şekure Hanım, yalın ayaiklı, 
yarım ı:,abuçlu fakat veç{hen dilber tığ gi,bi de-
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likanlılara. ıson derece düşkündür; o pırpırı -
kıüthanilere parasını, !pulunu yedire yedire 
sefaletin son derke~ine düşmüş, .servetinin 
ıson habbesini sarfederken şebaıbetin de son 
faslı baiharım itmam ettiği cilhetle onları artık 
.kendi füsunu aşkı ile değil, ıba:şka genç kadın
ların ,siıhri leıtaf eıtile mahzuz kılmaıktan zevkal-
maktaıdır. " 

Cin Alhımed 'bir :gece bu eve ıgelir. Şekure 
(Hanım da eline yeni düşmüş (bir ıserıınayeyi bu 
namlı kopuğun koynuna koymak ister, Mela.
ıh.at, ihastalhanede -bir piç ,doğurmuş kimsesiz 
!bir kızdır. Fakat ,son derecede .sarhoş olan 
Ahmeıd Melaillati görünce deliye döner, ;bu ·ra
ihişe, ıçıocukluk ısevgilisi Mak:buledir. Kız da 
Amhedi haıtıTlar, tanır. Delikanlı: 

----' Buraya •ne zaman, nasıl düştün? diye 
sorar. 

Makbule, bir ıkadın tarafından yerleştiril
diği Cehdi Paşazade Feridun Beyin konağın
da beyefendi /tarafından kirletilmiş ve çocuğu- · 
nu düşürm.eğe razı olmaıdığmdan, soıkağa atıl-, 
nuş, bir g.ün de Şekure Hanımın eline .geçmiş
.tir. 

Birkaç gün sonra ıbir gece, Feridun Bey, 
evinde, Cin Aıhmeıd ıtarafınôan öldürülür, ka
-til de ihadisesiız tevkif e•dilir. Muıhakemesim:le, 
Feridun Beyin gayri ımeşru oğlu olduğu anla
şılan Aıhımed, ıgeçı:n.iştıeki suçlarına eklenen 
taammüden katilden idama maıhkO.m olur. 
Muhakeme .salonunda.ki dinleyici /kalabalığı 
arasında iıhtiyar, abani sarıklı, esnaıf kıyafet
li bir aıdam, ıbu 1büyıük şahir ıf aıciasını şöylece 
ıhulasa eder: 

- Feridun Beyin ölümü, adaleti İlahiye~ 
ye, Cin Alhmedinki adaleti ıbeşerjyeye ne güzel 
lbir nümunedir ! . 

AllMED (Çiroz) - Ömer Seyfeddinin, 
"Keraıme,t" aıdındaki lhir fantezisinde yaşattı
ğı tipik 'bir 1sıtanıbul kopuğudur.. Muıharrir, 
ıhikayesine ,bir yangın saıhnesile girer; ahali, 
yarım ,saa.ttenlberi devam eden yangının iki ev 
ısonra söneceğine inanımıştır, ,güı:ıkü orada bir 
"zatı şeriıf" in ,tür:besi•vardır, mümkün değil, 
o tUrbe tutuşmaz. 

"Çiroz Ahmed, etrafına ibir göz gezdirdi. 
Kaşarlanmış bir kıüllıanbeyi .idi; onca· yangın, 
vurgun demekti, ama maıh:alle · çöıkfakirdi. 

· Biliyordu ki şu yanan za vatlı kulrnbeciklerin 
içinde yatak yoııgandan başka ,bir şey yok-

İS'İ'AN'.BÜL 

tu. Halıbuki vurgunda aıclet "yükte hafif pa
hada ağır şeyler" i hulmakıtı: - ı~llalh ibela.sı

m versin!. Faydasız yangın!. diye ,başını sal
ladı. Aıhali tünbenin ,önıilne toplanmıştı: 

- Buraya ·:gelince söner!. diyorlardı. Çi
roz Aıhmed, yeşil !boyalı tür!benin ıpencereısine 
sokQ.ldu. Kör bir kandilin lhafif,çe aydınlattı
ğı sandukaya bakıtı. Baş uıcunda iki tbüyük 
şamdan duruyovdu, iki tarafında iki ısecıcade 
ya-yılıydı, açık ra!hlelerde büyük Kur'anı 

kerimler vardı. Çiroz Ahmed, gözüyle asgari 
bir hesap yaptı, içinden: - Şamdanlar, onar 
liradan yirmi .. Seccadeler beşerden on. Kitap
lar, mutlaka yaımıaıdır, yir.mi de onlar .. etti 
elli .. dedi. Yeşil boyalı kapıya gitti, kemikli 
ıomuzlarile kapının kuıvıve.tini yokladı, kilidine 
baktı. Yavaş ya:vaş dayanmağa !başladı. Halk 
yangınla meşguldü. Çiroz Ahmed son derece 
kuvvetliydi, hani o, . yalnız külhanıbeylerine 

maJıısuıs, ba:ınısuz, idmansız, sporsuz, gizli, ha
rikulade 'kuvvet... Dayandıkça ıkapı çıtır:da

mağa lbaşladıı. Nilhayeıt kıü.t etti açıldı. Çiro.zun 
içeri girince ilk iş.i kör kanıdili ıüıflemek oldu1 

Fa.kat alacağı şeyleT ıher neıkadar pahada ağır 
ise de yükte öyle pek ihafiıf değildi. Pilan zih
ninde . teşekkül ettikıçe tef errüatını taıtb~ 
ediyordu: Şamdanların muımlannı çıkarıp at
tı, raJhleleroeki kitrupları, ıbelinden çıkardığı 

Traıblus kı'U§ağına sardı; seccadeleri ıtıopladı. 
Bunları, :beygirin ,U,zerine ,çul vurur giıbi san
dukanın sırtına örttü. Şimdi kapıdan çıkmak 
lazım geliyordu ama, dışarısı dolu idi. Sandu~ 
kaya dayandı, biraz 1dıüşıündıü, kavuk da lh_ira
kıla.c:ak bir. şey değildi, üzerinde ,sırmalı bir 
(leıvre vardı. Sanduka !birdenbire kaydi, Çiroz 
Ahmed .düşmemek için ıtıoplandı. Acaba evliya 
diriliyor muydu?. Durdu, ;baktı, ıgıü1ümsedi: 

' , 
- Vay canına, yere mııhlı değilmiş lbe ! . 

dedi. Zihninde çıkış plam tamamlandı. Kiıtap
Iarla şamdanları kucakladı. Kendisi sandu
atanın altına girdi, yavaş yaıvaş yürudü. Dur
du, sandukanın altından elini ,çıkarıp kapıyı 

aıçtı. Sol taraf caddeye· ç~:rıdu.. Yakalan
lanma.k . ihtimali vardı, sağ taraftaki so:kak 
tenha idi. Viranelikler çoktu. Ama yangın <> 
ıtaraıfta idi, 'herkes o ıtarafta birikmişıti. Uızun 
müddet düşünmedi. Paldır kıüldür ka.pi'dan 
ıç:ı:kıtı. Gür.fil-tüye ibaşını çeviren ihalk şaşırdı. 
Herkes olduğu yerde kaldı. İşte evliya kalk
mış, yü:rıüyıordu. Tulumbalar durdu. Şiddetle 
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esen rüzgar ıbir:denıbire durıdu. İitfaiye asker
leri korkularından ellerindeki baltaları'., kan
caları, hor.tum.ları düşürdüler. Sanduka yan
gına doğru y,ürıüyordu. İki tarafa açılıp yol 
veren ahali korkudan titriyordu. Sanduka, 
kortkunç, manevi lbir iheyfbetle sallana sallana 
aralarından geçti, karanlıklarıda kay\b.oldu. 
T,ü.rıbeden iki evvelki eıv de ateşten ıkurtul
ımuş,tu. Yanmayıp .evliy8isız kalan türbe yine 
malhalledeki ,kutsiyetini :muıhaıfa-za etti. Yal
nız okuyanlar, yıü;zlerini aııtık eskiısi gtbi boş 
binaya çevirmiyıorlar, ktbleye bakıyorlardı: 
- :tiki ,gözüm! yangın gecesi ıbu tarafa gitti! 
diyorlardı:". 

Bdıbl. : Ömer .Seyf edıdıi,n, Gizli Maıbecl. 

AHMED (Da.vlunbaz) - Geçen asır son
larının namlı dam:acılarından, "Davlumbaz" 
ve "Dört taşlı çaııpma" adındaki iki açmazı 
tesbiıt edilmiştir ki, lakaıbmı da, ibir Yahudi 
oyuncuyu :mat ettiği ibirinci açmazından al
ırruştı. Hayatı hakkında bjlıgi edinilemedi. 

Bibi-. : De.m.a .risalesi. 

AHMED (Deruni) - Geçen asır sonla
rında yaşamış İ:stanıbulun namlı :sem.aicilerin, · 
den ve tulumıbructlarından; Balatta kahv~ci
lik eden semai ve kıoşmacılardan meşhur 

Çar~ı Edhemin ustrusı imiş. Deruni Aıhme
din: 

Düı,me dil.viiya 
Ahır kavgaya 
Girme ara.ya 
O bedler deniz 

/' 

Sili,~ çelaneğe 
Yalap yıkmaya 
Yılap gi1meye 
Nö~tlerd~niz 

diye yıldız usulilıı!de okunan ibir manzumesini 
son genç semaiciler pek ·peğenir; içinde derin 
manalar arar ve bulurlarımış .. Kaıhvehaneler
,de oturu;p bunun tefsirlerile uğraşırlarmış ( ! ) 

Biıbl. : O. C. Kıa.yıgılı, Semai lmhvelerıi. 

AHMED (Derviş) - On altıncı asır son
larına doğ-ru İstanlbuld-a kerametine inanıl
JlllŞ :bir meczulbdu. Uzun iboylıu, köseç kızıl be
,ni:zli, y.üzünün çizgileri dıüzgün ve merdane ve 
ıharabati ikıyafetli bir adamdı. Kendisini ya
:kından· tanımış olan müverrih Selanikli Mus-

. ıtafa _Efendi şöyle !bir vakasını nakleder: Bir 
gün Fatih camiinin dış hareminde oturmuş, 
soih.beıt ediyorlarmış, -devrin padişahı Üçıüncü 
Muradın yolu uğrayarak oaradan geçmiş.: 

Cami etrafındak~ büyük ıbir ıkalaibalık dua ede
rek padişahı seyretmişler. Derviş .Aaıımeci: 
"Bununla ne ayar lbir padişah ıgördıünüz? Bu 
kararsız dünyada ,bu ıgafleıt uykusu nedir? ti.:. 
lema, vükela, ıruzera ,cıiimlesi Aıia'h emıinetirii. 
unutup ibadeti lhiyanet.Ie hor ve iiıaidr ettiier. 
Ahlak:sızlıık ıhu şeıhir halkına İıtiy ve il:ıasi.et oi
du. Kiorku kalmadı. Bu geçen ıiıft.idminiziri 
maslahatı iki ay tamam olunca ölür Mteri'' 
demiş. 

Selanikli, merak etmiş; o güne işaret koy
muş, Üçüncü Murad ikinci ayın ta_µıamında öl
müş.!.. 

Bibl. : ·Sela.ni.kli ıtarihi, yazıruı. 

AHMED (DeJ.'.Vİş Küçük) - On yecünci 
asır or.ta•sında Galata mevleviihanesi derviş
lerinden ve zamanının namlı neyzenlerinden: 
!hayatı ıhakkında )başka bir kayda rastlana
madı. 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AHMED (Dönme) -.İkinci Abdillhamid 
devri sonlarında, Erm.eniden dönme naımlı bir 
;kuklacıdır; bir gooü şaşı, ıh.er. ne istenilse :bas 
üstüne diyen uysal adamdı. Bir oyunu :bir çey
reğe oynatırdı. Yanında onbeş onaltı yaşla

rında Habeş bir ~uk gezdirir .. Ona ._.canlbaz
lıklar yaptırırdı; bu da ayrı ıbir numarasıydı. 

Haıbeş oğlanın !Sırtında penıbe. fanila ve 
dondan canlbaz eı.biısesi vardı, üstünde ,partal 
bir ceket; canıhazlığa girişti mi partal ceketi 
çıkarır, taklaklar, perendeler filan atardı. 

Kuklacı Ah.medin hususi hayati ve son 
günleri ıhakkında !bilgi edinilemedi. 

Biıbl. : S. M. Alus, Nıot. 

AHMED (En.serci) - Namlı çiçekçiler
den, Rumi lalede tohum saJhibi, ''Mümtazı 

Alem" adında lh-ir çiçeği ıtıescil edilmiştir, 1697 
(H. 1109) de öldiü. 

Bilbl. : Ubeydullah, Tezkdrei şlikufeciya.n. 

AHMED (Eskicigüzeli Yetim) - "Es
kicig.üzeli Yetim Ahmed il.e Şalcı kızı Buhuri
kat Hamım" adındaki eski lbir lstan,bul masa
lının kahramanıdır: Sultan İbrahim zamanın
da Ayıvansarayda Hançerli Hamamın kapısın
la eskicilik yapan Yetim Ahmed, on beş on 
altı yaşında bir taze civan, yalın aya:klı, yalın 
ayağı yarım papuçlu, şalvarı kırk yamalı, 

gömleğinin yırtığından eti görünür bir ga
rip oğlandı. Fakat clilberlikten yana :bir içim 
su, kaşıarı· alnına güzellik heratıntiı turası 

, gibi çekilmiş, saçları telli turna misali, esmer 
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derisi müzeıhheb, . bakışında naz, dilinde cilve, 
vücud yapısı tığ gibi elhak Eskicigüzeliydi. 

Bir g-ün Yetim Ahmed Balat şarşısından 
geçerken yolda bir musevi kızı görür ve he
men aşık olur. Öğrenir ki m,aşılkası Ergu
vanlı Yalıda oturan altunküpü zenginlerden 
Şalcı Buhuraçi'nin kızı Buhurika hanımdır. 
Yetim Ahmed bu sevda ile yediği bir kuru 
ekmekten kesilir ve eskici sandığı başında 
elinden iş çıkaramaz.. Hançerli hamama ge
len Bekri Mustafa yırtık yemenisini dikdirt
mek istedikte Ahmedin ağlamakta olduğunu 
g·öri.ince çocukla alakadar olup derdini öğre
nir: 

- Gözünün yaşını sil, yemenilerimi dik, 
yıkanıp çıkayım ben sana o kızı alırım! der .. 

Koca ayyaş hamamdan çıkınca: 
-- Evlad yüzme bilir misin? diye sorar. 
- Şehir' uşağıyım Bekri baba, balık mi-

sali yüzerim .. 
- Yürü öyle iseı benimle .. Bu gece sana 

ve ,bana uyku yoktur ... 
- Babacığım ben o rug.arın ateşi aşkı 

ile zaten her gece mum &"ibi uyanık duru
nun ... 

_ , 

Bir yaz gecesi sona ermek 
tizeredir, Halicin iki sahilindeki 
mescid ve · camilerde sabah ezan
larının okunması yakın.. Balatta 
Şalcı Buhuraçi'nin Erguvanlı Ya
lısının hemen dibinden, denizden 
bir. ses yükselir: 

- Buhurika Hanını!. Buhuri~ 
ka Hanım!.. 'ı 

Diye üç defa seslendikten 1 

sonra: 

- Hançerli hamamda Es- · 
itici Yetim Ahmedden bir oğlun 
olacak, dünyaya Sultan olacak! .. 

Yetim Ahmedi kayıkta bekliyen Bekri 
Mustafa: 

- Aman oğlum .. der, dikkat et!. Yarın 
haI!lama Yahudiler gelecektir, sakın renk 
verme. 

Sabah namazını Yavedıl.d Mescidinde 
kıldıktan sonra ertesi geec aynı iskelede bu
lunmak üzere ayrılırlar. Oğlan eskici sandı
ğının başına oturur oturmaz Şalcı Buhuraçi'
nin bir adamı damlar: 

- Delikanlı.. Şu papuçl,rımı çabucak 
dikiver ... 

- Baş üstüne bezirganbaşı! .. 
- Kaç· para vereceğim .. 
- Siftaha pazarlık olınaz, gönltlnden 

kopana Hak bereket versin!. 
- Nerelisin? . 
- Keşanlıyım .. 
- Oralarda deniz var mıdır?. 

- Dere bile yoktur .. 
- istanbula ne zaman geldin .. 
- · Altı ay oluyor .. 
- Nerede oturursun? 

Der.. Daha ikinci seslenişte 

yalının pencere kepenkleri açılır 

ve denizde gaibden gelen bu habe
ri hemen bütün yalı halkı işitir. 

F'akat denizde, dibden yüzerek ka
çan Yetim Ahmedin yakamozla
rından başka bir şey göremezler, 
bu yakamozlan da esrarengiz bir 
kuvvete ·hamlederler. EskicigUzell Yetim Ahmed (Resim: Sabiha Bozcalı) 
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- Topçularda.. Ya sen nerede oturur-
sun; 

- Balatta!.. 
- Balat neresidir? .. 

1 

O gün akşama kadar Salcının adamla
rından biri gider, öbürü gelir .. İkindiye doğ
ru Yetim Ahmed sandığını toparlayıp kilit- . 
ler, hamama emanet bırakır, evvela Eğrika
pu yolunu tutar, takib edilmediiğne kanaat 
getirdikten sonra Yavedud iskelesine iner. 

O gece Er.guvanlı Yalıda herkes uyanık
tır ... Kepenkler iğreti kapanmıştır. Bu ikin
ci gece gafüin sesi, hem daha erken; gece ya
rısı, hem de daha uzaklardan gelir: 

- Buhurika Hanım!. Buhurika Hamın!. 
Hançerli hamamda eskici Yetim Ahmedden 
bir oğlun olacak, dünyaya sultan olacak! .. 

Üçüncü gece ise ses çok daha uzaklar
dan, ta karşı sahilden gelir!. Şalcı Buhuraçi 
aklını oynatacak; mı bir kül:haninin oyunu 
muydu? Yoksa hakikaten gaibden bir haber 
·miydi? Bir hamam kapısında eskicilik yapan 
yalın-ayaklı oğlanla altun kafes içinde büyüt,
tüğü biricik kızının ne 'münasebeti olabilir
di. Vaka 'bütün Balata yayılır, Hançerli ha
mam musevi müşterilerin akınına uğrar, 
gelenler eskici sandığının ·. b,aşında Bekri 
Mustafayı :bulururlar, · sakalına kına çalmış, 
sırtına bir kanbur oturtmuş, kılığını da pır
pırı oğlanın kılığına 'benzemiştir ve kulakla
rı da ağır işitmektedir. 

- Eskici Dayı!. 
- Ha?! 
- Burada bir taze yiğit vardı .. 
- Bağır .. bağır .. ağır işitirim .. 
- Bu sandıkta bir taze yiğit ottu<ur ... 
- Oturur .. 
- Bugün kandedir! ! . 
- Evde .. Hastadır ... 
- Nesi vardır?. 
~ Cin tuttu oğlanı.. cin .. 
- ..... 
- Su cinleri tuttu.. çeşme ile konuşur, 

küp ile testi ile konuşur ... 
- Sen nesi olursun? .. 
- Dayısı! .. 
- . ~ ... 
- ..... 
Bir hafta da böyle geçer. Bwıuraçi ihti-

yar hahamlardan lsral'e başvurur; o da: 
"Gaibden 'iki türlü ses gelir .. Rahmani, şey
tani.. Gök yüzünden ve denizden gelenler 
Rahmanidir .. " der. 

Yalıda ise Buhurika Hanım Eskici Ye
tim Ahmedin harikuUide güzel bir şehbaz 

oğlan ouduğunu öğrenmiştir: 

- Babam bu delikanlıyı Yalıya almak
. ta ha.la niçin ter~ddüt ediyor .. Alsın da dün
yaya sultan olacak oğlanı bir an evvel doğu
rayım!. 

Demeğ·eı 1başlamıştır. Görenlerin tarif et
tikleri Yetim Ahmed rüyalarına girmektedir: 

- On altı yaşında civan, güzeller şahı 
afeti devran!. 

- Bir fidan selvidir diyelim boya .. 
- Gazal gözlerinde kirpikler oya .. 
- Esmer güzelidizr .. 
- Alnı kaküllü, yanağı gamzelidir .. 
- Ağzı gülbeşeker, dudağı yakut ... 
- Eskiciymiş .. fakirmiş, onları unut... 
- Gömleği yırtıkmış, şalvarı yamalı .. 

Olur a, ne güne duruyor babanın malı.'! .. 
----· Kızım ele geçmez böyle bir fırsat.. 
- Saf ayı hatırla al koynuna yat! .. 

- ..... 
Nihayet, bir hafta fası ladan !Dnra de

nizden son ihtar gelir: 
- Buhurika Hanım!. Devlet kuşu uçu~ 

yor! .. 
Şalcı Buhu.raçinin seksen sekiz can olan 

ailesi bir divan kurup toplanırlar: 
_"Bu oğlan bize oyun oynayacak killhani 

değildir. Gayetle saf oğlandır. Her sabah 
Topçulardan hamam kapısına gelir, akşam 
da evine döner .. Balat nerededir bilmez .. Gü
zellikten yana sultan hanım alıp padişaha 

damad olmağa layıktır. Ama bizden bu ka
dar şahbaz delikanlı var .iken Buhurika Ha
nımın bu yalınayaklı eskiciye verilmesi de 
olmaz.. Bize lazım olan eskici değil, hanım 

kızımızın ondan doğuracağı oğlandır ki dün
yaya sultan olacaktır. Oğlanı alırız., kızımız 

da murada erer. Döl aldıktan sonra zifafın 
haftasına boğup iaşesini denize atarız. 

Karar mıdır?! Karardır .. " derler. 
Seçilen bir heyet hamam kapısında yine 

Bekri Mustafayı bulur: 
- Yetim Ahmedi · görmek isteriz .. 
- Göremezsiniz!. 
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- .... •. 
- Oğlan s~vdalı.. Hekimler hocalar 

derdine deva bir nigar ile zifaftır dediler .. 
..:..... Sonra! 
- Sonrası kızı bulduk, bu gece gerdeğe 

koyacağız!. 

ı-- Aman dayı ağa bu olmaz! 
/_Ne diye? 
- Ayağına düştük ağa, imdad senden ... 

Her gün bir Mısır hazinesine mühür vurur 
Şalcı Buhuraçi bezirgan o oğlanı kendine da
mad edinmek ister .. 

- Çekil git bre adam.. Bu aslı olmıya
cak İ§tir.; 

- Ağa sana elli altun var bize imdad 
eyle .. 

- Çekil günaha sokma .. 
- Yüz altun var .. 
- Bre olmaz .. 
- Beşyüz altun var .. 
- Bağır!. Bağır!- Sağırım .. 
- Bin altun var .. 
- Olmadı .. Bağır!. 
- Beş bin altun var .. 
- Paranın yüzü sıcak .. Ama gel sen şu-

nu on bin altun yap da beşbin de oğlana ve
reyim, öbür kızdan· caydırayım .. 

- Onu da verdi'k dayı!. 
- Sayın paraları, yarın sabah da gelin 

benden hayır ha•beri alın!; 
Ertesi sabah eskici dayıdan hayır haber · 

almağa gelenler :hamam ka:pısında oğlanın 

kendisini bulurlar. Yetim Ahmed dört kase 
içinde ıon bin al.tunu gelenlere iade ederek: 
~ Bir şartım vardır, kabul edilmez.se 

altunlarınızı iade edip bu gece başka bir ni
gar ile zifafa girerim .. Ayağım çıplak, göm
leğim yırtığından etim görünür, . dışım peri
şan garibim amma içim mamfırd~r .. Şartını 

odur ki Bı.ihurika Hanım nikahtan evvel 
müslüman olmak gerektir .. 

Der~. Bu şart da kabul olunur. Hemen 
oğlana büyük 'bir bohça i_çinde çamaşır ve 
esvab gelir. Hançerli hamama giri•p dellak
lar elinde bir ala yıkanan eskici güzeli giyi
nip kuşandıktan sonra.peri peyker b.ir şehza
de-i civanbaıht olur. .Kanbur ve sağır dayı 

iBekri Mustafa yarunda, Şalcı Btıhuraçinin 

gönderdiği koçu'ya binerek (B. : Araba; Ko
çu) Erguvanlı Yalıya gider ve şartı gereğince 
Buhurika Hanım islariı dinini kabul ederek 

nikalh kıyılırı Eskicigüzeli de Bekri Musta
fa sayesinde dildadesine kavuşur. 

Oğlan kıza aşık, kız oğlanın divanesi o 
gece ,tabesaJea:h muhabbet ederler; kız: 

- Ey -benim helaliınden erim Yetim 
Ahmedim, bana dünyaya sultan ol~cak ço
cuk ne !uzum, bana sen lazımsın!. 

· Diyerek ailesi tarafından bir hafta son
ra yapılacak suikasti haber verir ve hemen 
o zifaf gecesi, yükte hafif bahada ağır mü
cevheratını alarak yalıdan kaçmayı teklif e
der. Fakat nasıl, nereden kaçacaklardı. Ye
tim Ahmed ertesi sabah meseleyi Bekri 
Mustafaya açtığında koca ayyaş: 

- Gam etmeyin .. Buhurika Hanım mü
cevheratını koynuna koltuğuna doldursun, 
akşama doğru Bostancıbaşıyı bekleyin! .. .. der. 

Akşam olup ortalık karardıkta karı ko
ca denize nazır odalarına girip kapıyı içer
den sür.gülerler.. Arası çok geçmeden , yalı
ya Ka.ncabaş kayık ile ve kırk nefer ejder 
misali Bostancı ile Bostancl!başı Ağa gelir 
(B. : Bostancı başı; Kancabaş kayık). Üç 
bostancı ile yalıya çıkan ağa: 

- Eskici Yetim Ahmed dedikleri kanlı 
oğlan kandedir ! .. 

Diye gürler; ve telaşa düşen. yalı . halkını . 

da teskin eder: · 
- Başka kimseye zararımız . yoktur, 

Keşanda bir cana kıyıp İstanbula kaçmış o 
kanlı oğlanı alıp gideriz ki kısas lazımdır ... 

Buhuraçi bunu nimet bilir ama içi??,den 
de keske bir hafta sıonra olsaydı muradımız 
yolunda daha emin olurduk der ve oğlanın 
odasını gösterir. Yetim Ahmed Bostancıbaş-
şmın ayağına düşüp: · 

- Gençliğime acı, güzelliğime (;l.Cı, ba-, 
na siyaset etme, bir günlük güveyim ağam!. 
Diye yalvarır. Bostancı başı: 

- Yiğit doğru söylersin .. Ben sana acı
dım.. Seni padişahımıza götüreyim, ola ki 
haline o dahi acır ve seni nigarına bağışlar .. 

Bunu işiten Buhurika Hanım da: 
- Aman ağam padişahımıza beni· dahi · 

götür ki erimin halası için beraber yalvara~ 
hm.. ... .. 
" ,Bostancıbaşı neferlerine: 

- Bu civanla bu nigarı alın kayığa lrn:-· 
yun! ... 

Emrini verir. Kancabaş kayık yalıdan 
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açılınca görürler ki Bostancıbaşı ağa da teb
dili kıyafet eylemiş . Bekri Mustafadır: 

- Yetim Ahmed .. Oğlum, der, sana o
lan hizmetim artık tamam oldu. Varın bir 
yastıkta safayı hatır ile kocayın! .. 

AHMED (Frenk) - Son Yeniçeri zor
balarından Çardak Kolluğu çorbacısı Ga
latalı Hüseyin Ağanın kölesidir. Bir Fransız 
tüccar gemisinde tayfa yamağı iken İstan
bul limanında gemi mürettebatından birini 
serhoşluk ile katlefiniş ve · gemiden denize 
atlayıp kaçmış, ve yüz~rek HUseyin Ağanın 
Çardak iskelesindeki Yeniçeri kahvehanesine 
çıkmış, bu namlı zorbaya iltica etmiş, Gala
talı Hüseyin Ağa da kan diyeıtini ödeyerek ta
kibden kurtarmış, henüz on 3:ltı yaşında o
lan Fransız gemicisi de islamiyeti kabul ede
rek o devirdeki İstanbulun b.u namlı kahve
hanesinde kahve uşağı olmuş, ayrıca ocağa 
da kaydedilmiş; Vak'ai iHayriye'de Sancağı 
şerif ~!tına koşan halk arasında bulunduğu 
ıhalde vak'adan iki gün sonra "Yeniçeri era
zilinden bir bed tıynettir" diye ihb,ar edile
rek çocuk sayılabilecek yaşta olduğu halde 
Çardak iskelesinde boynu vurulmuş. 

(BibL : Galatalı Hüseyin Ağa Mecmuası). 

AHMED (Hasırcıooşı Hacı) - Hadiıka

tül Cevamiln kaydına göre, Kanuni Süleyma
nın: hasırcıbaşısı ve Kasımıpaşada HacıaJhmed 
Cıamiinin banisi bir 'hayır .sahlbi; kabri mih
raıb önüiıdeclir (ıB. : Ha:cıa:hmed Camii) . 

.AHMED (İınam.eci Kırbalı) - Geçen 
asır sonlarında İstanbul akşamcıları arasında 
!büyük şölhretlerden, her akşam bir okka raıkı 
nafakası olan ayyaşlardan; ibı.yıklarım yeıni 

,burnıağa başladığı ilk delikanlılık çağlarında, 
esnaıf :bekıarı 'bir imameci kalfasıydı. Daha ço
cukluğundan çığırtma ıüflemeğe iheves e'tmiş 
ve bu saızda eşi emsali ıbuiunıınıyan bir ihüner 
sahı'loi olmuş, Büyükşehrin . çığırtma dinle
meikten ızevk alacak muhiıtlerinde parlak bir 
şöhret olmuştu. Eli ayağı düzıgün, kaşı gözü . 
yerinde, SOıblbeıti de tatlı 'bir ıgenç olduğundan, 
yakasım esnaf akşamcılarının elinden kurt.a
ramamış, her akşam lbfrinin batın için 
meyh1ane meyıhane dolaşmağa başlamıştı, 
çığırtma hatırı için de rmya., mezeye 
para verditmezler; Ailı.İned de rakıyı bol, 
ahbabı da teklifsiz bulunca kısa bir 
zaman içinde, o aleımlerin tabirince, okikalık
lardan olmuş,tu. Gitgide meyhanede içtikleri-

ne kanaat eıtmeyip yaptırdığı yarım okkalık 

!bir kmbayı da meyhaneden çıkarken doldu
rur, .son keyfini de onunla evde yapardı; 
"Kır:balı" lakaıbını da bundan öfürü almıştı. 
Gidişini beğenmiyen imameci ustaları bu şirin 
gencin ayağını meyhaneden kesmek için ev
lendirmeği düşü:ıımüşler. Kumkapıda Balipa~ 
şa mescidi imamı Hafız Mustafaya içgıüıveyi 
• olarak vermişlerdi. :Kendi anlatır imiş ki: 

· Esnafın tahmini beş . on gün için doğru 
çıkmış. .. Bir ,cuma gecesi akşamı yine ,zen
bili omuzlayııp yıolda ötelbeıdi alarak evine git
mek ıüzere iken, Kumkapıda "Karafoçak" di
ye meşhur İneyıhaneye giden eski kadeh yol
daşlarına rastlamış.'. Israr edince Kır:balı da
yanamamış, birkruç kadeh derken iş uz.amış .. 
"May~ olmadığından!." Kırbalı Afımed de 
s~hoş. olmuş, içinde elma ve armut gibi ye
ımiş bulunan :zenbilini omw:lamuş, kabahatini 
!basb.rmak için zenbili ibiraz dalha doldurmağı 
düşfuuniiş., önıüne ihtiyar-ıbir balıİkçı çılrmış, 
ibir çevalye içinde iıki üç·tane irice istakoz gös
tererek: "Bir dostluk!". demiş.. Kırbalı da 
zenbili uzaıbp iıçine attırmış .• İmam efendi ca
mide imiş .. Karısı ile kaynanası da ömürlerin
de saııhıoş ıgörımemişler, Aıhmedin halinden 
fevkalade ürkmüşler .. Kır.balının "1bakın size 
neler aldınn" diye ~nlhili ,baş aşağı çeıviriJlCe, 
canlı istakozlar kadın,cağızları büsbütün deh
şet içinde bırakmış .. Kırbalı: "Kaynatam, gün 
görmüş adamdı, camiden ,geldi de aradaki so
ğukluk kalktı. Fwkat sabruhleyin kanma ve 
kaynanama karşı duyduğum hkabı tarif ede
mem" dermiş. 

Biıbl. : M. Tevfıik, Meyhane. 

AHMED (İngiliz)·_ Meşrutiyetin ilk yıl
larında seksenlik ibir i!htiyar olarak öldüğüne 
göre, İkinci Mahmud devrinde doğmuş, genç
liği Abdülmecid devrinde ;geçmişti; Sultan 
Aziz zam.anında, saçı sakalı . ağardığı halde 
Galata ve Topıhanenin ele avuca sığmıyan ka
:badayı külihanilerindenıdi. "İngiliz" liği, taze
li:k çağlarına rastlıyan Kının aıarbi yılların
da, lısıtan'bul ik.ülhanilerinin "donsuz asker" 
dediği 1sko•çyalılarla düşfrp kalkarak 1bu mil
letin dilini kulak.tan dolma öğrenmiş olduğun
dan ötürii almış olsa gerclrtir; . ayakdaşları 
arasında bir l:ak3.!bı da "Camcı" idi; camcılığı 
da cam alıp saıtmaktan değil, ınadlalle namu
sunu lekeliyen uyı.g,unsuz kadınların oturduğu 
evler!n .camlarını g~eleyin taşlayıp indirmeık-
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teki hüner ve maıharetinden gelmişti. 

Camcı .Aih:medin vakalarından biri, Top
hanede İlyasGelebi ımaiJ:ıallesinde lbir gece Ş ... 
Hamın isminde !bir kadının kapısına dayan
ması olmuştur. Ş ... Harum., İkinci Albdülhami
din saray tüfekçilerinden fbirinin ka.rı:sıydı. 

Kocası gayet sıofu, beş vakiıt namazını ma,hal
le mescidinde eemaatle eda eder, gece -gündüz 
ibadette, ken,disi de beş vaktt namazında, abi
ıde, zahide bir taze olarak tanılırdı. Camcı gibi 
bir külhanbeyinin içip içip de elinıde koca -sal
dırma ile Ş... Hanımın kaıpısına • daya-nınası 
•bütün maıhalle hal;kmı ayağa kaldırmıştı. 

Külıhanbeyi nara aıtıp: · "/Aç kapıyı kal
tak!" diye bağırdıkça, ıtıüfek.çinin karJ.:Sı da 
"can kurtaran yok :mu?" çığlığını ·basıyordu. 
Hayret ve mea:-akla sokağa fırlıyan maıhalleli 
arasında -Camıcıyı kapıdan çekip atmağa kim
se cesaret edemiyovdu. tiyasçeleıbi mahallesi 
sakinlerinden ve semtin namuslu kabadayıla
rından bir demirci Rifat Efendi vardı, ancak 
-o, "kardeşim .. ağabeyim .. ne derdin varsa ya
rın sabaıh ıgelir ,görü~n" diye lt,atlı dil ve· 'bin 
dert ile Camcıyı ahp götürebilmişti; külhan
beyi giderken d~ ibağırıyıordu: Elde tesibih, 
dilde Kur'an .. ard eteğinde namaz kıl kadı
nın,.; Eve erkek BJdığım •gözlerimle gördüm!" . 
diyordu. 

Ş ... Hanım, ertesi sabaJlı alaca karanlıkta 
mahalleden ka,çmış, kendisinin özene bezene 
yaptırıttığı evi-ni de .tez eld-en tellala verip sat
tırmıstı. Hanımın esrarı da evin yeni sa:hiple
ri içeri ,girdikten sonra ç.ö.zülınıüştıü. Duvarlar
dan birinin içinde gizli 'kaıpısıyla ,bir zampa
ra dolabı bulunmuştu. 

İnıgiliz .AJhmed son yıllarını Salı.pazarı de
ruz hamamında pe:şıtemal:cılık yaparak sefalet 
iıçinde geçirdi. 

Biıbl. : Vasıf Hoea., Not. 

.t\llMED (Kaliçooi Ha.cı) - On yedinci 
&SU' çiçekçilerinden, zerrinleri ve bilhası:ıa sa
yısız nadide ,eiiıibülleri ile meşıhıurdu, "Dilnü
vaz", "iDilnişin" ve "Ilayaıtbaihş" adında üç 
zerrini tetS"cil ed~tir; sün:b-ül soğanlarının 
ıç:oğunu Hac dönıüşünde getirmişti. 1684 (H. 
1096) ·te öldü. 

Biıbl. : Uibeydultaıh, Teıiki;r,ei ŞilkO.f.ecayan. 

AHMED (Kandil) - İkinci A,bdüUıamid 
devri sonlarında Beyoğlıı,-u;n ve Yüksekkaldı-

rımın batakhane -
meyhanelerinde çalan 
piyasa sazendelerden. 

Btbl. : Ahmed R8$im, 

Şeihir Mektupları. 

AHMED (Kap 
tan) - (B. : Kapta
nın Kahvesi) . 

AHMED (Kara) 
_ 1900 - 1910 ar~
sında Kadıköyünün 

nı:ımlı serserilerin-
den; 1stanbulda he- Kara. Ahmed 

yecanlı akisler uyan- (Resfm: H. Çizer) 

dıran Çengelköy ci-
nayetinde Tatl:ı,cı Raiıf ,çetesinin en korkunç 
simalarından, ,çete reisi Raifle lbera:ber Kadı
köyünde idam olunıdu (B. : Çengelköy Cina~ 
yeü ve .Raif, Tatlıcı). 

AHMED (Kasımpaşah Küçük- Kara) -
Birinci Cihan Harbinde Çana;kkale müdafaa-' 
sına istir-ak eıtmiş tsit.anlbullu delikanlılardan 
ıbiridi; ki se'Sinin eşısiız ·gıüzelliği o mailı~er gün
lerinde Türk siperlerinin manevi gıdası ol
mus, sHah arkadaşlan ve komutanlarında u
nuıt~lrnaz ibir h!atıra \bırakmıştı. iMerıhum Ce
,vad Abbas Gürer, hıaıtıralannda, Ka;sımpaşalı 
KiiG-Ük Kara Ahmedden şu satırlarla bah
seder: 

"İlk günlerde Almanların karşısında harlı 
ettiklerini zanneden ve büyük savletlerle,mu
anni.dane taarruzlarda bulunan ve dinlenmek. 
ateş keı3mek nedir ;bilmiyen Hindliler, ıkahra
man yedinci fırkanın .bu mevzideıki 'bölükleri-· 
ne istiralha,t imkanını,-vermemekte idiler. 

Halıbuki; inısanların her ,g.ünLük ta,bii ihti
yaçlarının teminine imkıan ıbulmak ateş ,hat
larında da zaruridir. 

"Bir gün işittik •ki; -bu sa:bı-r -tahammUl, 
ve metanet timsallerj kahramanlarımızın sün
güleri kadar keskin · zekaları sıkıntılarının 
taıhıfifine imka-n bulmuslardı. Nefes aldırmı-,, . 

yan ateş kasırgalarının önüne "~zel sesle" 
geçımişlerdi. 

"Kaya,cıkağıl ,dilaıverlerindeın Kasımpaşa
lı Küçük :Karıa :ıµuned namında ıbir erimizin 
güzel sesi; tannan olduğu kadar sehdıardı. 
Ruhları· dinlendirici ve ,geııgin asalbı gevşete-
cek kabiliyette idi. . 

"Alhmed ses talimini gramofon ıplaıkların,:, 
dan talim etmiş, öğrenmişti. Yanlış kel.ime-
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lerle roellediği şarkı ve gazelleri ,bile düşman 

kıtaaıtının ateşlerini kesmeğe kafi geliyordu. 
İşte bu sesle, mevzii· mütareke iki taraf :mu
ıhasımlarının :beyaz bayraklı, bağlanmış gözlü 
murahhaslarına lüzum gösterilmeden külfet
sizce he:r gün ibir defa yapılıyordu. 

"Ahmedin· başlıyan 'g,ür ve güzel sesiyle 
tarafeyn p;nuJh.arebelerine fasıla veriyorlar, ve 
:mütarekenin devamı .Mınneıdin ıhançeresinin 

kuvvetine 'bağlı kalıyordu. 

"Kara Ahmed ıgayrimiisellıahtı. Fakat 
höl~klerine yapılığı !hizmetin ıpek 'büyük ıoldu
ğunu takdir ettiğinden ses ve musikiyi çok se
veın kumandmm (Atatürk) Ahmedin bu va
zifesinden uzaklaşmaımaısı için onu görmek 
.bile istememişti. 

"Ahmed.in vakti fa.bur ağırlığında :geçti
ğind~n siper muharelbelerine ~k alışkan de
ğilmiş. Sesinden istifadeyi dıüş,ünen arka_daş
lari önceleri onun kum torbalarının mazgal
larında devaınlı kalmasını temin için çifte nö
bet-çi ile bekleşirlerm.iş. 

'~Kafkaıs cephesinde Atatürk'ıiln devril 
teftiş istikameti olan Uce -Hani- Hazra yolu • 
ıü.zerinq.e yfuıüyüşttı bulunan bir kıt'a ağırlı
ğına bir gün tesadıüf etmiş.tik. Kıt'a kuman
danı Atatürk'e vazirfesini, ve 1lfıt'asının mev
cudunu :söylemişti. Hu:zurundaJ:! geçenler ara
sında seviımli Küç.ük Kara Ahmeıd kumanda
nımın nazarı dikkatini eelbetıniş ve kıt'a ku
mandanından Alhmed hakkında izahat almıs~ 
ti. . -

Öğrendik; Afıımed Anafartaların Aihme
di idi. 

Aıhmed veısilesiyle ,biz de ufak bir ,molaya 
kavuştuk. · ' 

' Aıtatürk; 

·--:- Afömed anlat !bakayım! emrine karsı 
Ahmed; sesinin ilk ihtizazını dıilşman ef:rad; .. 
nın kulaklarına işittirinciye kadar pek · sıkıntı 
çektiğini ve: 

·--'- Elim.de sil&ıım yok paş~. Se~im yü-· 
zünden doğrusu 1kurban olmak iıstemezdim 
paşam. Fakat arkadaşlarımın bir• müddet se-· 
s:iım.le istiraıh.aıte iıhıt.iyaçları ürkekliğime ga
lebe ,çaldı. Artık hiç '.bir şey düşünmeden oku
mağa -başladım. Hey !heyim 1Hindlilere •ateş 
kes kumandası giıbi tesir ettiğini öğrendikten 
sonra açılır, rahat bir nefes ~ır, ve ,bölüğümü-

zün ,ımilıtarekesini uzatmak azmiyle fasılasız 

denecek surette okurdum paşam. 
"Kumandanım gıüJıümsiyerek: 

- Bu vaziyete ne kadar dayanaıbiliyor
dun? 

- Bazan bir saat, :bazan da 'bir •kaç daki
ka fazla ,s,ürerdi. Bölük arkadaşlarım ihtiyaç
larını görürler, derlenir, toplanırlar, sesim kı
sıl,mağa .başlayınca erler ateş yerlerine geçer
ler 'ben mazgaldan ,bitkin bir halde ,çekilirdim. 
paşam. 

"Şirin yüzlü Küçük Kara .Ailımedi dinle
yen Atatürk: 

- Bu cephede siper muharebeleri olına
dığı için bölüğünün sana ihtiyacı kalmamış
tır. Seni karaııgaılııma alayını, fakat evvela bir 
-gazel oku!.. buyurdular. ,Kil~metrelerce ya
yan yürüyen yıongun ıAhmed "MaJhitaba baka
mam yar ,gelir hatırıma" gazelini okumağa 
koyuldu. 

"Bu gazel, derin nefeslerle ağır ağır ç~k
tiğimiz sigaralarımızın dumanları m.üfekkire
mizden hir!b-iri ardın~ devrederek kaybolan 
.tatlı hayallerimizi yaşaıtıyordu. 

"Li-ce - iHani yolunu çevreliyen korkunç 
ıssız dağların yumuşak akisleri kalblerimizde 
Aıhmedin ıgıilzel seısine kandira, kandıra ,gönül
lerimizi neşe'Iendironiş, yıorgun vücudlarımızı 
dinlendirmiş, molannzı mi.iitareke müddetine 
ulaştırmıştı. 

"Atlarımıza binerken Atatürk; Ahmedi 
bir gün yine arkadaşlarına 1ıaızım olur düşün
ce:sile arkadaşlarına /bırakmıştı." 

Kasıımpaşalı ,gazi küçük .Ahmed.in hususi 
hayatı hakkında bu notlardan .gayri ibir bilgi 
edinile1medi. 

.AHMED (Kazasker) -'- :tkinci Aıbdülhıı.
mid devri sonlarında Msarayın meş:hur·Oni
kilerinden bı,çkın ;})ir k.ülıhanlbeyi, l&ıke.bını 

Şey;hülislim kapısındaki .• memuriyetinden 
ötürü almıştı. . 

Muharrir Sermed Muhtar Alus "Oniki
ler" adında•ki ese:rinıde onun bir portresini, 
-çok mü:balağalı olarak ,ç.iızer: 

".Aıhmede Kazasker denilmesinin sebebi. 
kallavi sarığı, dav:ul karnı, kalantor, ,cübbesi, 
samur k,ürkü bulUD.1masından ve kazaskerlere 
benzemesinden ötürü değildi. Kendisi bilfiil 
sadrı ıAnadolu payeli ( ! ?) Meclisi tetkikatı 

şer'iyede aza, yani Şeyın.,ülisl!m kaplamın en 
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yüksek mansaıblarmdan birine postu sermiş
lerıdendi. 

'Huy canın alitındaıdır demezler mi? Ayıp 
değil a, bunun da merakı 1hıovardalık, bıçkın

lık, ıkalbadayılık. 

"Dairedeki kucak sakallı, çatık kaşiı, 

ıkem suratlı kaıpı yoldaşlarının arasında, bağ

daş kurup !harar giıbi yayılırken onu gör. İç
lerinde en nurıı:ni çehresile, en mübareki bu
dur dersin; hemen yanaşıp iki eline varı:rısm ... 
Bir halimlik, selimlik, bir sofu suleıhalık ki ha
lis muhlis veli. E'rmişin boynuı;u kulağı mı o
lur, bundaill ötesi sağlıktır. 

"Elinde k~hlibar tesıbiıh, boyuna teıcvidli 
sesle: (Ya hak! .. Ya kadir!.. Ya kayyum!..) 
dilintie ayatler, !hadisler, ke1amı kibarlar (Es
tağfirullaıh !.. SübhanallaJh !.. Nesteizlibil
lah!..) 

"Bir de daireden çıkııp. evine ,gelsin, asıl 

kılığına girsin de seyret: 

"Başında mosmor, boru gibi fes, 
şakaklarında kıvır kıvır zülüfler. Bı- · 
yıklar yukarı burulmuş, yelpaze · sakal 
hacıyağına bulanıp sipsıi.vri bir hale 
konmuş. 

"Arkasında omuzdan ilikli mintan, 
yardan ayrıldım ,kavuşturma camadan; 
kol kapakları kadife siyah ceket, belin
de 10 kulaç yün kuşak. Ayaklarında şı-
bıdl!k... • t 

"Silahtan yana da pürnakıl. Kol
tuğunun altında saldırma; sol böğürün

· de altıpatlar, sağ böğüründe Laz ku
laklısı. 

''Onikilerin en pazısı demirlerinden 
ve gözüpeklerndendi. BinHklerle rakı 

devirir, bir yumrukta koca mermerleri 
tuzbuz eder, çekitaşını bohça gibi ha
valar, Yakacık, Ömerli, Dudullu köy 
düğ·ünlerinde yağlanıp başa güreşirdi." 

AHMED (Kazazmde Seyyid) -
On sekizinci asır sonlarında U zunçarşı 
esnafından ve namlı hattatlardan; ya
zıyı Kevkebzade Hafiz Mehmed Efendi
den meşk etmişti; aslı Konyalı idi, 1751 
(H. 1165) de öldü. 

Bibl. : Mıustakılmzade, Tuınfei hatta.tin. 

den; Beşiktaşta otururdu; tohumdan elde 
edip tes,çil edilmiş üç rumi lalesi vardır: 

"Gülrenıg Ketani", '\Beyaz Ketani" ve 
•~Hümayun Kırlangıç" ki isimler Solakzade
nindir. Girid lalelerinden elde. ettiği iki çiçek 
ite "Nadire" ve "Donluk" yaıhut "Ziyaıbalış" 
ic:mile tescil edilmişti, ki bu isimler de çiçek
çiler ıtezki:resi sahibi Ubeydullah Ef ı,ndi tara
fından !konmuştur. 

Biıbl. : Uıbey.dullıaıh, Te:ııkıi:rei ŞUkil:fecl.yan. 

AHMED (Kmmlı) - On sekizinci asır 

ortalarında yaşamış namlı bir !hakkak, ilk 
'Dürk matlhaasının mensubla,rından ve İ'b-ra
him Müteferrikanın_ iş arkadaşlarından; Ka
tib ÇeleJbinin meşhur eseri "Cihannüma" bu 
matbaada basılır iken levıh.alarında.ın bir kıs
mını şimşir üzerine bu hakkak oymuş idi; 
Hayatı hakkında 1başka bir kayda rastlana
madı. 

ABMED'(Ketenci Hacı) - On se
kizinci asır ortalarında yaşamış tüccar
dan ve büyük şehrin namlı çiçekçilerin-

Kırımlı Ahmedbı KAtlb ÇelebbıJn Clhann.UmAsı i~ hak. 
etdlği "Sema. Küresi" levhası (Sa.natkArm imzası lev

hımm sol köşeslııde) 
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. AHMED (Kıvırcık) - lkiınci Abdülha
mid devrini~ son yıllarında O skıüdarın namlı 
kaihvecilerindendir; Araıba vaJ_)uru iskelesi 
yanındaki maruf balıkçı kahvehanesini işletir
di (B. : Kwırcığın Kaihıvehanesi) . 

Blibl. : VAsıf Hoca, Not. 

AHMED (Kız) -·Geçen asır ibaşları,nda, 
İkinci Mahmud ,devrinde !stan:buluh -namlı 
meddaıhlarından; Musahiıb Meddalh Nuri Efen
dinin ,çırağı ve M'.usaıhi!b . Meddalh Piç Emin 
ağanın da arkadaşı, Meıddah Camcı lsmailin 
de ustasıdır; Hayatı hakkında hundan fazla 
bir şey öğrenilemedi. Meışıhur şair Keçecizade 
Tuzet Molla, muasırları olan Kız Alhmedle Piç 
Emin Ağa iha;kkında şu zarif kıt'ayı söyle
miştir: 

BaJısü temyizi iki medda.hın 

Etti efsa.nei bezml mlbnted 
Dedi nA.geh zürefada.ıı birisi 
Piç Emini doğurur Kız Ahmed. 

AHMED (Köşklü) - İkinci .AJbdülıhamid 
devri sonlarınHı namlı kabadayılarından; 
semtine nisbetle "AvraJtpazarlı" diye de anı
lırdı, Aksarayın Onikilerinin . ikinci -derece 
ayakdaşlanndanıdı (B. : Onikiler). 

Bibl. : Ahmed Rasinı, Muoo..rrir ibu~a. 

AHMED (Küçük) - Geçen . asır sonla
rında kira sandallariyle meşıhur Kanlıca is• 
kelesinin en g.ü:zel piyadelerinden ıbirine sahip 
namlı :bir sandalcı idi; 

Bibl. : \A. C. Ve.de,, Kanlı0S:. ~ 

AHMED (Kliçük) - Osküdarın en nam
lı olta balıkçılarından, 1945 - 1946 arasında 

V1asıf Hoca tarafından, İstanbul Ansiklope-. 
disine verile11: kıyımetli bir notta kendisi hak
-landa şu satırlar yazılıdır: "(Artık çok ihtiyar
ladığından k~ıh kendi başına kah iyilerin. yar
dımı ile beş on balık tutar, nafakasını toplar, 
ona yardımda bulunanJar ıda !bilgisinden fay
dalanırlar. Oğlu, Topal Cemil de zaımanımızın 
namlı oltacı balıkçılarındandır'' deniliyor. 

Bi-bL : VA.sıf Hoca, Not. 

AHMED (Külhan) - İkinci .Albdülhamid 
devrinin namlı kumaıfuazlarından; bilhassa 
P~seta da lhüner saihiıbiyıdi; lbu oyunda ekseri
ya karşı karşıya oynamakıtan çekindiği en çe
tin rakipleri de Kmnaş Ali, - Çingene Kıosti, -
Manici Zeruhi, tlik,çi Mıstık, Karaman Abdi 
ve Eğriboyun Nuri idi. 

Bllbl. : Ahmet Rasim, Şehir mektuplan. 

AHMED (Mezov?) - Onyedinci asırda 

yaşamış namlı bir 
tanburidir; Evliya 
Çelebinin kaydına 

göre bu sazı ıslah et
miş bir san!l,tkardır. 

Fakat tanburda yap
tığı yeniiğin ne odu~ 
ğu, ve hayatı hakkın
da bu kayıttan başka 
bir şey · bulunamadı. . 1 

. Bibl. : Evliya çele- !il// 1 
bı, I. , / ı ,ılı 

AHMED (Müez-

zin) --İkinci :Meşru
tiyetin ilk yıllarında, 

Müezzin Ahmed • 
(Reslıiı: H, Çizer) 

İstanbulda nefretle karşılanmış bir cina
yetin faili; ana katilidir; Hırkaişerif Ca
miinin müezzini, yirmi dört, yirmi beş 
yaşlarında bir gençti; günlük -vazifesinin 
ulviyetine rağmen kendisini Beyoğlu batak
hanelerinin kumar ve kan alemleri girdatnna 
·kaıpıtınnış, en son olarak anasımn ölü parası 
ıolaraık _ sakladığı bir kaç altına _göz koymuş, 
istemiş, kadıncağız vermeyince ·de, bir gece 
uyurken üzerine atılarak canavarca ·boğmuş 
ve bahçelerinin bir köşesine ıgömerek, devrin 
gazetelerinin yazdığı gibi "üzerine prasa di

. kerek taib'ında olan ,asarı vaıhşet ve habaseti-
ne şu suretle de bir abidei denaet rekzetmiş" 
idL Şüphe üzerine tevkifinden sonra mahke
ıme huzurunda cinayetini itiraf eden Müezzin 
Ahmed Bayazıd meydanında asılarak idam 
olundu. 

Bbbl. : Polis Mecmuası. 

AHMED (Mürekkeıbci) - Son seçkin 
orta oyunu sanatk;arlarmdan, meşhur zenne
lerinden; hayatı hakkında /bilgi edinilemedi. 

BN:ıl. : Ahmed Ra:sam, Muharrir buya. 

AHMED (Nikb-Ololu) -On sekizinci asır 
başlarında yaşadığı :tahmin olunan namlı !bir 
tüfenkçi ustasıdır; yaptığı "sarma ve -bağa 
kundaklı kaplama ,çifte bilezikli şişıhane tü
fenkler" vezirler tarafından satın alınır ve 
hazinede hediyelik olarak saklanırdı. Bu tü
feklerden !bir :tanesini, · Sadırazam Nevşehirli 
:libraıhim Paşa, Üçüncü i.Aıhmedin oğullarına 
yaıptırdığı lbü.yük sünnet düğıününde hüküm~ 
dara sunduğu zengin hediyelerin arasına koy
muştu. 

Blbl. : Seyyid Vehbi, Surn9.m.e. 

AHMED (Pehlivan) - On yedinci asır 
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ortalarında namlı orta oyuncularından, ken
di adına nisbetle anılan Ahmed kolunu kur
muştu, takımın da ayni zamanda pişekarı 
idi (B. : Afımed Kolu). 

Biıbl. : Evliya Çelebi, I. 

AHMED (Reisoglu Cihan) - Kanuni 
Sultan Süleyman devrinin ilk yıllarında, Mak
bul İbra.ıhim Paşa sadaretinde, !stanbulun, 
güzelliği dillere d~stan olmuş nevcivanların- -
dan; asrın büyük şairlerinden Taşhcalı Ya,h
,ya Beyin Şehrengizinde medhettiği esnaf gü
zellerinden; hakkındaki beyitler şunlardır: 

Biri .Eyyubiensarlde Ahmed, 
Relsoğludur ol yi.rl seriimed. 
ldeliclen Aşıkın her Wıze kurban 
Virirler i,ne kurban olmağa can.. 
KenA.re gelmeğe ol mtimiyanı hQb, 
Gerektir ömri Nuh-u sabrl Eyyub. 

AHMED (Saray hocası Derviş) - On 
sekizinci asrın naımlı.0:ıatfatlanndan ve sesi
nin letaf eiti ile tanınmış haıf1Zlanndan; aslı 

Tokadlıdır; Enderunu hümayundan yetişmiş
tir; sülüs ve nesih yazıyı da orada Belgradi 
Mehmed Efendiden öğremniş, Nasuhp~-
-de Ömer Bey ve Anber Mustafa Ağa gibi yazı 
üzerinde bilgi salhibi arkadaşlarla yapılan 

sohlbetler, kaleminin kendine has bir üslup 
yaratmasına yol a:çmıştır; öyle ki, Enderun
dan, ,sarayın yazı hocalığı ile çirağ edildi. 

!Has manada san'at eseri olarak, Hekim
oğlualipaşa Camiine büyük kıt'ada hir Mus
:hafı şerif hediye etmişti; yeni istidatlan teş
vik yollu "Arayiş el-Hat" adı ile bir risalesi 
vardır. 1715 (H. 1127) de öldü, Çenberlitaşta 
Alipaşa Camii mezarlığına defnedildi. 

Bilbl. : Miust:altlimzA.de, Tuıhfei hatta.tin. 

AHMED (Şeylıoo,mili Tabak) - Geçen 
asır sonlarında Üskıüdarın namlı kaıbadayıla
rından; okuma yamıa bilmeız, g~nçliğiiı,de ta
ıoakhanede çalışmış, ceket omuzda, kiraz ağız
lık ensede sokulu, havlu omutl'Jda, fiyakası ye• 
rinde ve gayet cesur olduğu halde iş hHmez, 
ibir çok kişiden yara aJımış, yüzü ekmekçi çe
telesine dönmüştü. Son :zamanlarda işi ayyaş
lığa dökmüş, "oğlum bir,kahve içelim .. oğlum 
rakı içelim" gibi sözlerle aıhbabını ·selamlar, 
gece ve gündüz ibir ayık anı ıgö:rıülmezdi. 

Biıbl. : VAsıf Hoca, Not. 

:AHMED (Şişko) - Geç.en asrın sonla,
nnda, Lonca çingenelerinden namlı bir zurna
cıdır, Doncanın üstündeki Hançerlibostanda 
·zurna çaldığı zaman, Halicin karşı yakası-

nın üstünde Tepeıbaşı ibaıhçesinden dinlenir
di ( ! ) diyenler vardır. Bir zamanlar Kavuklu 
Hamdinin orfa oyunu takımında zurnacılık 

yapmış, ömrü, mesleğinin icrubı bir hay huy 
içinde geçmiş, i!htiyarlığıncia sefalet çekmiş, 
zurnasının dillere destan olan ş<ilhreti sönmüş, 
geçimi derme ,çatma köy düğünlerine ve peh
livan güreşlerine kalmıştı; ara sıra da yanı
na bir macuncu ahp sokak sokak dolaşıp sü~ 
rüklenmişti. Kendisini yakından tanımış olan 
muharrir Sermed Muhtar Alus: "pancar gi!bi 
yüzlü, göıbekli, yüız okkayı aşkındı; zuhuri ko
lu fasıllarında ,onun kadar usfa,ca zurna ça
lan, oyuna zurnamn ahengini uyduran, cur
cunalı yerle~de mrnayı gidişata :uyduran ıgö 0 

rü1ınemişıtıir. Çarşamıba ;güıllleri Mamada orta 
o_yunu oynanır, oyun ıb1ttikten sonra Şişman 
Aıhmed Gö~tepe istasyonunun yanındaki kah
vehaneye gelir, (on yıl kadar evvel Dede 
Tevfik'in kahvesi diye meşhur olan kahveıha
neı) tren beklerken yarım saat -kadar zurna 
çalar, etraftan beş on para toplardı" diyor. 

Bt'bl. : O. C. Kaygılı, Çingeneler; S. M. Alus, Not. 

AHMED (Şuride) - Kanuni Sultan Sü: 
leyman devrinin ilk yıllarında, Makbul İbra
him Paşa sadaretinde, İstanbulun, gü,zelliği 
dillere destan olmuş bir nevcivanıdır. Asrın 
büyük şairlerinden Taşhcalı Yaıh;yanin "Şeh
rangiz" 'inde övülmüş esnaıf güzellerindendir, 
hakkındaki beyitler şunlar,dı,r: 

Biri Şfıride Ahmed, mah peyker 
Dihanı şems -içinde mime benzer; 
Olubdur ~amz'3si şehb/\1:i kattal; 

İki saf kirpiği Ane perü bAJ. 
Gönlll mürgin şlk:Ar itse maheldlr, 
Kuşl kuş ile avlarlar meseledir. 

AHMED (Tayfa) - ,Şirketi -Hayriyenin 
en emekli tayfalarından idi; yaşı alıtmışa yak
laşmış hizmet ve aadakaıtının mükafatı ola
rak lostromo aylığı ile 64 numaralı v~purun 
çıınaıcılığmda çalıştırılırdı. 

Gençliğinde eşsiz bir yıüı,zgeç olarak Bo
gaziçinin şöıhretlerin!dendi; harikulade güzel 
bir vüicıut yapısı, gayet sevimli bir çehresi 
vardı; tayf alık ettiği vaıpul' kayık yarışlarına 
seyirei götürdüğü zamanlar yahut Meşrutiye
tin ilk yıllarında esnaf ve hayır cemiyetleri 
ve mektepliler it:arafından deniz tenezruhü 
için tutulduğunda tayfa Aıhmedin bir hıüneri 
gün:iin en heyecanlı ve güzel bir gösterisi olur- -
du. Ahmed soyunur, vapunm direğine, ipsiz, 
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bir canbaz gi
bi tırmanır ve 
direğin tepe
sinde, hariku
lade çevik bir 
hareketle bir
kaç saniye a
yak üstünde 
durur, ve ora
dan denize. at
lardı, suya 
dalmadan önce 
de, havada bir 

·· iki takla atar
dı. 

BibL : Vasıf 
Hoca, Not. 

AHMED 
(Tesbibci) .;_ 
Son orta oyun
C\ılar arasında 

zenneye. çıkan 
san'tkar l a r- .., 
dandır, uzun 
boylu ablak (Resim : Sabiha Bozcalı) 

çehreli, sakallı 
bir adamdı, fakat ferace ve yaşmak altında 
sakal ve bıyığını o kadar ustaca gizler ve se
sini kadın sesine o kadar benzetirdi ki ken- . 
disini yakından tanıınıyan gerçekten kadın 

zannederdi. 
Bibl. : Vasıf Hoca, Not. 

AHMED (Toricımlı) - On sekizinci asır 
Yeniçerilerinden: Kıüçükçekınece kolluğu ne ... 
ferlerinden iken, 1:kinci Mustaianın ta:httan 
indirilmesi ve bu hükümdarın üzerinde büyük 
nüfuz sahibi Şeyhülislam Feyzuİlah Efendi
nin feci ölümüne varan 1703 (H. 1115) İstan
bul ihtilalinde .en seçkin simalardan olmuştu. 
Padişa!hın bulunduğu Edirne şehri üzerine 
yapılan yii-rüyüşte, üçıbin tüfekendazYeniçeri 
ile öncülük yapmış, Edirnenin ihtilalciler ta
rafından zaptından sonra da, sipaJhilerden Ka
rakaş Mustafa, Oelbecilerden Küçük Ali adın
daki ayakdaşlariyle beralber Şeyib,ülislam Fey

. zullah Efendiye servetini nerede gizlediğini 
söyletmek ~in işkence yapanların başında bu:. 
lummiş, efendinin idamı fetvasını aldıktan 
sonra ~h' · ihamal beykirine bindirerek itürlü 
hakaretle Edirne Bttıpazanna götürerek öl
dürtmüş, naşını da, civardan toplattırdığı üç-

yüz kadar hıristiyan ile birkaç rahibe teslim 
ederek ve kendilerini ölümle tehdit ederek 
ruristiyanlara mahsus merasim ile kaldırtmış 
ve Tunca ırmağına attırmıştı. Yeni padişah 
Üçüncü AJıınedle beraber İstanbula döndük
ten sonra, diğer büıtün ihtilal zorba.lan gibi 
ve ,bu ihtilaldeki ayakdaşlarile beraber, aske
rin ve halkın tuğyan ve heyecanı yatışır ya
tışmaz tevkiıf edilmiş. Sultanalımed meyda
nında idaım olunmuş, bir müddet ibret olmak 
üzere teşhi~!.ı:_ı sonra cesedi denize atılmış
tı. 

Bibl. : Raşid Tarilhi, II. 

AIDIED (Tosunwı) - İkinci Aıbdülha-
. mid de.vrinde, Kasımpaşada kahveci Tosunun 
evlıadlığı pırpırı :bir oğlan, Tersane sılbyan ta
ıburundan İhsan isminde bir çocuk yüzünden 
Midyeci .Süleyman admda ıbir kopuğun teşviki 
ile o devrin namlı kaba,dayılarından Kasımpa
şalı Arab Süleymanı vur.muş, bu cinayet İs
tanbulun tulumbacı ve kaJbadayı muhiıtinde 

derin akisler bırakmış, . meşlhur ıhalk şairi 
Üsküdarlı Vasıf Hpca da vak'a üzerine

0

mak
tul Arab Süleymamn · ağzından 26 lnt'adan 
mürekkep bir destan yaınp neşretmişti. 

Cinayetin tarihi tesbit edilemedi; Vasıf 

Hoca merhum 1895-1900 (H. 1313-1318) ara
sında olacak, Tosunun Mınıed de Araıb Sü
leymanı vurduğu zaman 15-16 yaşlarında. idi, 
yıllarca süren bir. muihakemeden sonra gali
ba on iki sene hall>se ,mahkum oldu idi" diyor. 

"Sen AraJbı vur, yaşın küçük, üç dörtse
ne ile kuııtulıursun, mahpushanede =biz sana 
bakarız" yollu teşvik edilen Tosunun ıAlhmed, 
"Araıb Süleyman ıbeni vuraıcakımış, hayatım 

tahlikededir" diye karakola bir de istida ver
mişti ki muhçıkeanesinde cezasını hafifletici 
bir vesika olarak ıg6stermişti. Aşağıdaki kııt'a
lar l<Kasımpaşalı Araıb Süleyman destanı" nın 
11-16 ncı kıt',alarıdır: 

Midyeci Süleyman, kahveci Faile 
Arab Nuri dersen oıılaı-a JJi,yık 
Cümlesi mest olmuş yoktur bir ayık 
Tosunun Ahme41D yamİıda Ihsan 

Kapının dibinde oturdUD1 laf bitti 
Tosunun Ahmed bir ~ kelAm etti 

. Eyva.llah etmezim gücüme gitti · 
Kalıktıin ol dem yanma vardım ~ 

Bir darbe vurarak altıma aldım 
.. Aşku şevk ile blr kaç yumruk çaldım 
Şu aziz camını odlara saldım 
Kim umardı ondan g~ecek ziyan 



AHMED (Üzun) 

Meğerse çekmiş o altımda kama 
Vurunca si11,eme girdi ııek fena. 
Fırlayıp ayağa dedim vAJıayfa 

Kıydın mı a.kibet a hain nMAn 

Sa.ruh etrafımı kalblerl kare 
Yaktılar cismimi büsbütün ııAre 
üç bıçak ile açıp beş yA.re 

Kahbece ettiler vah beni kurba.n 

Ne yana döndümse yedim de bıçak 
Barsaklanın sarkar salkım saçak 
Bir dakika kadar yatarak ancak 
Teslim e<lüp hakkıma kaldım blcan. 

(B. : Süleyman, Kasımpaşalı Arab). 

AHMED (Uzun) - On sekizinci a,srın 

naımlı çiçek,çilerinden, Katmer Kehruiba adile 
bir lalesi tescil edilmiş,ti-r. 

Biıbl. : Ulbey'dullah, Tezkıiııei şükii.feciyan. 

AHMED (Uzun) - İkin'ci AbdüHıamidiri 
son devirlerinde çalgılı kalhvehane yapmış 

namlı tulum.bacılardan, Karagümrükteki kah
vehanesi, Büyıükşehrin !büyük şölhretlerinden 
ibir yerdi (B. : Karagümrüikte Uzun Afıme
din KaJhvehanesi). 

Bibl. : VA.sırf Hoca, Not. 

AHMED (Osküda.rlı Siyahi) - Tekke
lerin son devrinde değerli kıyamı zakirlerin
den; İstanbulda oturur ve İstanlbul tekkele
rinde za.kirlik ederdi; mersiye oku.makıta eş
sizdi; Merkezefendi Camiine müezzin . oldu. 
1926 da öldü ve Merk€1zefendi kabriıstamna gö-
müldıü. . 

BibJ.. : S . N. Eı:ıg.un, Türk Dini Musılkuı:i, II. 

AHMED · (Yorgancı Serdar) - Son Ye
niçerilerin en namlılarından; Vak'ai Hayriye
de pa:dişah tarafında !bulunarak sadakat gös
termiş, hassa silahşorluğu ile taltif edilmiş, 
fakat 1stanbulda otınması uyıgun ıgtörülmiye
r~k İslimiyeye sür.ülmüş, arkaısınd~ da fer
manı gönderilip idam edilmiş.tir. 

Biıbl. : Lt\.tfi Tarihi, I. 

AHMED AGA. - . Hadikaıti,il cevıamfuı 
kaydına göre, yaşadığı dlev:ir tesbiıt edilleme
mjş, Kuınkıapı civar:ın:da Çadırcı Mescidinin 
hanisi biil' hayır .sıahibi. Bu mabede !halk ağızın
da Çadırcı Ahmed Çelebi caınii!i. dla denilir. (B. : 
Çadırcı Mescidi) . 

AHMED AfiA - On yediınci :asır vezirle
rinden Defteır.cınrzade Miefumed Pıaşanın vekil~ 
harcı; Şeşhane denilen altı telli 1bir. sazd!a eşsiz 
bir sanatkardı; Dördüncü Murıad Afımed Ağa
nın sazının hayranlarındandı, zamanında tür-

İSTANBUL 

Iü dedikodulara mevzu olan işret alemlerine 
sık sık get,irtirdi. · 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AHMED AGA - On .seklıımci asır sonla~ 
rında !stanbulıda igüze:lliğ'i dillere destan olınuş 
-bir nevcivıandır; şaiır Enderunlu Fazı~ bir gaze
liın.de: 

Ah o mahbubu cedldim, o cıva.nun ki anın ' 
Vasfına söz ne bela, geh uzanur, geh kısalur 

diye takdim ıettiği ibu genciın adını ve emsaili 
ar.asında boyunun ·· 1.12ınllluğu !ile seçkin oklu
ğunu da: · 

Ahmed Ağa ki kameti bAla . amma.. 
mısmı.p.<la söylüyor. 

Bibl. : Enderunlu FazFl, Divan. 

AHMED AÖA (Araıkiyeci Hacı) ---:- Ra
dika.tül cevıa.miiin ıkaydına ,göre Sil:ivrikap;ıda 

Meşeli Mescidıiin banisi .bir hayır sa;hilhldir; 
kabri de ora.dla ıi~, nişanı lkayibolmuş. (B. : 
Mıeseli Mesciıd) . 

, Biıbl. : Ha.dik:a.tül CevAmi, I. 

AHMED AGA (Bakkal) - Haqika.tül 
cevamm ikiaydınıa göre, yaşıaıdığı devir tesbtt 
edilemeıntiş, Fatih Oamiıi civarında f evıkıarii 
BaJkka1alhmeıdla:ğıa cıamfüııiın baımsi bir ihaytt sa
hibidir. 

Bi:bl. : Hadike.tül oevami, I. 

AHMED AGA (Bolpa~) - Devlet ve iş 
adamı; on dıokuzu:ncu ıa.smı birtinci yarısında, 
İstanbuJun namlı zengnerinden; aslı Tekir-

. , dağlıydı. ; pıeık ~ iken İstanıbula ıgelmiş tiıca
rete wtılmış, ~yret vıe nıamusun'll!ll hıaıkkı ola
rak zengiın olmuş, lbillıassıa ıg'iimtük ve zabıire 
işlerittıı:leki iiıhtisaısındlan devleJtçe-istif:aqe edil

· ,:mıiş, gümriik ve zamrıe Nıazırlııkl:arma · kadar 
yülkseılntlş, U2IUiil müddıeıt !bu nazik mevkilerde 
kirlenmeden çahş:iruştı. Zamanımın sözü geçer 
devlet erkanmdlan sayılırdı, fukaıt 1829 (H. 
1245) dia, hiç ibir suçu ydk dken, o devrin tabiri
dir, k.enıclisini çek,enriyen ,bazı mil.fsiıtlerin jş,i 
ol'a.-dalk, bir hattı ıhümayuri ile azil ve Midirnıye 
sür!gfuı ediidi. Buradan dönilş,ünün tezine de, 
1832 (:H. 1248) de kbbındıaık.i ,bir yaraya, ta-

· ·,biıb Mac,ar Mıaroni ve cerraih İtalyan ,Pikinin 
yıanlış bir yakı ,tedav.i-si yüzünıdıeın öldü, !hüku
met de her ildsmi A vusturyıa ve İıtalyıa elçı.ilik
lerL vasııtasiıyle hudut dışına ıaıttırdıi. 

Ahmed Ağa, Beylerbeyinde saraya yakın 
bir yerde büyükçe ,bi:r yaiı yaptırmıştı. Bu ya;; 
•l!ı. her nedense devrin seçkin şairi ve devJeıt ada- .. : 
mı Keçeeizade İzzet Mdllaın:ın siıııirin.e dloıkun;. 
muş ve meclislerde "Herif saııay ika.dar yalı 
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~ . -- ·- -, - " -~·=.ırıri 
yaptırdı" diye Ahmed Ağ.anın yalısınd:an bah
sed'er olmuş,tw. Bu söz Allmıed Ağanın kulağına 
gidinıce: "Bu ,adam ;bleınii. ;dıiiliınıe doladı, başıma 
bir fıelfilret geıtirtecek ! " diıye telaş ve korkuya. 
düşmüş, hatırını hoş edip kalıbinıi. kazanmak 
emellile, kendi d:ivan efıenıdiisi :ve Moıll:amn ems
ıtesd bulunan Nafiz P.aşıa. va:sıtas:iil.e İzzet Moll~
yı yalıya davıet etmişt!i. İzzet Molla dla.vıeti JUi.
bul etmiş,· kaylllda. nhtllll!a yaaııaşırken Ağanın 
ikeıthıüdası v:e yıah lkiapısmda da ibdzzat Ahmed 
Ağ_a ta:rıaıfından ıkarşılaıını.ış, doınıüşündıe de ,ay
ni saygı filıe uğıurlıanmıştı; devmn. adeti UY.ere . , 
k>aJyığa. bin!moo önıüne, iıçinıde hıeıdliyelik kıymet
li 'kumıaşla.r !bulunan biır de •bohça ikonm'l.lStu. 
Davetin, g~rileın !İ:ıürmeıt ve ilaıamın niçin 
yıaıpıldığını vıe kayığa !k.onuftaını bu zengin boh
ça ilıe ne isteniilidiğini dlaJııa yalıya aJdımını aitar 
atmaz sezınıiş bulunıaın İzzet Mollıa, kayık rıh
tımdlaaı -~yr.ıiln1ken; ka.rşwsmda. oturan Ahmed 
A,ğıanın lk:ethüdasıına: 

- Bohça lhoş, yalunıdıa: .. :f'ailmt yalı ağaya 
yın. e ·bü~..ı\(lr' . :ı.::,..,,;ı,1,- 1 d. . ti ;ı wn.. • yı.ne UU;ı ..,.._,,, em!IŞ • 

-Bibl. : Lütfi Ta4'ilii, II.. , 

ıAHMED AGA ( ÇilingiroğEq) - tkıinci 
Mahmud dieıvrinde Enıdıemınu Jıümaıyun seferli 
odası a~arındıan ve saray kolw:ı.Uı11 namlı or
ta oyııınıcu1annıdlaın, ·zennıeye ıçıkar.dlı; Enderun
lu Hafız İlıyıas "Letaifi vaıkıaıyii Ender.un" adın
dakii eserinde (H. 17 ziilhiicce 1239) 22 kasım 
1824 de, SiıWı-darı şelhr:iıyari .Mi Ağanın Ayaz
ağadaki çilfilliğiındle oynıaınan ibıiır oyuı;ıda,,n şu 
sahneyi nıaJdıeıdleır : · 

Musahıib Abdi Bey kıaJdın nıiıne, sıaırıay cüce
lıeri de çocuk olurlar, Abdi Bey değneğini !ka.
ikaımk çooukılara: "Sizi bir mıeıktıebe haşlıı,ta
yıırn dta. o ika.dar ollsun ·bir mü,rüweıtnınizi göre
yim !" d-e-r ve cürelıeri havuz başmıa. getirir. 
Cüceler "amm füm,in ! " diye ba.ğr;ışarruk melktep 
hocası oJ.an Hayaıli Said Efendinin huzuruna 
diz çökerler. Çilıiıngiıroğlu Ahmed .Ağıa d!a zen
illie -0ınp Abdi Beye yaıkl~ır: "Çamın hımım ni
ne!. Bu hoca efeındi. pek oku.a:nuş ımud:ur" diye 
sorıar: Aıbdi Bey: "Ne okuduğunu bilmem, f-a.- · 
kat hoca olalı abdest aiLdlığıru. görıen olmanmş" 
cevalbım wrir. 

Çilingüroğlu ıAhnıed Ağa, musmdekıi de
rin biJgisi. ile sarayda ve Büyüikşehiı:ıdie ısan'•aıt 
maJıffilerindıe seçldn -bir .si.nı.'8. i&. Dev.iıin bü
yüık üstadı ıHamami t-sma:iıl D.ed!eınıin en !loym~
Li Webelermden olmuştu. 

Btbl. : Hafız :l!ryas, ~ Enderun; Tay~ 

Ata., Enderun ta.rıihi, m: Selim Nüııhet, Türk temi
şası; S. N. Ergun. Türk Dini Musikisi, U. 

AHMED AG-A (Ebusseyfoğlu) - Dör
düncü Mehmecliın tahttan indiriilmıesiınıe vam..'1 
1686 (H. 1098) ilıtilaliinin Siıpaıhl. zorba basıla
rınd!an, pek az bir zaman için.de yağma ve ias:b 
yolu ilıe muıaZ2iam bir servet sıaıhlıbi oı:du, Biın
birdlirek üıstünde mıeşhur Fazlı P:aşa sarayına 
yeıııl~rek vezirane bir haşmet iıçıind:e yaşadı, 
geçmışte'k:i zorbaların aıkıiibıetiaıd'en kurıtulmak 

i'Çin Tokad Voyvod-a:hğını alıa11ak, İsıbarrbuJdan: 
ınıaklaştı ise de, Büy,iill{şehirde :kalan ayakdaş-
1:ar~ idıam edildilkJıeri sıradıa Ebıüseyf oğlu ile 
ikaır.deşi Mustıa:fa Ağa ihıalklkmda da ıidam hü
kümleri çıkıtı, Bolu Beyi Kleınmnkeş Ahmed Pa
şa ıtarnfınıdan yıaıkaılamıp ileri ıg,eılen -adamların
dan üç 1cişd :ile -beraber idirum olundular, kesik 
l~~ı İstaınıbulıa. ıgönderilldi, BaJbı hümayun 
onune aıtılıaraık teşhir edilıdi. 

Bfbl. : Silahda.r . tıaırihi, II. 

A~D AGA (Eğribozlu Hacı) - On 
~ asır ortalarında İstanbulun sayın 
büyüık zen:g',in1ler.indm, nu.s;ırtüccarı; :hayraıtın
daaı, Beşiktaş civarında 1765 (H. 1179) de ya
pıJmış bir sıbyan ımeık:oobi vardı iki Besik.tas 
Samyil. yapılırkoo yı1o1m:ış, yerıf ~y; alın.'
mışıtı. 

llibl. : Hadikatül Cevam.i II 

AHMED '.AÖA (~ade Ha.cı) - On 
,se~nci ~~ Tıürk yapı S!an'atımn en gıüzel
lerınden bırı oil•an Üsküıda-rıdakıiı Ahmediyıe kül-
1iyesiın:iın banisi, Laıle devri riciliınden, Tersane 
llrethıüdıası, 1730 (H. 1143) ıda öldü ye h:ayır.a.ıtı
nın yıanma gömüldü; k;abrinin ikavuksuz kö
şe!~ bir sütun halinde bulunan baş. -i:a.;ında 
tal!ilk haıt ile lkıiıtaıbesi şudur: ' 

Elfatihaı 

Driga. Bacı Ahmed Sahiblilhayrat Eminzade 
Ki terki Alemi fii.ni idüb azmitti ukba.ye · 
Rizayi Hakka malü canını bezlidüb merhum 
Ki ~~ cihan baki değil A.m-ü ednAye 
Neşımensi.zi Firdevsi berin olub HüdAvendA. 
Resuli ekrem olsun Cenneti Ali.de hemsAye 
Bu mısra!le didi t.arilıi fevtın geldi bir dAi 
Eminzade Cihanden g~dü ta. Firdevsi Aİi.ye 

Sene 1143 · 

Cadd!eıden olkunması için, hu k!i:tıa.benin .bi
rer sıureti, baş taşı,mn her film yüzıüne de ya
zıJıımştır. Rivayet edilli;r ki, külliyıesinde ibuilu
ınıaın ıaıltı sütun üzeme ıbir -kuıbıbeden ıibaret' 
aÇllk türbeyi ke:nıdiısi i;çm yaıptırmıştı, faka..t 
rüyasında gördüğü Kepçe Deidenıin işareıbi üze.
rine füııbeye gömillmieımem.i v.aısiyıet €-tım:iştıi. 



AHME.b AÖA (Heivacıbaşı) 

Bu -açık türbede İstanbul Kadısı ibrahiıİı Be
yin hicri 1207 yılında pek genç ikeıi ölen hen
desi Süleyman Ağıa medfunidur (B. : Ahmedi
ye Kill:liyesi ve Ke~ Dede) . 

Bl:bl. : Hıadikatill Ceva.m.i, Iİ; REK ve thsan Ha
m.a.i'iıi, Gezi Notu. 

AHMED AGA (Helvacıbaşı) - On ye
dinci asır .başlarında Sarayı iHıüma.yurrıı helva
cı:başısroır; evıi. Şehre:mlininde idi, öldükten 
sonre 1625 (H. 1035) te -0ğılu Şeyh Mahmud 
Elfendi bu eıvi biır giilşeni takkesi haline !koy
muş, bdr de meıscid yaıptırmıştıı. 

AHMED AOA (Hezargradlı) - SuJıtıa.11 

tb'Mhimin Bosıtanıc.ııbaşılaruıda.n, 1643 (H. 
1053) de Y'eıllıi.çerı.iı Ağası oldu; .rve ıa.ğalığı zama
nında tütün dıtişırn!amığı, !bu yold'aki şiddetli ie
maıtıı ile şöhret k1a2Janıdi, hıe:r ,gün t-ebdil · gezer, 
evılıer ve dük.k®nilar lbamp fütüın tiryakisi .arıar, 
geçti,ğıi sokıaık ve mabaUelleri l;toıiku ve dehşet 
içinde ibımıkırdı. Aynd: yl!lın sonlarında Bosna 
aya.l:eti tevcih olun.a.mik lstanıbuldu uza.'ldas-
tıru.dı. , 

Bibl. : Na.ima. tairiihii, IV. 

AHMED AGA (Kapaatl Hacı) - On seıki
zinci ıa.sır başılannda. yıaşaımş !stıanpul zengin
lerinden ıoluıp 1817 (iH. 1233) dle sem.ıti olan 
Unkapaınındia denliız !kenarında büyük bir mey
dan çeşmesi yapbrmıışıtıır. (B. : Ahmedağa 

Meydan Çeşmesi)~ ~ı :hıak!kı-nda :başka bil
gi edirulemedi. 

AHMED IAGA (Kasab Hacı} - Hadınta
tü1 ceva.mim kıaydlınıa göre ~da Yorgıan
cıibraıh!lmağa mescid!iınin :iıtk banisi hir · haıyır 
sahlbidir. 

Bibl. : Hadikatiil OevA.mi, I. 

. .AHMED AGA (Kazaııcızade) - :0n ye
dınci aısır orta.Jaııında Y~ ocağı ricalin
den, Sekbaniba.şılıkıtıa. vıe Yıa.ya Beylliğiinde bu
lıwmuştıur; ıa.sr.ın büyük müıvıerrihi. Peçevild :tb- · 
railıdm Efen.di:nmn yaıkm dostu, yan garı :iıdi. 

Genç Osman vak'a.sına ön saf:taJmırışmış slına
iıa.r.daın ba.şçaV'UŞ Kıaırıa MeZ7.8Jk lbu .Ahmed Ağa
nın yıetştimı.esi, müverrihin :taıbiıi !iıle "ziftle 
bulanıp yanacak çırağı" idi; ihtilalin Ortaca
mide geçen fevkalade şayanı dikkat bir sah
nesini t;afsilatile Ahmed Ağaya anlatırken 

mecldste İbrahim Efendi de ıbulunmuş, Kıara 
Mezmkın sözlerini zabtetnnş, :böylece büyük 
ve kanlı bir ilıfüilin g.ürülıt!ülti. bir sahnesini 
ta.rihıe mıaJletmiştir. Kamncwade Ahmed ıAğa 
ihtıilalcilere ·kat~aınuştı, bilalldıs ,iıhtil:alciler 

ta.rafından Ortacamide parçaılana.n Kırıkçeş
meli Kam Ali. Ağanm yaıkın dostlıarında:n idi 
(B. : Geınıç Osman Vıalk'ıa.sı; Kara Mezzaık; tb
raihim Efendi; Peçev.iJi; Mi: Ağa, Kırkçeş,meii 
Kara) . 

Bibi. : Peçevili T,a.rihi, il. 

AHMED AGA (Kemiksiz) :-İ:kim.ci Malı-· 
mud d!e:vriındıe ,saray sazenıdelerinıin en nıamlı
lıaruı&n, asrının seçktin :bir taırı:bu~; pe1c·kü~ 
çti.'lt yaşta Gailiatıa Sara.yıına alınmaş, oradan bu 
hıüıkümda.nn cülusunda Seferli odasına. çmı.ğ 
eıdilmlişti. 1812 (H. 1227) d~ .sa.zıay EJaZ takı

mını . 'llCmJre edeın. ça.vuşlıır arasına girmiş, ve 
1824 (H. 1240) te döıııdi1ncü çıavuş bulı.ınu:r-
1ke:n genç ,denıilıeook hir yıaşta. ölmüştü. Saray
da. keınıdiisiıni çekieımyıemıe:ı,in su:iık!a.stler-in.e uğ
~ş, ne tarif ederse ıaiksinıin yapılması gifoi 
:ürucü, ve yorucu vıe çirkıin m.'ll!amelelerle ·kar-

. şı]ıaşmış ve bu }"imlıen, 1haklkı oılduğu hailde 
ibaşçaıvuşluğa y,ük~eımdşıti. Musikideki 
sa.ğ111ım ve derm .billgıisi devrlnıiın üstadlan ta
mfından ıteslim edilmiş bir saınıa.1ıkardıır 

' . 
Bi-b1. : Hıafız İlyas, LeWfi imnderuın. 

AfilfED AGA (Mimar Dalgıç) 
On altıncı asrın büyük Türk • mimarla
rından, Koca . Mimar Sinanı~ 1 en seıçild!n 
yetiştirmelieriınden; ayni zaımıa.nda devrinin 
namlı w sedef .Imkmacıs:ı; Yenicami mimvı 
Dav:ud Ağanın_ · ölüm.ünıclen som-a 1598 (H. 
1007) den 1604 (ıH. 1013) e llmdaır Hassa Mi~ 
marlan başı; yaıpıtığıı binala.mı en . büyük ve 
-neıfüsi Ayasofyada. üıçüıııcii Mehm.ed ve Üçıüın- . 
cü Murad türbesidir; Su1taın Murad tü:rbeei
nin, . arabesk kabartmalı v:eı .,sedef ,kakmalı ga
yet kıymeıtli ahşap kapi ıkanıa.tla.ri da. Dalgıç 

Ahmed Ağanın elinden . çıkmıştır, ve ına.dir 
~stlana:n biır ·şey oılamık da, sol kanadıınm ,üst 
ınsnunda. "~ Dalgıç Ahımoo Ağa" diye se- . 
def ile :iımzil:sı varoııır. Üçüınıcü Mebmed' Till'be'
si, 1604 (H. 1013) de, bu ,pad.işaıhın ölüriı:Un

den som-a oğlu Birinci ıAıhmed ıtıamfıından · • 
yaptırılmış, ayni yıl · 
içinde, Dalgıç Ahmed 
Ağaya Mirimiranlık 

rütbesile sancak bey
liği verilmiştir. Bu a
rada, mimar olarak 
ihtisasından da isti- Oçüncü Murad Türbeiii
fade edilmiş, büyük Din kapısında Mlma.r . 

Dalgıç Ahmed Ağanın 

Silivri köprüsünün sadef kalana. bnmsı 
"' 



Mirialem Ahmed Ağa onlatı yaşmda 'le kırk 
yaşında (Resim: Sabilıa Boz<'.alı) 

inşasında bina emini tayin edilmiştir. 1607 
(H. 1016) . de şaki Kalenderoğlunun Bur

.sa. üzerine yürümesi üzerine, Silistre Beyi 
lbu1uın:an Dalıgıç Ahmed Paşa lk.eınıdi ,sancağı 
askeri ve Dobruıca gönüllülerile tenıkil hare
·kM.ma memur edlldıi vıe Mıanyas gölü civaırın
,da4d çarpışq.nada mağlup, olarak ağır yaralaın
dı, ve ölıcJıü. Na.ima, .bu loyınefü san'aıtık:ar 
dıeıvl-et. adaımımn ölümünü şöyle naıldeıdıer: 

"Gelibolu.dan :müriıır ve Gönene vaırcbktıa Kıa
leınıderoğlu kaırşı ,gelıiıb döğüştüleır. Canibi ser
daroan !imdad niuıhaıl o1maıkla. Dalgıç deırd
ınend bedeniın.ıde ,sağ ,yer kalmayın~ döğıüşüb 
ahirülemdr biır kema,r,a çekilip teslimi nıh et
ti". 

Bibi. : Nalına. Tarihi, II; Zarif Org-ı.. .. , ı\fima-r 

Da.lgıç, Ahmed. 

AHMED AÖA (Miskalli 

AHMED AGA (Miskali) ~ On do
kuzuncu asır başlarında, İstanbuldaki · Os
manlı Sarayının Enderun Ağaları arasın

da saraydaki uzun hizmeti ie rekor kırmı§ 
bir simadır; son yıllarında Has odada 
epşkir. ağası idi; yaşı sekseni aşmıştı ve 
bütün saray halkının d_a en yaşlısı idi; bir 
gün sarayda öleceğini um.arken, 1824 (H, 
1240) de İkinci Mahmud ta.rafından. k~n" 
disini refah içinde geçindi:recek tahsiı;;at 

ile çirağ edildi; fakat Mıskali Ahmed 
Ağa müjdeye gelenleri, teessüründen ağ• 

lıyarak azarladı ve koğdu. Enderun ağa
ları sakal bıra;kmazlardı, saraydan çıkın
ca, sekseninden sonra sakal salıvermek 
güç bir işti. O zamanın. şehir hayatınca., 

bir mahallede yerl~şip oturması ve ev 
bark sahibi olabilmesi için evlenmesi sart
tı, yaşı ne olursa olsun, mahallelerde be• 

· karlara yeni bir ev açtırılmazdı. Ahmed 
Ağa için çarşı içi bir bekar odasın-
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da yahut bir bekar hanında 
oturmak da pek zordu. İkin
ci Malım.udun ona bir ihsan 
ve lütuf olarak dii.şündüğü 

şey , bir zulüm ve gadir ol
muştu. 

Bibl. : Hafız İlyas, Letaifi 
Ender.un, .-

AHMED AGA (Mirialem) 
- On altıncı asır ok atıcı 
pehlivanlarının en namlıla

rınçlan; Kanuni Süleymanın 

şehzadeliğindeki İçoğlanla

rındandı, cülusunda Manisa
dan beraber getirmiş,İstanbul · 
sarayında Has oda ağaları ,~ 
arasına yerleştirmişti; bura- ~ 
dan da Mirialemlik ile çirağ · 1 
etmişti. Meşhur Tozkoparan 
İskender pehivandaııberi met
ruk · oan lodos menzilinde, 
atıcılar risalesi sahibi Hasan . 
Çelebi işi bir ok ve Edirneli 
Usta Ali işi bir yay ile, son 
rekordan 35 gez . ileri atıp 

taş dikmiş, diğer menzillerde 
rekor kurrı:ıakla beraber: 
"Bana lodos menzili kafi
dir! .. " diye taş dikmemişti. 

Lodos menzilindeki taşını di
kerken, Okmeyqanının tarihi 
günlerinden sayılan bir ali 
ziyafet vermişti. Saraydan 
çıktığmda ilk okunu Ahi 
menzrlinde-atınıştı; o zaman
lar sağ olan Tozkoparan peh
livan: "Benim menzillerimi 

' 

., 

' 
b 

1 

- atarsa bu atar! .. " diye hayıf
larumştı. 

!ı-lirialem Ahmctl Ağn seksen yaşuıda (Resim: Sa.blhıı. Bozcalı) 

iMırialem A:hnıed Ağa, muasırlıarıınn ta
biri ile ''adem ejderha,sı" id.i, "her ıbir ikolu bir 
Ç1lla'l' dalı''· ıiıdıi.. 

Dahıa Manisa.da. bir tazt yıiğ,iıt ilten odun 
yıüklü ·bir merkebi ,ba.calklarındıa.n tuttuğu gi
bi !havaya kıaldırır, bir deve yavrusunu omu
zuna ,aJlıp gezdirir; ıkesilııniş !iki koyunu, iki 
serçe parmağına. tak.ar, kıaısa.plara yüzdürıiir
müş. Kanuıni Süleymaıun Rodos cenginde bu
hınan Mir.ı"aJ.€!111 A'hmed Ağa, bdr gün bir kan
tar demirden yaıprlmış bir g:ülley.i Rodo-s kal.e
si duvarlarından ;a:şıraraJk içeriye düşümııüş-

tü; ya;,ı yetmişi aşmış iıken bir gün, aıt il.43 yay
:Cıla.r çrurşısına giıtmişti. Yıa.Yıeı eanaıfuıdaın ıbfiı 

h1addlnd ıbıi!lmez adaım.: 
- Gayrı kocadmaz! .. demişti. Bunun üze. 

rine Afımed - Ağa, ıaıtını ~ ·zıiıncir gıerili 

ıkapısı a1tına sürmüş, iki k.alun.u 2imcire ge
çirmiş, haeaık ve aıyalkılarile de heyva.nı kıs• 
kaçlıamış, lkollarile kendliınii yukarıya çek:incıe, 

alıtındam hayvaım dıa berabeır ha.vaya lkaldJ.r.; 
mış: "Yay geo:ıi.p oık ıatamıyacak ıkada.r koca· 

1 " . --ıt..--- .:.....,nı-;; ımıaanışız... cev.aıuwı v,e .. 1Ua9...,, . . ... 

AHMED AGA. (Mil<.lilvir) -- 0. ~@ıoi 
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asır. çiçekçıilerindeın, ";'H&nzadeler" diye anılan 
Solrollu Mebımed Paşa banedaınının Sütlüce
deki ya.il.ısının bahç1ıvan ibaşısıydı. Bu bahQede 
Dördüncü Mehmed:iın şerefine verilen bir Ç:I.M

ğaJi:ı ziyafetinde lbıüıkümıdar balh.çeyi fevkailade 
beğenmiş ve ~iVan A.ıh!nıed Ağaya: · "Dile 
bend~ ne dil.ersin!" demişti. O daı son gün
!lıerıini Mücaviiır olarak geçiımnek üzere Hiıcaz.
dıalkıi Sokoıllu Mehınred ·Paşa evlkafı mütevelli
liğini isbeınişti, ve ıiiSteği •~hail yeı:ıiın.:e g1eıtiri
leırelk ~ gitmişti. .Ahmed Aprun "Ağus
tos Buuıhru'' . adında eşsiz .güzellikte bir çiçeği 
tesoil-edi'lanôşıtir. 

Bi:bl. : Ubeyduilıaın., Tezkiırei şilküfeciyan. 

AHMED AÖA. (P~başı) -· Hadi:kaıtül 
ceıvamdii!n 1mıydma göre, .ne zaman yaşadığı bi • . 
limmyen, Üsküda.rdia _ Pazarbaşı Mesoiıdiın.Ln 
banisi bir hayır .sahibi. 

Bibl. : Hadikatül CevA.mi, n. 
AHMED AÖA (SaraylJzade) - On sıe

lki2'Jiııci asır _çdçeıkç.iılerinden; mor "Perıtevi Asü
ım!aJn" düz açık sarı "Zeri At1i.taıb" ve leylaki 
"Hüma. Pe1"V'az" a.dıında üç laılesi. ıt:esml edil
miştir. 

AIDIED AGA (Sa.rende) - Had:iıkıatül 
cevamiin kaydtruı, göre, on attıncı ®Sll'dıa ya
ŞQmıŞ .A!ksıaıray civıar.mıda Kemani Mescidmin 
,banisi hir hayır sabıiıbi; Mısıırıd!a. ölmüş. 

Bibl. : Hadik:a.tuı Cevami, I. 

AHMED AGA (Sekbanbaşı).;...., Yeniçeri 
ooağınıın son Sekıbıınbaşılarından, Vıa.k'ayi 

Hayriyede padiş:ab ta.rafında bulumrak sa
daket göstemıiş, vaık'ada.n sonra taltif edil
mcldıe beraber tstan;buada oturm3.$ı llıoş göıiil
mdıyerek Kıü.Wı.ıyaya sürillmüş arkasından 
idam fermaım göınderilmişti. 

Btıbl. : Lütfi Tarihi', I. 

AHMED AÖA (Tabak) - On sekizm.ci 
·asırda Y edliık.ule talbakhanıelerinde U}'lıiyen us
taıla.rdan bjı- hayın- :sa:hlıbi, 1764 (H. 1178) de, 
Yıedilkule dışında Taıbalclıa.r Mescldıini yaptır

.ıruştır. 

Blıbl, : Haıdlkatül Oevami, I. 

AHMED AGA (Te~rdar Hammami) -
On -aıltıncı asrın namlı olk atıcı ,pehliva.n:ların

dan, Okmeyd'anmda Hacı 1snıJail yahuıt Uşaki 
men.zilinde taş dilmıiştll'. Enderunu llııümıaymı
d~ yetişmiş, )reberıdarlıilt¼ı ~ğ dmiş, 
sonra İstanbul !lıa.mam1a.rmdaaı birini t.uıtup 
~r. Ojlu Hemamcıoğ!ıu ~eli Ağa 

AHMED AÖA (Usturacı) 

da ,devrinin iıaımlı 'Ilirenda.z1:armdan olmuş
tuır. 

AHMED AÖA (Tekeli) - Dördüncü 
Mehmedin taJb:btam. .indlirilmesine ~an 1686 
(H. 1098) fütila;Iıinin Sipahi zorıbabaştların

dan, çok lkısa .bir zamanda yağma ve gasb 
yoliile muazzam 'bir servet sıahLbi oılmuştıu, bu 
gtbi !ihtilall[erin sonuınd'a. ola.geldıiği giıbi hükft
meıt kenıddısind kafi lkuw.ette buılunoa, ayak
daşlarındıa.n sekiz . kişi iıle Süreymand.yedeki 
Ağa:ka.pısın-da boğuılara:k idam olundu.; ceset
leri de Ağa,ke.pLSI önÜınide sokağa bı:nıJruidhi, 
geceleyin !köpekler tarafıında.n: pa.rçaI,a.nıdı. 
ınmııınderh:ıım demze ablıma:sı emrolıumlu.ış 

liken, fbalıkla..ra. gıda olUI' diye ill.eıma itiraz et
ti, bir çöpçü .beygıidne yıüıldeıth'eik Topka.pı 

dJşmdaJci hırlstfyan mezıarlı,ğınıa ,gömfildwer. 
Bibl. : SiJ.alıde.:r T.a.r:ihi, II. . 

AHMED AÖA (Ustoracı) - Geçen asır 
sonlıa.nruia, Şelhzadebaşmdakıi usturacı esıi&fı 
üzerinde nüfuz sa;hıi,bi iilhtiya,r biir usta., lsteın
bulun sağ.lam bir esnıaf teııbiyesinıi ıtielm.'Sii 

eden son tipi:k ısiınaiıardan biri; Mımeıd Ra
sim, çocukluk haıtırafarı arasınıda. on.un canlı 
1:ıiir portresim şu saıtı.rlarlıa çiziyor: 

"Şehmde Ca.mliıi meydanında ul:lturacıilar, 

onların da ayrıca bi:r ikah:vesf vardı. .Ahmbd 
Ağa iısm.inıde ·iihıtıiyar bir :uısta mı Jrah.vede sa
bahtan akşama kıa.daır otur.ur, çırak!an, lkal
fıalıa.n işlerierdıi.. Aığamn o meydanda nüfuzu 
caI1i &di. Her~ bnşmh; !hıaıtta biz minmıi
:nliJ.ere.'.. Kavga etıtıiğmıizi gördü mü, !lrunidlı
raJa.rı çeıker, ii2ıer.imi.ze yıüriir, en uf.ağJım.ızın 
kuil;ağını çelrer, büıyıüceğıimize dleı bir m lbafiıf 
ıbokwt ıindi.rirdi. Koıca.sındaın ıa.yrılımş :lmJdırue.

riı. aikıl öğl'etir, açıkta !ka]mış ol:aal[ıaıra ıiş lbu
hıır, başı Silikıılinuş _taınıdı!klaırına. dal kese :ilk.rıa.z 
eder, cami kıa'Y\}'Umunu amrlar, sesi pa.ria.k 
çıkmııi diye müezziınıe tatlı yedirir; ıkoç diövüş,
.tür-enle,:;le azim mlibahasaJta girer, horozcwı:
rı Jrovar, Salı1Jpamrmdla el aı:dkada dolaşır, illı-

. tiyar dul kadınlıarıı · alldlatmasınla.r diye ~
ret eder, fakat her· Cuma,namazdan sonra us
turacı ustaıla.rJiıU, ileııi: geılen lkalfıaJar.ını etrafı

na. toplar, e~ıafın vuıkwutm.a. dmileroi .Anl&
madan ben dle dinlerdim. Bu ceımıiy.ette verilen 
kararlar hemen hemen şöyle iıd!i: 

- Salih ustıa.! Sen .Aliwı güıııde:liğıiru• .kırk 

para dwba. arbır! o artık geldi, yeıtişti; 
, - Veld: usta! O senin çıreık H"~ 

&ya,illl1a bir~-a!, ~!.. 
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- Murad kıalfa! Niye Mehm,e-di o kadar 
dövdün? Bir :gündeliğıind. vereceksin! 

- Ceımal-usıta ! O senıin büyüık taş giibi bir 
taş var! Yerde duruyor, iıste:rısen bir ker~ 
hak! 

- Ne tuhaf şey! Esn:afuı içme hırsız da 
gireli! Herif üç ustura vermiş, hayır iki ver
din diye kavga gürültü! Bu nasıl hal?! Es
nr..f gayreti, namusu yok mu? Böylelerini 
kovun! 

- Hasa.n usta taşınacaıkımş, yarın çı-

.. raklarınız.ı yollayo,n da yardım eıtsıiınner ! ' 
- Hasıta.mız vaır mı? 

Var denilecek olursa: 
- Biıra.z para ıtioıplay,ıın göndereldın, alın 

b-eııdeın. yirmi !kuruş! Gelecek !hafta yine düşü
r.ııürfu ! 

,- Kaçıncı kıarı ;bu? Taıhix uısta. yeni aldı
ğını da hoşıMnlŞ ! Her'1f ustur.acı değil, otlakçı! 

- Kahveci! Ağalarıa birer kahve! 
·· İşıte ·bundan sonıra cemiyet, gelecek Cu

ma ,günü yıinie topl:anmalk üzere birer iltişer 
d'ağılıırdı. Usıtalar: 

- Allahıa ısmarlaıclık! ,deııler, çekiliırler. 

,kıaJfalar e'l 6.per]er, sı.ra bize gelirdi .. ~le ya .. 
ltmyıdıan şıeruıiğiyiz! Döver amma, sever ,d!e. 

- "Kahveci! Çoeulklara da biTer lokum!'' 
Btbl. : Ah.mıed Rıasi:ın, Gültl.p ağladıklarım. 

AHMED A0-A (Üsküdarlı) ,- Geç.eın asır 
başlarında İsıtmbuılun nıarmlıı çıi.çeıklerlııd:eınıdir. 
Üçüncü Selim twaıfmdıan Saııay bahç:ı.van ba- , 
şılığına tayin e<l!ihnişti. Bahçıv:anl'oaşı Ahmed 
Ağa,. İs.tanbuldıa ifillk ç,içek seıri'lli yapan adam
dır. Devrin bir muharriri, Oabi Said· Efendi 
onun hıa:kkıııı-da: "Top.kapı S.amyıında altı fırın 
gi;b:i aıteş yaikmakla vaıkirtsiz nebatat yetiştire
cek. ve türlü çiçek yetiştiınm.ek mfunı.trün bir 
yer yapmıştır.'' ;dıiyor. (H. 1218 = M. 1803). 

Bibi. : Cabi Satd Vakayinamesi. 

AHMED AGA (Vardakosta) - "Seyyıid'' 
lik ile d!e m,eşhurdur.; on ,selkıizinıei asnn so~ 
mmda · n;;ı,mlı musiıkd.şdnaıslıaırıdan, Üçüncü Seli
min mUsahipıleriınden, Aımıasıy.a !kazalarından 

,b!rlnçl:e do~uştu; İstanbul sara.ylflla çocuk 
denilecek yaşlarda.. geilimıiışıbi. Peik genç •iıkıen 
mevlevi tari.Iıntine ıgjrnuş, sl'kca ,devam ettiği 
Yen.i•kapı ve Galata mevlıevd!hanteilieri, mUıS!iJciye 
'karşı olan. istidıadıının pek parlaJk ·bir surette 
gelişmesinıe fırsat vemnıişıti. . Galata nıev:levi
ha~estl:nde asrın büyülk şairi Şeyh Galibin ya
kın dostlarından oldu; bu şaıir.in bazı man.zu~ 

meleri ile beraıber hiıcaz, ınihaved ve sa:ba ma
lkıam.1,a.nnda üç mevlev,i ayini besteledi; iki bun
lM"dan sonuncusu bugün tamam.ren unutulmuş 
1bulunma~ta<hr. 

Vardakosta Ahmed Ağanın hicaz peşrevi 
ve sazsemaisi, su?id.ilara peşrevi, rahat-ül-er
va...1-ı peşrevi ve saz.semaisi, suzinak ve suzidil 
besteleri, muhayyer sünhü1e şarkısı, mıeıvleıvi 

aıynıil.erile iberıa:ber ıJ.daısik Türk mumkıisinin şa
hesertlıeri arasında, say:ı:lır. Bu · büyük artist 
"Dar.hı hüner" adl!Ilı verdiiğıi ıon dokuz dıa.rblı 
1:-ir de usül bulmu&: "Ferabfeza" terkbini de 
o kat eıtmiştix. Şıiiır ile de uğraşmış, frukat 
muasırları tarafından manzumeleri ''üstada.
ne" ıgö!iülm:emişti; öyle ki, Esrar Dede, tez
ik::erei meıvreviyıesin!iın şlir üsıbadl:an ceriıd,esıi iOI
du:ğuınu söylediıkten 'SOm'la Musıahlb Ahmed 
Ağanın şiirlerini kaydetmediğini yazar. 

1794 (H. 1200) de öıldü,. Galata mıevı~'Vii.-. 
hanesine hiıtJşilk ik,aibriısıbanıiı. .gömü1dü. Şeyh 

1Galıib ölıümıüne şu tarıiih :kıııt'as1illl ya7lllllştır: 
~üsahlb Seyyid Ahmed ol ]Jünermend 
Ki obnu!ftu bu ı;levre piri Firab 
Diriga eyleyllp a.Jıeııgi rihlet 
Sadayi ircliden oldu bitab 
Karar itti makamı Mevlevide 
Ola Ayini rahmetten safAyA.b 
Olur tarihi fevti Galib 
"Müsa-hib oldu hA.mfişana. ahbab" 

(1209) 

Hal tercemesi bilginlerinden merhum 
Nuııu4ılah Pertev Beyin şu notunu MaJımud 
Keımal İn-al sol!li ~ri "Hoş Sedia" da neşret~ 
mıiştın-: '':,saba, lhlcaz, nfilıawend makamlarııri
dan ıayiınıi şeriıfleri vaırdır; rivayet olun'lll' ikıi, 

ayin!J.ıerini S,eıllmıi. Salisin huzurunda olru.nwş, 
bu keyfiyet padişahın "Suzidilara" namı ile 
yeni ;bir maıkam vücuıdıa geıtlımeslııe sebep ol~ 
muştur". 

Vardakosta Ahmed Ağa Üçüncü Selimin 
"tavşan" denıilen dilbıeır köçeık. oğlaJnJ.arıdml 

. Yorıgaki iç.in yazdığı şu şa.rıkıyı da mahur ma- . 
kamın-da bestelemişti: 

MisUi goncei handan 
Tebessiimle gelir ol can 
Ne candır i.feti ta.ban 
Ne afet, i.fetl devran 

Perişan saçları anber 
Vücudu pek beyaz dilber 
Dudağı hem sözü şekker 
Ne Afet Meti devran 

Görenler tarzu etvarm 
Oyunda rakstı raft;Ann 

•·: 
'·:• 

• .., .:.i 
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Fedl. eyler biitıtıı vArm 
Ne Afet Afeti devran 

Sarılsam sineme çeksem 
Ezlyyet etmese öpsem 
Lehin sorma, öpebilıem 
Ne afet afeti devran 

Y aıı onbeş lıilM ka§ı 
Ayın ondördü kardqı 
BUtttn dilberlerin batı 
Ne Met Afeti devran 

Vlrlr A.§lklara IıAlet 
Güzel tavşan kamer tal'a.t 
Adı Yorgaki hei:n Afet 
Ne .A,fet Afeti devran 

(B. : Selim m; Yorıgald, Köçek). 
B.ibl. . : S. N. Ergun, Türk Dini Musikisi; M. K. 

İnal, Hoş sada. 

ABM,ED AÖA (Vaybellim) - Yeniçeri 
Ocıa,ğı ıkal,dırılııp "Asa.kiri Maınsu Muhammedi
ye" adı :ile yenıi ordu teşkilatı ıkurulı.ırıken has
sa süvaril'er:ıne ıbrampeıt uıSıtası - muallimi. ta
yıin edilen zaıt; · hayatı hakkında başka bil:gi 
ed!iınıi.O.emıedi, Enderun ağaJ..aııı arasından ye
tişdiği tahım.iın eıdilebilıh". Bu Vay;b~lim Ahmed 
Ağa ile lbıem'ber yıine o hassa süvıarilerlne bo
razan ustası tayiın ed:filen 'biri vardır ki onıun 
da adı Ahmed ıAğadlT. 

Blrbl. : Atl, Enderun Tarihi. 

AHMED AÖA (Yedikuleli) - Orise!ki
zinci asır çiçelkçileronlden, ley:Jia.kt ,bı:ıya.z ile k:a
rı§ılik ıkoyu güvez "İikbaılıi Saa-cfot", beyaz ile ka
rışnık aÇllk güıv.ez "İksiri Saıaıdet",. beyaz ile ka
rışı!k llmyu kmma.zı "İkbali Ferah", alaoa güvez 
":Muiciıbi İzzeıt" a.dmdia dfuıt lalesi tescdl edil
,mişmr. 

·.AHMED AÖA (Zülüflü) - Geçen asır 
haşlarında İsta.nbulup. ilıeri. gelen esnaf zengin
lerinden, şişeciler esnafı kethüdası;· -1s29 (H. 
1245) da, Ruslıarla yapılan 'hıarb hakkında He
ri gıeıri deidıi,kıodula.r yaptığmd:an, Edirnenin 
Ruslar t-ara:fm:daJn istıfilıası ,üzeme de "mugayi
,ri rdzai_ ali gıizlice ve aşiıkıare söyleşıtınder!i eıra
cif ~batıl.er sem'i hiimayuaı:a gidince" emsıa
liındleıı biııkaıç 1cişi ıiıle ıberaber Serasker Hüısrev 
Paşaruın emrile iıchım olundu. 

Bibi. : Hafız İl-yıas, LeWfi Enderun. 

ABMEDAÖA ÇEŞMEst - :Aksaıray,dan 
Sofulara gıideın Soıfu1aır caddesi üzeriınd:e, Ak
,saiaydan geliındiğine göre sağ ıkoldaıdn-; ibiır 
on.sekizinci asıır ~eşmesidir; akar çeş,mediır, 

suyu te:rıkostur, eskıiıden Kır!k.çeşme suyu almr-

mış. İlk yapısından 
yalnız kitabesi kal
mıştır gibi görünü
yor. Ampir üslu
bundaki dantel ke
merli ve ince sütun
lu ayna taşı eski 
bir tamirde konul
muş olacaktır, alt 
kısmı kırılmış ve 
çimento ile tuttu
rulmuştur. Terkos 

· auyu verilirken de 
arka.sına betondan 
yüksek bir hazne 
yapımıştır. Hiç bir 
san'at kıymeti ta
şımıyan, fakat ka
abalık bir semtin 

Sofularda Ahmedağıı, 
gayet işlek bir çeş- Çeşmesi (Resim: Nezih) 
mesidir. Dört satır 
üzerine yazılmış dört beyitlik tarih kifabesi 
şudur: 

Hazreti Ağayi DergA.hi · inüa.llli. kim Anın 
Ayni c(ldu haikİ slrab eyledi derya, nılsü 
Cttmleden bu çeşme! dilc1iyu tesbtt lttDdm 
Nfı§ idenler·selsebilin ~yninl eyler hayflJ. 
Neyyiri ikbali rizefzun ola lclAI ile 
N1irbahşola cihAne gönniye rfiyl zeval. 
Ha.rli cevherdar ile Meyli didl tarihini 
Ha-01 Seyyid Ahmed Ağa. kıldı Icray~ :ı:IUA,J. 

Sene 1163 (iM.1749) 

Ayna taşınııriı ,üstünde -de '1.Aiynen fiiha scl
seıbiilıa.'' :İibaresıi yazılıdıır. 

ıB!'bl. : REK v,e İh,saın Hia.mami, Gezi Notu; İ. Hil
mi Taml}ık, İstanbul çe§meleri, I. 

AHMEDAÖA ÇEŞMESİ - A'ksarayda, 
YUiSUfpaşa dva,rmdia, Sülü:klü soıkağında, bu 
ıS<Yka.ğın Sofulıar ca'Cldesıi bıaşil,ruı, yaıkın, Sadi
çeşmesi sokağı ile olan kavşağı: köş:eısindectir. 
Esası, __ bundan evvelki maddede yazılan çeş
menin sahiıbıi:, Haıcı .Alhmeid· Ağ,a tartufıın.id.an 
yaptırılmış bir on sekizinci asır çeşmesi 

ise de, Abdülm~.ıcidin Hıaxıerı1 hazıinedıa.rıı Şevkıi
ni:hal Ufıta ıtarafınıdaın yenNen.erek tamir eıdiil
miştıir. 1945 d:e. teknesi kırık, yer ile bir ol• 
muş, musluğu kopmuş çok harap bir halde 
susuz çeşme idi. Tuğla yapıdır, ayna taşı ka
bartma bir al'ma şeklindedir. Kitr~be taşının 
üstünde Abdülmecidin Turası vardır. Talik 
yazı ile dört beyitlik tamiyeli . tarih kitabesi 
şudur: 



---
ı-tıınfalıı cilıa-n Abdlilnlecld Ban &dl Agtlı 
M•Jd.rhnl cOyibAnn sObesG. icra ld&r bergth, 
Bbinedan kim ŞevldnlhlU Usta idtlb üıya 
Mya kandırdı cijmle teşnegam hasbe~n UlWt. 
Barab olmuı, idi Ahmed Ağa,ıwı ~ıımesl evvel 
Gtizel resınllye tAmir eyledi ber mucibi dilhalt 
iki tepe gelüb didl Cemili böyle bir tarUı 
"Akıttı t.bını bu çeşmeden iç fi ııeblllllA.h" 

1260 + 2 = 1262 (M. 1845) 

Aks:ırayda Sillüklü sokağında, Alımeda-ğa 
Çeşmesi (R~im: Nezih) 

AHMEDAĞA MENZİLİ - Ok atıcı peh
Jıwa.tıllarm Olkımeıycfaınındakli: miliıa!baka. m.~ziO..
lierinden, lodos rüzgarı ôıle aıtılınlıı.; Ayak.taşa. 

tekke önünrlle me.zarbk .başında ikmk beyaz 
ibiır mer.m.el'ICIİ!; Badııtıi.yar deresi denileın y,ere 
,doğru a.ıb;lırıdlı. Bu ımeınwd'e ok aıt.ıp taş diken 
pehliıvanlar şumaroııx: 

Pffulivaaı Araıb 1024 . Gez 
(Taşı yassı ka:yıaıdın-). 

Şıimıerd Pelblivan 1033 ,, 
(Taşı DelıilklHmyaxlıır) . 
Benli Xiamıgöz U54 ,, 
Deve KıemaB. 1205 ,, 
Bursalı Şüca . 1243 ,, 
Mi:ıialem Alhmed Ağa 1271 ,, 

Menzil, adını son rekoru· kuran 
pehlivandan a.Jmıştır. (B. : Ahmed 
Ağa; Mirialem). 

ABMEDAGA MEYDANÇEŞMESt 
- Unkapanında, deniz kenarında, ki 
eskiden bir dekovil yolu döşendği 

için. Belediye şeıh.ir re~berinde Demir-

le.ağın n.ihayetindedir. Hemen yarlSIDft. yakılı 
kısmı yere gömiihniiş, Şıima.le rastlayan deınm 
tıaraıfi ıda .arazi ,çö~ neticesi :bir hayli eğil
mistir. Kesme ıtaştan, ampir üslubunda güzel 
bir, çeş:mıe imiş; 1945 de topraık üstünde kala.ıi 
lkıısmımn etrafıına da hemen üst pervazlarına 
yakın taş yığırlmış ibuhınuyordu. Deaınze baıkıaın 
· cephesindeki sülüs ihaıt iilıe ya.zılnuş dört be~t
ldik manzum !kitabesi! şıudur: 

BihamdillAh muvaffak eyledi Bari 
Bu cAyi dilkiişi.yı kıldı &bM 
Rıza.en lllJAh lçiiıı sahlbüJhayrat 
tmameyn &!fkına eyledi icAd, 
Kapani Hacı Hafız Ahmed Ağa 
İlA, yevmilloyame namı ola yt.d. 
Bu tam tarlhl görüb didi Kenzl 
Kıl ervalıi şehidi KerbelAyı- şa.d. 

Senıe 1233 (1817) 

Bu cephenin müdevver oılaaı ,i,ki kö~el!ld tw
tünde · de tal<ik ihaıti İle "Maşaal:lah" yazılıdır. 
Geçen ~ ,seırwet saJımbi: bi:r tüceıa.rı iıal'18lfın
-dan yapıtınlmlş olan bu ç,eşnre, :tamir ve dhya 
e:dildiğıi takdirde, Atıatürk Buil:vaıma yeıkın 
güzel bir eser elde ed!iJım1ş olaca'ktır. 

Bi'b-1. : REK, Gezi notu. . 
AHMED AGAOGLU, AHMED Aô-AYEF 

- (B. : Ağa-oğhı, Afı:m.ed) 
~MED ALEVİ - 1949' - 1950 arasıi:i.da , 

İran kara.yollan umnım. müdürlüğün& hulun
muş dramı ,bir mfilıenıdis, 'Dürildyeye kısa sü
ren biır 2Ji,yarette bukmmuş, ·bu arada İstall!bu
ta gelm~, meml~ketiıne avdeitte "HM.ım.tı. Se-
f. . Tü•..n.:· rn:t-t..:. "-,,,,.:ı.. .ı. ıı..~.ı.._,_;._,, eI"l ·ı:ııuye = ı,w.1&1.ye DO,ruuL1lİ~ ILUl,Ui.l<IJ,ii,IU 

a& fil.e bw eser neşretmiş, ve eserinde :tistıaıı
-bulu ibillh:assa tasVıir emtlştir. Seıy.ab.a:tmlme

ınıimı şayaınıı dıiıklkat tarafı misafir kaldığı otel
.de odanın em boyu, eşyası, yemek yediği lo
kaınbı.lıı,rda ıtaıbak sa:ylSI vıe yemek lbede!Il.eri, 
her şeytin ölçü ve raJkam:l':a ıgösteıilrmş olma.su-

yolu sokağı. adını alınış olan so- Un.kapanında. Alımedağa Meydan Çeşmesi (Reshıı: Nezih) 



mr. Gezip gördüğü yerler hakkında Jıuroa 
tefemıat varıdır; İstilklAl Caddesinde Beler 
Oteli, Ayasofya, Sultama•bımed:, 1stanıbul Güm
rükleri, İstanbul sokialkları, Dolmaıba:hçe Sa
rayı, Yı.1ıdız Sarayı, İran Konso:l.osbane:si, Ka
dılk:öyünde ressam 'Dahlırzadenıin evi, mı.~ya. 
Yeşi.Lköy Hava Alam zevfkle oıkuiı.ur yerleroıiır; 

· ınıeselıa: "Otıele miğiımıde odam! ıoıteı ,sahloo,:.. 
ınm .güzel -kızı Hayda gösterdi" gfüi :aıeıaa.e 

ş,aıb.ıs :isimleri dahi ka.YJlbl'ıchr. Hal tercemesi 
öğreaıileanedıi, çok gıüzel ıtfhıltçıe lkoo.'llŞ8ıll tA.h
med .Mevtnm .Azez,bayc&nlı oldıı@u ıtaılımin 
edilebwr. 

AHMED ALİ P~A, ŞEKER AHMED 
PAŞA -T.ürk resim :tar.iıhlııın ilıkbüyük is'iımt.. 
leriınden; 1941 de Üsküidlarda doğdu, ilk talı
siliınıi Üsküdar melktepleıiim:ren bmındie yaptık
ta.n sonıra Tııbbiye melkfubme gm:; resilmde . 
lbir ®ğuş ~ti oJaııı fevkalade istidadı ına
zaıııi dm&a.ti çekeırelk heınüz ıtıalehe ID!en mekJte.. 
11:iiın ıresiıın ıı:nıuaılliirnllınıe mıu.aıv.iın ·· ta yıi.n ed:i:1.ıclii ; 
Abdiflazi-ziın clilus etitli:ğ:i ytl, 1861 de, resın:e 

bıl'Şl ~ de bü:y,üık lbir mdaıdı ve sev
gffsi olian ıbu hiilrumdar ~ resim tallı'
slli için Parise gönderildi; ~ SeW,id 
BeyJ.e iberaiber, orada.'ki "MeMebi Osımaiıi" mn 
filı: seçkin tıaııebelerinden oldiu; F'raınsız ro-

. ımantizımınli.n şöıhretleııiruien, lllli€ıVZU'liarını 
Şarktan ve Taııihl Kıa.k:limden seç.en Gusta.ve 
BQulanger ile· a.yni .zaman.da. ~~. ar
kasında. zeıngm ibiır san'at mirası: lbırıaıkacak 
olan Jeıan-Leon Geroııne'un atölyaleırıine dewm 
clıt:i. 1867 salonunda, ikaımkal.~ bir Abdİiila.
zi,; p,prtresi teşlbir eıtım ~. bu ibüyilk ressamın 
ibu saJlıa,da heımen ıtıek eseridir denilse yeridir. 
Fransa · - Prusya 
harbinin başında 

memleketine döndü,' 
piyade yilzbaşısı 

rtitbesile Mektebi 
Tıbbiye resim mu
allimliğine tayin e
dildi. ·Bayazıd ve 
Zeyrek rüşdiyelerin
de de resim dersleri . 

&ldı, hünkar ·yaveri ııcıı'~"t.:ı..··fııı"';-..e. 
tayin edildi, ve 1875 w\ Pı ~ ı;✓ 
de binbaşı, 1877 de Ahmed Ali Paşe. 
kaymakam, 1880 de (Beııbn : e. Çizer) 

AmvillD ALI PAJA 

miralay, 1884 de mirliva, 1890 da ferik oldu; 
1892 de Osmanlı sarayıınm ecnebi ımisaıfıiıııl:er 
teşrifatçısı tayin edildi, 1906 da öldü; !keıbri 
Eyywbda ,Fıeshfuıe caddesi üzerirure, Deıfter

dardan gelirken ,sol kol(la'dır. Bu ka:brista.nın 
demir parmaıklıkılı 1kapısııun füııtünıe şu Jciıtaıbe 
konmuştur: 

Yıa.veııa.ru Hazreti Şehııiyıariıden :misafiri
ni ecnebiye teşrif.aıtcısı Ferik Ahmed Mi Paşa 
ruhuna faıtfilıa. Fi 5 r.ebiıülevvel 1325 ve fi 5 
ma.yıs 1323. 

Şeıker Afınned paşa, memleıketiıııde bir 
natürmort ve peyzaj :ressaıml; Garp san'®t 
yolıuaııda Türk resınınin de ibıı ilk çağl,nda., bu
gün ittiıfakıla veırilen bi:r !hUlruındü:r, bir ibü
yıü,k müjdecıi olımıuş.tur. Muıasırlarmdan ne Ze
Omi P~amnı sağlhım ikJıasik peyzaj telkruği.ne, 
ne de Seyyid Beyin ınıatüırıınortlaruıde.ki renk 
ve ışık inceli:kl,m,.iaıe 1V1arabilrnaşttr; fakaıt, bil
lhassa peyzajlıarında kenidiiİııe has safiyeıb ve 
sammıiyetıi, haikiım okluğu fıırıça~n ibüyük 
sabır mahsulü darbelerile, taklit .edilmez gü
v.ez ve ~iller.iJ.e ıtamaırruıın. orijinal bu- san'at
ikar olmuştur. 

Şek!eır Ahmed P~anıı:n büyük ,kıymetle
rinden biı:ii:si. dıe, Tüııldıyedıe i:lll{ san'at !hareket
lerln:iın başına geçmrlş bıulunımıasidıır. İsta.nıbul
da ilk Tiiırk resim sergisini, 1874 de Çeınıbeırli
taştak.i Maarif Nezareti bLnasında (bugün 
İstanbul Belediyesinin bazı ıdatireleri ıbulun
m~) o açmıştı. Devr.imn Avrupalı res
,samlamıdan itlabfolar .saıtın almaJk istiyen A.ıb
dwıaziız, bu işi yerinde bir karar il.e paşaya ha
vale etmiş, o da Bouilaınıger, Gerooı.e, Cb:apldn, 
Harpig:nies, Daubıigny ve Yvoo gıiihl devriıı!in 

· en naımlı Fransız ıüstaıd:lıanrınn en güzel es.&-le-
. . • m::....ıı. : n,,,,f-;,""";,af-," 

rım seç.ı.p .L wııuyeye ·6 "'" ....... ""':i" .. !f. 

Kendisinin Merean ydkuşun,diam konağı 
da, :küçük ölçüde bir. r,esmı salloo.u h.a.lmde m; 

· devııhıdn 'I1ilrit ressam:lar.ınıın zeınıgin. eserlerin
den lbm- !kolıekıSiyooa salbiıpti; saıraydakıi ılı.iz~ 
metmıden kıurtull.ıunca, keındisin.i ibu konaikta,ki 
ıatölyesine atardı. Sohbeti zengi,ıı ve taıtılı biır 
zaıt idi, "Şe(ker" Jaka'hı.n.ı da bu yiraden almış
tı. Ressam Saıma. Yetik meırıhum nakwder: 

Abdiülaııiz, oğlu Yusuf İzzeıdıdin Efenıdıiy
le Oit1.1l"llrken, padişah mabeyincilerliinden biri
ne yaver ressam Ahmed Beyi ıkasdederek: 

"Y &Ver .Afuneıdi ç·ağ.ı-rıru:z" demiş: Mabeyinci . 
birden bunun ya.verlerden hBJngi Ahmed Bey _ 
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olduğunu kestiremıiıyereık dura:ldiayınca genç 
prens: "Canını .. bizim Şekeıı- Aıhmeıdi .. " de
miş. Ş~hzadenin bu tarifi hüıkümdarm fevka
lade ihoşuna giıtırniş ve kahkahalarla ,güJmeğe 
ibaşlaımıış. "Şekeır" laikabı da o günün hatırası 
olarak kalmış. 

Y:İlllie Sami Yetik, Paşaya ait şöyle bir ha
tıra da aıakleder: 

"Taleıbelıiık zamanında şöhretini ıişi.te işd.

te bende eserlerini tetkiık :etmek aşkı uyand!ı.
·ran Şeker Ahmed Paşayı ;a;neıaik Saırıa.yiıi Ne
fise mektebini lhiıtirdikteın sonra lüıtuilkar bir 
tıesadıüfle taruclım; ve bu ~nıyış •bana Şeker 
Ahmed P.aşaıyı dısiteıdıiğim gı1bi etüd edebilecek 
seırıbest zeıııınıileır lh.azırla.dıi. Bir gün Balııçe!ka
pısında ötedenberi resim ed-eıva.tı · satın aldı
ğıım Gayret ismiınıdeıki ikırtasiıye m~'ğazasma 

uğ.ramışbm. Ben hu diüıkikıanıda anı, sıra aku
arel: v,e guaş resimler, teşhh' ediyordum. Bu 
resimlerden ,bazılan ara sma. san'aıt! muhlbleri 
tarafından salt.mı alınzm; o ihıaıfta da ıküçük hi.r 
guaş .resim ıkoymuşıtum, k:a;rlı. ve tip:illi bir ha
vada e.skıi Galata köpriiısün,ün kıa.la;balığını 

gösteren bıu resmin ,tıeşb:iırıdeın hwka'ç güıı son
ra satıldığ.ım haber ve~. Dükkana. girdd
ğim gün namıma bıralkrlmış küçük bir zarf 
buldum. Bu miırimiınd zarfın içinden çıkan za
rif ,'bit> ,Jtart Şeker Ahmed Aliıpazade Ahmed 
İzzet imzasUe beni M~caıidaki konağma da
vet ediyordu. 

Ahımed İzzet merh:uım o zamanlar süvari 
yü~başısı ben de piyade mfü:azimisanis.i bulu
nuy0:rdum. Beıni peik müllıte!fitaıne kabul etti ve 
,babaTuıı Şeker Ahmed Paşaya takdim etti. 
Ressam Ahmed Paşayı bu Hk görüşlerimin 
bende bıraktığı inıtiba, onu devrin riya ve if
W"a !havası içinde iMani hislerini muhafaza 
edereik yaşayaııı temiz bir saıru'at aş.ıkı olarak 

. ·bıuluşumdur. O, iyi b~ nam !kazanabilmek için 
devrin nüfuru.ına. ikapılarak: mağrur o1mamak, 
heım.oosi.ne bwer kı1yrnet vereırek iki.,birsizce 
,görıüşmek ve iltiıfaıt eıtmek premsiıhini itiyat 
,haline -getirebilmiş :bir ressamdı. Resme çaılı-
şan gençlerle hemen dost olıuverıişi,. ilıtifaUara 
gark edişi eın müımltaz vasıflarından ,idi. Şe!keır 
.lfilQı;bmm verilmesi de şefd:k; millitefiıt .tabiatı
nın kaza.11.dırdığı güzel bir mükafattır" Şeker 
Ahmed Paşa,nm eserlerini yalkmdan ve toplu 
olaıra:k ,tıetıkik etmeık f:ııl'S'llıtını e-ldıe ettiğini ,söy
liyen Sami Yetik, büyük ressam hakkında·şu 

hükmü veriyor: 
"Ne kadar yazıkıtır kıi,. Avrupadan ıavde

tini müteakip yaptığı taıblolar, tedricen sönen 
heyecanının uifil edem ilrudretiniın adeta tarih 
rıillımarasile sıralanmış ·birer ihüzünfü • mersiye
lerini söylerler". 

Blbl. : Sa.mi Yetik, Ressamla.rımız; t. A. Gövsa, 
Türk me§hurlıan. 

AHMED ARİF HİK.ı.'\IET DEDE - On 
do!lmzuncu asır mevılevi şeyhlıerinıden ve :mev
levi bestekarlarından, Üsküdar mevevilıane
sinde otuz dokuz yıl şeyhlik yaptı ve 187 4 
(H. 1291) de öldü. Muasırlarının bir şaheser 
olarak zikrett~kleri .mahur ayini, bugün kla
sik Türk musikisinin kaybolmuş eserleri 
arasındadır. 

Bibi. : S. N. Ergun, Türk Dini MusikisL 

AHMED ARlFl BEY ~ Geçen aSlıI' ·son
ları il'e asrınıaz başlarıırnı.n bıestekarlarmdan; 
1858 de İıstanbıuilıda doğdu, haıbası ulemadan 
Harpu:tlu Mustafa Fatk Efendiıdnr; çocukluğu . 
babasının memu:riyetfe bulunduğu ·Ruscukda 
geçti, oınüç yaşında ilkokulu lbitirt:lfü ve -devrlin 
geleneğine uy.aırruk Ruscuık ('Duna) vilayeti 
ımaktuibi lkalemine girdıi, tah-siline hurusi ola-
rak devam · etti; · · 
arabca, farsça ve beş 
garb garb dilni ana 
dili gibi öğrenen Ah
med Arifi Bey me
muriyet hayatında 

gayret ve doğruluğu 

ile temayüz ederek 
Edirne, Şam, Ankara 
vilayetlerini dolaştı, 

1887 de Maarif Ne
zar.eti teftiş encüme-. 
ni reisi oldu, V essaf 
ve . Fuad Beyerle be

Ahmed Arifi Bey 
(Resim: H. Çizer) 

I'' 

raber "Muhaderat ve Muktetifat" adında 
edebi bir mecmua neşrteti. 1905 .de mutasar
rıf olarak bulunduğu Kayseride öldU. 

Bütün sazlıaro. -bUyük başarı ile, kemanı ise 
üstad il:ıüneri ile çall:a.rdıı. İki,:ıd Abdülhamid 
şanında ,bir marş yapmıştı. Bestel:edıiği şarkı:
laruı en güzeli: 

Bilse bir kerre o şQh hail perişimmızı 
Rahmedip yakmaz idi bu derece cAııımızı 
O ne Wlmıetd:ir ki aceb yA,re mi tesir etmez 
Ka.f,ir ima.na gelir dinlese efgaanınuzı 

rast şarlusıdır. 
Bibl. : M. Rona, 50 yıldık türk tnUBikiei. 
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AHl\fED AŞIKI ( Aşıl<,paşazade Derviş) 
- On beışmci aSJr şair ve müverrihlerinden ve 
ilık fi.irtuhaıtı devri cengaverleriınıden.; T:ürkiye
nin en esıki tarih ıkayn.a,kla,n olan "Tevarihi 
.Aı1i Osman" dan .soyadma ınis•betle "Aşıkpaşa
zadıe Tarihd" denileın meşıhur eserin müellifi; 
1400 (H. 803) e doğrı.i .A.ma,:s,yanın Mecıidö:ru 
kaza& .. içinde, kaza merkezine iki saat yerde 
Elvan(}elebi tekkesi denilen bir ahi zaviyesip.
de doğdu; kendi kaydina ,göre künyesi "Der
viş Afım.eıt Aş'llld ilbni ~yh Y aıhya, dlbni Şeyıh 
Süleyman, iıbni Balıi Aşllk Paşa, ibni Baba ti
yas"<lı:r. 

1Lk tarih zev~. Yıılıdırım Bayazidın oğlu 
Mehmed Çeleibhıin. maiyeıtinde Rumeline Musa 
Çelebi ile cenıge gıideırlken, 1413. (iL 816), ki 
henüz Qn üç yaşılnda bir çocuıktu, Geyvede Or
ihaın Gaziırln silah ıaırka.d~lmından - ve ınıamı 
İlLyı&<nn oğlu Yahşi Falkiıhi dinlerken almıştı. 
Der-v:işlik hayatına da Konya.da Sadredıd.in 
Konevi şeyhi _Abdüllatife intisap ile başladı. 
Hicretin dokıuzuıncıu.. asr.ıının ,bu e:n nami'ı şıey
!hmin en seçkin dervişlerinden oldu, öyle ,ki ibu 
~; -siyasa, iiçtıimai ve dıni büyıük hir -buhra-' 
nm başlangıcım ,teşkil eden Şeyh Cüneyd ile 
olan mül:aikat ve müınıakaşasmda hazır ,bu8.u
nan~ biri de Ahmed Aşıki oldu.. 1436-
1437 (H. 840-841) yıliannı hac zi~etinde ge
çimi. Hicaz ve-~ ulema ve meşayi:hi :i!le ta
nıştı. Hac dönü,şunıün te.mne, üıneddaın İshaJc 
Beıydın yanında Üskübe kadar bir Sırl'.oıiısban akı
nına işıtirak etıtL 1442 (H. 946) de Tkıinci Mu
radın yanmı:da ilk Macaristan aJwımda. bulun
du, on YM sonıra, :bu ihilirum.darıını Jean Huni
ad'e ıkarşı olan cenıg.ine ıiştir.ak etti, ,padişah 

:lrendi.sıme . bir ,at ihedıiye etıt::i. 1stanıbul fetmn
den 801ll'a_ Bü~elhirde yerleşti. Haydarda 
ceddi Aşık Paşanıaı adına ibiir eami, k:eruil& 
için de. bir türbe yapoı,dı. istanbulun Tüıideı
tara.fından iskıanmda eri ~dn simalıın:Ian bi
ri olduı. Öyle \kıi, 1457 (H; 

0

861) de Fatih Sultan 
Mebımed oğ:ulları şehzaıde Mustafa .iıleJ3;ayazıdı 
Ed.inıede :s.üınınet ettirirlcen, davetlileri ara
smda Ahmed Aşl!ki -de . huJ.ıunuıyordu . . Kızı &ı.
bia hatunu, 1469 (H. 874) da devrin namlı 

şeyhlerinden Seyyid Velayete verdi. 

.1484 (H. 889) -de seksen dörıt yaşında bir · 
dıhfüyaır iken, etrafın l!srarı ile ııneşhur tarihlni 
ya.zanağa .~; ikenıdıisi bunu . eserhım. illt 
satırl3:rındı~ . şöylece naıltlıed'el': 

"Güncü fenada sabır hırkasın giyip otur
muştum, Kostantaniyede. Naıgah bir cemaa.ıt 
Ali Osmamn t.cvarihinden ve menakiberinden 
zikrettiler. Ben fll)kire dahi rual ettiler. Bilip 
işittiğimden roa.zı ahvalinden ve ımenaldıbleırin
den ıfüıtisar edip 'kalem diliınıe verdim." 

Açık bir hal•k dili ile ve kendisine has akı
cı, şirin ,biır üslup ile kaleme 1ahnmış v~ yer yer 
nıaın:zumelerle bezenmiş olan "A.şı:kıpaşazade 
Tarfhi" 1502 (H. 908) vaıkay:iine kadar gelıir. 
Yani Derviş Ahmed Aşl!lô yıüz ikıi yaşlruımda 
ik:eın eli ıka:lem tutacak v.e ,hatıralannı ıtJesbiıt 

edebileceık sağ,laan zilıLn ve enerjiyıe sah.iptir. 
"Şeıkafrk" dın .kaydına göre 1522 (H. 929) de 
öldü ve vasiyeıt::ine uyularak Aşiıkpaşa. Camii
n.in m.ı!hra:bı · ö:ı:ııüınıe ıgömülıdü; huıgün kabrinde 
ya.zı:lı bir nişan yoktur (B. : Seyyid Velayet 
ve .Aşıkpaşa Camii).· 

AHMED AVNİ KONUK - (B. : Kbnuık, 
.Mı:med A'Vlli). 

~D BABA - Vak'ayi Hayriyde 
Paşalinraııındaıki ibekıtaşi tcltkealırin babasıy
dı; bektaşi teJkkeleırıi ikapaıblıp baıbalar ve mü
ridleri 'birer tarıaıfa sürü!ürk.en bu Ahmed Ba
ha da Hadı'im.e gönderildi. 

Bibi. : LUtfi Taırlhi, t. 
AHMED BABA - On ddkU2!1.lncu asır be

devi· şeyhılerlnden, Ağaçkaıkaaı tekkesinin · ba
nisi. 

AHMED BALİ - Onı a.lıtınc,ı asrın ikinci 
yıarısırufa San SeUm devrinıcte gıüzeHiğ.i. dillere 
desta•n ol~ esınaıf civam.larmdan; devrin şa
i,rlerinden Ulvi Çelebi tarafından Şehrengi
zinde şö~ece methedilmiştir: 

Birine Ahmed BAli dlrler 
Olubdur tAcı anun ;,eı:nıtıi en\•er. 
Ruhi iylnel nur! Hü~dır 
Cemali matW şemsi dııhA.dır. 
Olhauın yilğrtltıldür htlsnlle o! 
Nola ıelıler katında olsa makbul. 
B&ı,ım tAcıdır ol sultanı hfıban 
Ayafı tozu olsuiı 1ıa.nnu herıı.n, 
Ana. itsem nola tahsin.ü sil.baş 
Ki bakladır güzellik tAcı bin haf, 

AHMED BEŞE (Eyyublu) - On seık.i
zinci asrın namlı çiçekçilerinden, Eyyub aya

•ınından Salih Ağanındaın Salih Ağamn ka.pı
sm.dan yetişmişti; ıkumııırzı ''Tezhlibi: Çem."""'' .. ~, 
g.üıveız alaca "Laal Nisar", ıdii.i:z !koyu loırm.ızı 

"La'li . Bedeihşaşn" ve moca ya:km ikıoıyu leyla
ki "Ruhi Gillrenk" adında döııt llaesi · tescil 
edilmiş,tir. 



AHMED BEŞE <Sipahi) -:- On yedinci 
asır ortalarmidıa yaşaıruş, !st&n.buloo. meşhur 
,ney.zenlerindendir; hayatı haikl,wıda başka 

bir :kayda rastlanmadı. 
Blbl. : Evliya. Çelebi, I. 

AHMED BEY - On sekiziinıci amr ihaıt

tatlanndan, Cabizade A!bdi Beyin yetiştiTme- · 
!Sidir. Memuriyet haya,tında Koyıu.n haJlifeıliği
ne ıkada.r yükselmiştir; Damad M.ehmed Pa
şanın ,oğlu, Defterdar şair !~t Ali Paşanın 
ikardeşadir, 1756 (H: 1170) da öldü. 

Blıbl. : MUst.ıa.kimzlde, Tuhfei h~. 

AHMED BEY - On sekıiziınci asır kapı
eıbaşıılanndaın, Kösec Halil . Paşanın oğlu, 
Enderunu hümayundan · yetişti, 1766 (H. 
1180) da öldü. Enıdeırwıda lİike1l Mira.hor Ca
mil .imamı Seyyid Aıbldullah Efendliden sülüs 
ve nesih yazı meşllci görmüş vıe ıi.cM.etnıam.e al
mış, devrindn namh ha.tt&tıları arasında aıul

mlŞt.Jr. 

Blıbl. : Müstıııld,mzade, Tulıfei ha,1bt&ıt;ln.. 

AHMED BEY (Dizdar) - Ha.dik&till ee
vammı kaydiınıa. göre, Xas:mpaşa. ci.ıvarmda 
lMdar :Mesciıdirun lbıaınisi: ibir lh.ayır sahibi. 

mbl. : Hıadilmtiil eeva.m; n. 
AHMED BEY (Domat.es) - Geç.en as1.r 

son.Iarı.ruını mı.iJDlı amaıtör lbanendelerinden, 
ma!kam ıve u:sfil :bıiliT, gayet yanık, hazin bir 
sesle gazel dlrurdu, aslı Üsllrudarhydı, n~
retlerden bi:ııiınde beş. aJıtı yüz kuruşlu bir ki
tipti; devrin zevk ve .safa düşık.ünıü büy.iınderi-
nin konak, yalı ve köşklerinde beyden efen
dıi.den sıa.zeındeleırle berabeır bul:uıriıuron, 1900 
den evvel!, g~ denfil.eceık yaşlarda. öldü; ia
lkabmı, yusyuvarlak yüzü ve dalına kııpkırmı
.zı olan ıya:naJklaruıd:an ötürü almaştı. 

Bi'bl. : S. M. Alus, Not. 

AHMED BEY (Fa.zlipaşuad.e) - On 
seklıJmci · asrın. namh .çiçeklerinden bilhassa· 
Girld iW,esinde seçkin bil' şölhreti, ıvaroı; eın 
güzel çiçeği "Ya~ut Nişin" adı ile tescil edil-
miştir. · 

:Bibl, : Ubeydul!Jaih, Teskiffl §llkQfeclyvı. 

AHMED BEY (Fır~) - İkinci Mahmu
·duın namlı lkuşçı.tlaırından; billıassa. kanarya-
1a.ııile meşhurdu. Pek küçük yaşta Endenınu 
hüma.yU:11 hazine ,koğuşuna ıalbınııru.ş ve ~ 
yıl sarayda kalınıştı;· Tok sözlü olduğundan 
Fırça Jalkab:ıro a:lmştı.; sa.rayda kmıse· . ile 
doatluık llwrameınllŞt:1, :feık&t Ilı~ elinden 

gelen iyıiliği yapaıı:ıı çok temiz ka1b1i bir ~ 
lılrtlrası lbırakmlştL 

Bibi. : Hatız nyu, Let&trt !lndıerıın, 

AHMED BEY (Kandillil\ Ka.vas) - · Ge
çen asır or.Warmda Kandillinin meşhur si
malarıından, Kaptanı J;)erya Halil Paşa um. ka
vası; birinci meşrutiyetin liderlerinden Ziya 
Paşanın .ç,oouk]ıuk 1hıaıtıralaralıda yer alınış bir 
adam; miitefekm şair, Kavas Mımed Beyi 
şu şdrm Vlllk.'a ~de ba.tırlıyor: 

''Saiba.vetimde ya.z kış Bioğaziçiınıde Kan
dillide sakin olurduk. Benimle beraber 
mektebe gidip ,gelı:n.ek, h€1m. de ·evti.n sok&k :iş
leırin.i görmek ~ ·babam, on yed[ on sekiz 
yaşlarmda ve ötner namında l:>ir köle almıştı. 
Köle, memleketinde hırsızlıJkla te.ırıbiye olun
d'uğu,n<lan. 1ciıraz, il2ıt1m mevsbnlerinıde beni 

, ,bağlara götUriir, !kendisi e1ıi yet;dştiği· m.eıyva

ilaı:ıdaın çalardı; mrlıik:te yenlik. TahmıfınlmP. 
göre ali.ı yedi. yaşlar.ıında idim. Bir güıri: köle 
üe !beraber Kıa.ptam esbak :Damad Halil Paşa.ı
nm Kandilli üzerinde · vaki bağlarından Ha
vıuızlubağ derler · '.bir lbağına gJittik. Bağın .et
rafı dıiıkfflli çalıla:riLa. m.alıfıız olme;kJ a köle 
ibdr medhal ,bulup da giremeıdıi. · El.dnddri sopa 
i·le .ça.Waırı aralıyarak güçle ;tm ıküçUk detik 
aça.bildıi. Bana: "Ben buradan sığsmam, sen 
~sün. içeri gıir! yakındaiki ikü:tülclerde:n 
üzümleri .kopar bana ver, iberabetceı y.ı,yelmı." 
dedi. Ben de pekıt dedim. İçeri dakfıro ve 
üzüm devşirmekle meşgul oldum. M~er Ha
lli Paşa merıhum, o esnada nişan aıtmaık üze
re o b$ gelm1ş, nişan testıisi bittesa.düf ta,.. 

mam •betrlm çapul eıttiğim malhıalle· !konulmuş 

olmalkla uzaktan benli g'6ımüş; ımerıhum-un 

dairesi ikaıva.s:la.nndan l{andıilliH .Alhmed Bey 
derler, koca bıyıklı ,mr kavas vaırdı ki, her 
,ast gel<likçe bıy:ıklanndan lk:orkıardlım. O gUın 
paşamn yanında bulunmuş ve paşa beni ona 
göstenp yanma geıtimresini tenlbih ile gön
dermiş. Ben ·ise dünyadan bihaıber ! muttasıl 
üzüm sıillınnl.anm koparıp çalı arasından k&
leye vemıellde meşg.ııJ ikeın MSJrm arimmda.n 
biri gellip beni kuc.ağına .kaptı, ve !korJwıtiı:ı:ıı

ya.rak •bilıni.eım ne sözlerle ~mm. ve tesllyeıtle:r 
ederek paşamn ya.nına götürdü. ön.ünde du
raın . ,biııka.ç · tabak üzl.imü bemm önüme sürlip 
y-em.ıek teklif etti; onun bu nüvazişd. koıikuyu 
ve il:ı.ialJbı :biisbUtün zail edip bili. teklif, ye~ 
~ başladım. KimDın çocuğu olduğumu; . evtı. 



·---
mi.ızin ne semtte olduğunu sordu; ben de söy
ledim.. Niçin üzüm çalceğmıı sorunca hiç ke
t,im eıtmeyip kölenin talimatını tamamiyle 
naklettim. Benim sa.daıkat ve saffetim besbel
li -merhumun ·hoŞU!lla giıtti.; ızira elime bir hay
li para verdi; ve Ahmed .Beye teslim ile ihane
:rrıaıze 'gönderdi". 

AHMED BEY (Kolozluzade) - On · se
!kiimci asırda Kara.kızzade Meruned Efenda
den sülüs ve nesih öğrenmiş Büy;U~ehir uşa
ğı bir .Yeni.çeridir. 

Bibl. : . MU&takimzade, Tuhfei hattatin, 

AHMED BEY (Kürkçü'başı) - Radika
tül cevamiin kaydına göre, Topkapıda kendi 
adına nisbetle anılan camiıi.n, biri CeıtTalıpaşa 
civaT1:nda diğeri de İstinyede ilkıi Mescidin ba
nisi olan bir hayır saıhlb:iıdir (B. : Kürkçüba
şı Camii, Kürkçübaşı Mescidi). Şamda plmüş. 

Bi-bl. : Ha:d:lkatill Cevaıni, I - II. 

AHMED BEY (Mabeyinci) - Padişah 

Abdülmıecidin .sevgili gö2Jdesi, Tan:ııimaıt dev
ri •ricalıiniını en ,gemci, hariktıılade güzelıliği ls
tanhuJıda. -dıllere destam .olmuş, zarafeti ile de 
ecnebi nıahfill.eroe Osınaın:lı Sarayının seçkin 
•bir . siması olaraik tanınmıştı; Beşikıtaşıtaıki 

konağı da Bü.y,ükşehrin, alafranga ımobilya 
ile fev:kaJade mükellef olarak döşeınmiş ilik 
mesken!eriınden olmakla meşıhurdur; kenmsi
ni, hayatının ısoın, günler.iınde Baş maibeyıinci 

yapan A:bdülnıecide ölfun anında du<laklaruıa 
zemzem döken de bu sevgili bendesi olmuştu. 
Efendisinin ölmü ü~ 4000 kuruş maaşla 
te.ıkaüt edilen Alhmed Bey de çok . yaşamamış, 
genç '.VWjjınd<a v:ereimıdeın ölmüştür. 
. ün,iversite kıiiıtlüpıhanesiınıdeıki el, yazması 
hatıraları geçen asnn çok kıymetli ve zengin 
bir vesikası olan Aşçı Dede tbramm Bey, süt 
kardeşi olan MaJbeyinci Ahmed Beyden bah
sederken şun1arı yazıyor: "Sene 1271; evi~ 
miz Laleli Camii karşısmda çıkiınaz sokakta 
idi. Bir gün sa.bah.leyiın civar:ımmian yanıgın 
çıktı; ,biz de yandık. Hemeın biT ev buluncıya 
kada1r .süt biraderi,m .A!hmed · Beyin Beşik.taş
ta.ki konağına gittik. Ahmed Bey Müzikai 
Hüma:yuna girntlş.t1; .oradan Abdülmecid Han 
görüp gayet ·beğenmiş olduğ,undaın içeriye 
alıp mabeyinci etmişti. Ara Sl:ra ziyaretine 
giderdim. A!kşam oldu, süt birader mıabeyın
den ,geldi. Bi:zleri görünce f evkal'ade memnun 
oldu: 

- Hley'rolısun, böyle tl:ieşııiıf ettiğiniz yok-

~ -.!lll!iilfW'l'f,....,,., .. . ' 

-• '\u:ıne-,oldu dedi; ıhanenin yandığ.i.nı ha;ber v• .• 

_rin!ce_: 
- Artık . sizin için hane araımaık yoktur! 

dedi. 
"A:hmed Beyiın validesi ve pederi ölmüş, 

akraıbasında:n kimse lkalımamıştı. Zaten bizim 
valide de sıüt annesiy.di. IAJhmed Bey o zamaın 
gm'Çi yediaıeıi mabeıyıinci idi ise de Zati • Şa
hanenin gayet . sevgilisi idi. Ef1k,a;rı şahane 

bunu Baş Mabeyinci eıtıneıkti. Ahmed Beye 
nöbet gelsin diye ayda bir !oirisini baş mş.be'
yıiınlci eclip ·bir ay sonra teka.üıt eder, diiğerdni 
baş ma}beıyinci ederdi. Bunun için vükel! da 
cümleten Abmed Beyin haıtıralıa.rıru ele al
maık ıisıterlerıdi. Bir gün Ahmed Bey yanına 

.tenha bix odaya çağırdı: 
- -Biradeır! Konağın irat ve masrafı gö

rüynrswn ya biır ayv.azın elıindedir, istıerim ki 
zatımz _her şeye ,nezaret edeısdniz! dedi. 

. "Fil!haıki:ka biır a!kıllı loof ere ayvazdı. Her 
şey elinden gelir9,i. Derhal ayvazın hesabını 
göriip ruihsat verdi. Diğer bir ayvaa: aldı, k'ıo

nağın her bir umur ve hususu da bana havale 
oilundu. Lakin şimdi va.Ot.tile •kal~ gıidip gel
mek - ıbiraz mıüş(kill oldıu. Arulk ÇMŞıdan alm-a
cak, ıb:azı şeyleri de &:aileme getıiımneğe başla
dık. Bir uşak da her gün ıbe:lraberce gidip ge'
lirdıi. Elhasıl ,bu halime hased edenler çoğaldı. 
Bazı mücevherata dair alınacak şeyleri ku
yumcu P-etraıki tlrn.leme ıgetwdiikçe bir /başka 
süs olurdu. Bir sene kadar böyle zevk ve sa
fa iıle demıgüzar olduk. Afımed Bey de iltiınci 
ma;'beyin.ci oldu. Her şey i~ ka:tlı oldu." (B. : 
As~ı Dede'nin hab,rala,nı) 

. ' AHMED BEY (Mirasyedi) - İkinci Ab
dillham.iıd devri soolaxnı.ı~ namlı pıiıyasa ha
ıoonde:lmi!ıden, Kemani Memduhwı taıkımın

-da en hatırlı 'bir siima idi: "Bey" liğ.i efendi-
den :hır zatın oğru olıış,unda.n ve okur yazar 
takımından bw:u.nmasmdıandıır. Daha .maJıel

le mektebme gider(keaı, ıa.ntin alaylarının ila
hici çocuıkları .arasında sasn.nin güzelliğiınden 
ötürii parmaılda gösterilen bir şöhret olmuş
tu, so-nra nezaret ikaleanlerinden. birine katip
lik Ne ·girmiş, lkendis:ine ama.tör saz ıtaklmla
r:ında seçik.in bir yer temin etmiş, ve nıihayeıt 
baıbada.n kalma bir serveti. biıtirdikten soma 
geçdm kaygı.sile kaleııiıi hüsbütiiın bırrukaralk 

piyasa sazlarnıa giımşti. Hayaıtıiruın son gün-
lerinin nasıl ~ öğrenilemedi. · 

Bibl. : S. :M. Alus, Not. .. . .. , 



AHMEP BEY (!eM.nikH) -382- ieTANBUL 

AHMED BEY (Selanildi 'Od.i) Ge~.en ci Cihan Harbi, Mü-
asır sondan ile asrııırJ~ b~ın en velfıd 1~-es- tareke ve onu takib 
tc~andır; y-ediyüzü bulan şarıkılannın çoğu, eden İstanbul işgali 
başda Tü:r:k radyoları, hala :her yerde oku....11.- saz ve söz meclisleri-
ma:k~ıa,d:ın-; ,bilhru:,sa "acem ~türeli" ve "kürdili ni dağıtdı; bütün em-
:hiıcazkar" malkamlarım iihya e1:m,iştıir. sali gibi değerli bir 

1896 da Selamikde çoik fakir bir ailet1~11. sazende, hanende ve 
evladı olaralk dünya~a geldi, ç0:cukluğu yalın bestekar Selanik.r 
ayak yarım pabuç;la geıçereık tahısil _ imkanı Ahmed Bey de çetin 
bulamach, berber olan daıyısının dük.~nda gailelerin yükü altm-
çırak oldu. ıAJlaJı -vergisi gayet güzel bir sesi da unutuldu. 1921 de . Selanlkli Ahmed Bey 
vardı, kulakdan kaparalk oJnıduğu şarkılar, belden aışağı kısmına (ltesiın : H. Çizer) 

henıüz onilci on.üç yaşların:da bıuliUIIlan bu fa- felc darbesi .geldi, bu 
:kiır çocuğa !kaırşı büyüık bir alfuka .topladı; elim halde altı yıl yaşayarak 4 ikincikanun 
ber-b:-;r dil:kkanının müş,teriler;i ve muhitinin 1927 de öldü. 

musiki . perverleri tarafından el A ki ~et git di el ·m den. 
birliğile yetiştirilmek istendi; AGIR ~ 0 .,Jı-,,. ,. .. l 
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hanende Refi~Bey _Ahmede ağ.ır AKSAK@-7\-7( V tEŞt::tUJ R tfQtiPt.Ef@rG€.-€tr~ crr ·ı 
şarkılar geçtı, matba.:.cı Freıd U • ~öıılii mün. bir ·dJ ·. 
Bey ud •dersl'eri verdi. Halebli ~ -1!, f!. :(!.~ • ,.. Et!: --n _ '1',> ne 

§:1vul Efendi _no~ öğretti, dük- E§r [,+ ytÇçı Et rı.rrııar OO"f Grp"Ef FB 
kanın muşterılen de ıı,ralarında 
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. . . " saz,, .e,, Ande 1 
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para toplayarak çırak. çocuga . .,,, -~ b~~:ı! t:l: _ 
b!r. ud, ilk _sazını ~l~ılar. Kend_i- bfil @: g· Eit E rrtJ fkf mrıı r,w PfFt{[j 
sını aşk ıle musıkıye vermış 1_: ·.ı-~ b mm · 

· v hA ıı~ ı.a ~ yarı . 
olan güzel sesli berber çıragı a- .ıe, F-ff,r- , '11 a 

O 
-ı; ,... ~ · 

milerinin teşvi•ki ile Selanik gr Pt B¾ f rrg l ı :ı v CJ E Ff[Et Q;gr Q1 
mevlevihanesine devama başla- J. k l _ı _ · 1 z • · - - -

. · h . d 1 . ' iB> . °" YL ~ oı- ı..cı dı; Türkiyenın er yerın e o - 11,(' 

du~ ~ibi bu m~v.le~hane de bir pau zF V tucı Uffttr E1 crcrcr:1@ 
musıkı mektebı . ıdi; kısa za- . . ~ 
man içinde bilgisi ve görgüsü si .· . · T~s l~ydbahf 

son_ ~erece~e ~rttı. ~azı__ ne ve P r gr.. .. -: .. . P u ııe 1 gar TI:1 
SesJ ıle Selanıkde bır şohret ol- . g;f I G CQ '• ~~r -A 1c f · · . · 
du berberli~ bırakarak akranı P . . ofin.az ar uk . . ô nuıı . ef ı.. 

ge~clerden ~ürekkeb bir ~ ı 1b-r1cru(Hff-EF) r/ftf[Pf[ffJte 
takınn kurdu ve. hayatını sa- ~ . . . . ... . . . . .. . 

. . . ~ . . 

zende ve hanende olarak kazan- . ~ ~- ,ns: 5~ · , ~. 

dı · ~endis~ tar:Üından beste- pb:ı-ctrrı ~crrn p[@=ffbf@:t QtpQ_aj]ji 
lenınış yenı yem şarkıların o- . U .:, . . . , · --
kunması takımına müstesna br ½-, 1<ar.ar aranaq!11f · ı 

ra~bet sağladı; ö~lesn. Ae·. lci,_ ken: r F ı:ı:rb wd lfll{f gg;,q,t [~ ,:-cmd 
dsınden çok evve Selanıklı Ah - ·*· . .. . -- ~- , . . :-i~ . . . .C 
med Beyin" kaydl ile şarkıları · , . 

tst~:: ::I~i~ mart vak'ası 1 . mrtrstrff f Pf_f@:UF I octYEJ[~•= 
üzerine Hareket Ordusunda gö-

;:\. n~~ 4~~arın~~!: t Fmf@iif I tttrtYf~@f Ü~~~!.!~ 
büyükşehirde yerleşti. Trablus-
garb ve Balkan harbleri, Birin- Selanikli Ahmed Beyin bir hica~r şarkısı 



.A.NStKLöP.EDİSİ 

Okuması yazması olmadığı halde beste
li~eceğa. eseTleıri ~çerlken ,gösterdiği üstün-

. zevk, notaya ihalkıimiyeti, mı;zr.aıbmda;lti tatlı
lık, haınende olarak güzel cikuyuş tarzı ve ni
M.yet velu.d karihası ile Selanikli Ahmed Be
yin b-iT muısiıki deihaısı olduğu mıı..ıha.kikaıktır. 

Ona:ltı ,onyedi yaşlarında ilken yaptığı ilik bes-
. . 

ıtesinin: 
Görmedim uysun felek ama.ııme 

hüzızıam şaTllusı olduğu söylenir. 
Bibl. : :M. Rona, 50 yıllık türk mustltiai. 

AHMED BEY (Sarae) - On· yedinci 
asir sonlarında İstanbulda gii2ıellği · dillere 
destan olmuş bir esnaf civariıdır. 'Kapucuba
şılardan Bursalı Cafer Ağa .adında birinin 
oğlu olup, babası gençliğinde Dördüncü Sul
tan Mw.·adın karcıbaşılığında bulunmuş; Sa
rac Ahmed Bey 1684 (H. 10!:15) de Engürüs 
seferine memur edilen esnaf arasında İstan
buldan ayrılarak. serdar Bekri Mustafa Pa
şanın Hamzabey Palangası önündeki bezi
m.etinde, kölesi yerinde meclubu ve adaşı 

Dellak Ben1i. Ahmed adındaki yiğitle beraber 
yararlıklar gösterüb şehid . olmuş (B. : Ah
med, Benli) . 

Bibl. : Derviş İsmail, Dellft.kna.me. 

AHMED BEY (Ssrvili) - Topçu kay-
malkamı Servıili Muned .Emin Bey; geçeın as
nn ikinci yaır.ıısında iıstan,})ulun ean'at malı
filler:ind'e taınınmış .seçım ıöiır sima, ressam, 
dl;';(vriırin. u..~ ıbir taş ve fildıişi oymacı& ve 
fotoğrafıÇi!lSl:dlır. 1845 de İstanbul.da doğdu, 
tahsilini Müihenıdisthıanede yaptı, buradan 
1865 de ıtopçu miü.a.2Jimi rntbesile .-g,iplo,m,a 
alaraık resim ve elişlerindeıki üstün başarısı 

gö;z i5'n:üne ahn:arak Tophane resimhanesine 
tayın ediıld:i. ·Bu sıra.da foto;graf ile uğraşmak 
fırsatını bulup o za
manlar için yeni olan 
bu san'atın teknik 
incelikleri üzerinde 
çalıştı; makine, san'
atkar elinde, yalnız 

İstanbul ve Türkiye 
için değil, dünya öl
çüsünde en güzel 
eserler verdi. Şöhre

tini duyan İkinci Ab
dülhainidin em.rile 
Ana.doluda tetkikata 
memur bir heyetin 

Sorvlll Ahmed Bey 
( Resim : R. Çiz&t") 

A.1lı\m:b iii:ı:Y (Tomha1a.kJ 

azası olarak, . Bozöyük, Eskişehir ve İz

nıgın ve • daha · bir çok Anadolu köy ve 
kasabalarının zengin birer fotoğraf albü
münü yaptı, bu hükümdar tarafından sağ

lam hüneri takdir edilerek Hünkar yaveri 
tayiııı edildi. Bir ara FTansa ıfeın aika.demisine 
göndeiI'diği ,bir gra.vöru, orijmel sa.n'at eseri 
olarak ta!kdi.rname aldı. İkinci iA.bdıülhamide 
na-çiz bir hediye olarak verdiği _ Eskişehir ta
şından kuşlarla süslooırn.iş ~İT. ıkiibriıtlik de, 
za.ma:nm ta:birile "Ma.hzfuMyeti_ Sen.iyeyi mu
cib" oldu. Tü.r-kiyeye ilk defa. olarak çinkoğ
:rafi san'atini solkıtu. Ressam Sami Yeti!k'in 
,bir san'at münıeklltidi olaraik verıd!iği hüküm
dür "Hfft11PıPanI dağ· - ıruık., istiıdaidı mütenevvi, ! . , .,...,,_ 

aşkı. seıbaitSJZ, ,seyyal ruhlu görünen bu kabı-
. nıa sığaımıya:n zeıka", uykulıannı f eıda.ya kadar 
vaıra:n yıp-ratıL-cı çalış:kanlığı yüzünden olduk
ça u.ııun süren bir sinir hastalığına . tutuldu, 
s..ifa ,bulaa:naıya:rak. 28. İkin'C'illmn.un 1892 de öl
dü. Yine Saııni Yetik, bu .san'a:tkıar hallclonda 
şu satırları yazıyor: ''Ressamlığın pentür 

;kısmında şaıhısi.ye.tini ıteıbaırii:z etti:r.eook ,bitmiş 
,bir eserini ıgfüm-ediğim içın m'Üıtalaa yür.üte
miyeooğlım. Yalnız ınıaıtama-m etüıtle:rinde, bir 
iki ıufak ya:rım. kalmış peyzaJ'1a.rıında fırçası
nm kla.:siık ~e realist ekolün iızleri üızeırlı:ıden 
yürüdüğünü hlssetımişıtim. Aynadan portre
sini yaptığını ve melktebe iheıdiye €ittiğini işit
tim. Bu portre meydana ~tağı vakit · Servili 
Ahın.edin kudreti ressama-nesi !heT'kesce anla~ 
ştlııruş ola.caJkıbr' '. 

AHMED BEY (Teberdar) -On yedin
ci asıroa y;aşaıınış namlı oik atıcı · pehlivanlar
datnı, Ağafa:r men:ziliruie taş. diıkmişıtir; Baya
zıdda Eski Saray teberda.rlarındantlı. 

AHMED BEY (Tombalak) - İkinci Aıb
dill!ham.id dewi ~arın.da F-aıtih ve civarı 
•semtlerin .;nıamlı i'oir meczubu; 40-50 yaşların
da., kıısa bo.y1u, şişman, çehresi yaıkışıklı: bir 
adamdı, bıyıkları ağzının üstüne düşmüş, ba
şında '.P,~ıkiilsüiz ,bir fes, fesin ibiğinıde sarım
sakla . mavi ,boın.cuık, pantalonunuın üstüne diz 
kapa!ldanna kadar inen kısa ·bir entari giy.er
di, sırtında solmuş ,bir cübbe, ayaklarında da 
yarım ıpaptın:;, .etrafına bak;ı.nım-az, kendi iken
,dine h.arnurcfaınır, söylıed:ik:leri anlaşılmaz, sa
bahtan aıkşaıma ik.adrur avare dolaşır durur
du. Avıuçlarma -da ,kendisine taıkılaın mahalle 
çooukla.rnıa a.tmaık içi,n ça!kıl taşlaşrı do.ldu.
:rurdu; çoc,uJkla;r: 



AHMED ,ÔELALEDDİN Ô:Eİ>E 

- Yemiş, yemiş, .... mamış Tombalak 
Ahmed Bey! 

Diye bağınşırlar. Ahmed Bey de kızar, 
ıköpüriir, küfür ederek ve çakıl taşlarını ata
rak çoouıkları 'kovala,rdı; onlar dağılınca da 
attığı ıtaşları ;birer ıbirer toplardı. Çocllık1a:r

dan biri taşlardan ıooriınıi alır, :kendisi de onu 
yaıkalaya:ıruyacağını ,kestirdi mi, ;boynunu bü
ker: 

- · Köpeğin olayım evladını:; taşımı bana 
ver!. 

Diye ağlaya ..ıı.ğlaya yıa:lvanrdı. 
·Bibl. : S. M. Alus, Not. 

;AHMED CELALEDDİN DEDE - Ga
lata mevlevilıaneısinin :Son şeyıhi, -klıa.s.iı.lt Türk 
muai:ldsi üzerinde derin -bilgi saıhibi; son yüz 
yıl içıi..nıdeıld mevlevi şıölhretlerıi haikıkında zen
gin haı'bıraları olan !hal tercümesi bilgini; 1853 
(H. 1270) de Ge-liıboıluda doğdu; baJbası Geli
bolu mevlavihaınıeısi şeyhi Hüseyin Azmi De
d'ed:iır. Bu zaıt 1870 (H. 1287) de M[ısır mevle
viliaınesi şeyhi olunca, bu tarınte on yedi yaş
larında -bulunan oğlUıI1:u da beraber götümü; 

-Ahmed Celfileıddiın orada.• Cami~ül-ezher ders
lerine deıvam edereık. icaızetnıame aldı. Der
gahta da edebiyat ve ımil18]1ci tahsiılini temin . 
etti ; ık::1ıasnık 'l'ilrk 'lD/1.lısiıkiısinıiın en güzel parça
ları ile mevlevi ayinlerini ve mevlevihıaneler
de okunan naatler:i. öğremıdi; Garp notasile 
Hampamıum notasını sa.ğ1amı ibir ş,e,.kilde elde 
etti. Mısır hiıd!ıvi Birfaıci Aiblhasm kölesi ney
zen Melını.ed Subhi Beyden ney üflemesini 
tab:sil etti; devrinin .seçkin neyzeın:leti arası
na gWi. 1873 (H. 1290) de, yirmi üç yaşın
da çileye gi:rıdi, sıraısıile deııgalıın ayakcıJık, 

meyda.nıcilik ve 'k:azaJI1Jcılıık hizmetlerini gördü. 
Çilesini ,doldurduktan sonra :lmdümzenbaşı, 
sonra r.eyzeınhaşı; oldu. 1893 (H. 1311) de 
babasını kaıyhetti; babasının şeyhliği büyük 
ıkar.deşi Ahmed Bahaeddin Efendiye verildi; 
Ahmed Celaleddin Dede, de biır müddet son
ra İstanbula döndü, Üsküdaroa. ·bir ev satın 
ala,ra-k yerleşti ve hir münzevi hayatı. sür
meğe başladı; 1908 GH. 1326). de vıekil olıa

raık, biır yıl sonra ,da asaleten Üsküdar mev
levilhaınıesıne şeyh oldu; 1910 da da ilave ola
rak Gala1:a mev:lev'ıhaneısi şeyhliği vekaleti 
ile mEisnevi hanlığı vazifeleri verildi; Galata 
şeyhi Ataulla:h Eifendfaıin ölümü üzerine de 
bu ımeşhur dergaha şeyh oldu. Teıkikeleı- ka
panıncıya kadar. bu -:azifeyi büyüik bir ehli-

yeıt ve vekar ile ifa etti; tekkesini kapadık

tan ,sonra ik.endisi de Üsküdar.daki' evine ka-
pa:ndı. . 

Edebiyat ve musiki tarm.i bilg,ini mer
hum Sadeddin Nüzıhet Ergun ,büyü!k bir Türlk 
musikisi antolojisi yazar &en. Ahmed Cela.
leddıi.n Dede çok zeın;gin namalar tevdi etti. 

iCelileddin Dede, şiıix ile de m-eşgul ol
muştur, şiirleri bir dıivaın ,olaibilooek kadar 
,çoktur: "Mevlevi a.yinlreini yapmak !J.ıusu

sunda m:üh:im bir amil olmuştur, Çargah, 
Şatarban gibi :bir ;takım ayı.iınıleriın unutulma
ımasmda yegane amil olan odur, beste vücu
da. ge~eIİl!İŞ olınıalkla ·beraber pek çok eser 
meşlkeıtımiş, öğrendiği es€'J.rler :üzeırin,4e hiç bir 
tahrif yaıpmağa teşebbüs eıtımemişıtir, nadide 
ve ıkıymeıtli ibirçok muısıiıki eserlerinin notala-, 

· rına da sahipbir" diyen Sadeıddiın Nüzhet Er
gun, ibu mevlevi şeyıhiniın şiirlerini de Türk 
Şairleri aıdmndaki büyük eseriınde . neşretmiş
tir. Alhmeıd Cela.loo.din Dede Arabca ve Fars.
caya a.na dili gibi ıSalüp; tasa.vvıuıf ilminde ise 
zaıma.IllmJlZlll en derin . filimlerinden biri ola
:rıaık sayılır. 

Bi.'bl. : S., N. Ergım, Tiiırk dini musi:kisi, II. 

:AHMED CELALEDDİN PAŞA (Çer
kez, Ser hafiye) -'-- İıkinei A.bdillha.nrld devri 
ricalinıden; hademeyi hassai şahaı.111eden ye
tişmiştir; aslına nisbeıtle "Çeırkes" saçları az 
ve seyrelk ve tepesi çıplaık 'Olduğu için "Kel", 
ve 1s0Malan, İlkin:ci Aıbdülha:mid devri hafiye 
şeıbelkeısin.m. en .seçikın simalıan ara.sına ,g.irdit
ğinıden "Serhafiye" laıkaplarrile anılırdı. 

Eı:ıdamlıı, •yaılmşııklı, açık göz adamdL 
Okuması yazması ıkıtca fakat giıııginliğğ_, coc
ıbeızeıs.i çoı_l(ça iıd.i. Mısıır- Hiıdivi meşhur İsmail 
Paşanın kızı Prenses .Fatma .h.a.rumıın ıkızı İs
met hanıımla elveınmişti. Mizanm Murad Be
y1İn· Avrupa.ya firarı ve Jön '11iirlcl.~e karış

ması ,üzeria'ı:e Sultan Hamid son derece telaş 
€itmiş, Yıldıı:z Sarayının içi allaık. ibulla!k ol
muştu; Murad Beyin Jö.n. Türilderın. arasın

da, .başlıurıınıda bıulıunmaısı h'i.inıkarca -pek bü'
yilik ıbir teıhl:iıke sayılmış, ne ya.pı,p ediıp b:u 
adaımı onlardan aıyll'lmaık, İs:tanbııla getirt
mek istenmişti. 

Bu işi Çenk.es Ahmed Paşa üzerine a.lm4Ş, 
Awı.ııp·aya gitmiş, Murad Bayi bulup, uzun 
uzadıya konıuşmuş, rivayete göre Kanunu 
Esa.sinin iadesi ile meşruti idaıreniın memle
kebte •tatbi!kiıne padişahm söz verdiğini, haıt-



tay.emin ettiğlııi söyliyerek, hayaıtma kat'iy
yen i:tişilmiyeooğinıi sm eılk.ı temin ederek Mi~ 
za.ncıyı kanıdırııp 1staınibu1a getirimş, lbu mu
vtı.ffaJtlyeti Yıldızca pek bü~k hoşnudluğıu 

muci polmuştu. 
Abmed · eew.edıdıin Paşanın ikbal ve nü

fuzu, bu muvaffaJdıyetıten sonra çok devam 
etmeımşti'r. Murad Beyi lstanbula. getirdik
ıf::eın sonra, yine gfiya, · Kanunu Esasinin ia
desınre w.adleır, yeminler edıildiğıni :ileri sür
müş, ,bu ısıra.da Abd'ülıh.amİıdie 4c8ıl"Şı gelmiş, 

hüllriimdairın !kendisinden sıdkı sıyrılmıştı-. 
Gklişa,tınıda. ve sözlerinde ıdoğnııluğu se

ver, ımemliıkıten ayınlmaz, ha.ttıa h.i.imyet ta• 
raftan göriiındü.ğünü söylerlerdi. Hilıııkarın 

emnıiyetini. ,kay{bettiıkten sonra. Sara.ya nadir 
uığıra.mağa ,başlamış, mümıevi yaşamış, S1ık sık · 
Mısııra, IANrupa.ya gider gelir olımuştu. 

Kumara fevka.Mde düşküınlüğ:ü meşhuır

dur. Monıt~lo, Paris, Vdyruıa ~e-
leriınıde .,yüz lbinleroe Hırıı.yı su gjıbi alkıttığuı, 
o.raJarcfa b.ir milyoner hayaıti sürdüğü, kan
smın ·serveıtıin.in altından girip üstünden çık
tığı ıriva.yet edilir. 

Karısı Brmses İ.sınet Hanını, genç yaşın
da ~ wırernindM öldü. 

Çeı'kes Ahmed Paşa., Serhaıfiyeliğınde, 
Nişa.nıtaşında., saraydam feııiksız mükelleıf blı- , 
ılronaıkıt.a atunırdıu:. Küçükçamlıca. eteklerin
de, Umntçayuıra. ikairşı Köçeoğ.ullannın meşhur 
ıköşldlnıü, gayet geniş. kortil:uğıınu ve ;arsa
larını a.lalllş, eski Kıöçooğlu köşkünü güzelce 
tamir ettikıt.en sonra yaıruna ilki köşk: daha 
yapmış, orayı adeta bir şato haline ıkoymuş
tu 

!çerden ,çııkan bir yangında. bu köşklerin 
hepsi yanrruş, ilık kıöşk ,Köçeoğluınumd her 
1i.asJlsa ya.ngmdaın lkuırtanlabilmiş~ el'a:n du
-rur (1946). Beş on sene evveiL''Güzel Qrman 
Çiittıldği" adile .bir gazino bme getirilmiş, 

caızlar ,çalımp dans ecli1maş, !l:ıa.litla dolup do- . 

lıup durmuştu. 

Ahmed CeWedclin Paşa ,üzerine naıklo
¾unan .f1lkrala.rıdan:dır: 

"Paşa. ilkibalde '1nıluınduğu sıralarda bir 
gün Beşilktaş muh&fızr Hasan ,pqanın Beşiık
taşuı.ki ıdairesiınıde misafir bulwıw-. Dereden 
tepeden laf ederleııken, :bi:rdenbjre kapı açı
lıp 1bir adam paldm- killdür oda.ya dalıyor. 
Pejmürde kfyilıf'stH•, ibir alayh müllzim;· Imea-

ğı.n-da da iki üç yaşınıda, param parça enta
rili bir ıkız çocuk. 

Adam, çocuğu hemen Hasa:ıı Paşanın 

masasının ıüstüne koyuyor: 
' - Allah aşkıına, padişaıh .başı içiaı alın 

şu ma.'sumu. Ben nafakasından acizim; ba
kaımıııyonım yavru.cuğuma. Bu gi<:lişle ölüıp gi
decek! .. 

Çoouık gayet güzel, yumuık yumuık. Ah
med Ceılaleddm Paşa.: 

- ıBenl! a.Lırnn., evladım yok; öz evladım 
gibi bakar.un diyor. Kızı konağına getiriyor. 
Karısı gönünce son derece seviniyor, adını 

(Neş'e) koyıuyoırlıar. 

.Prenses ~ğu. yatağında, koynunda 
yatırıyor. Gözünün içine baıla.yorlar, okutu
yorlar. Sesi gıüze:l ol.aıealk, musiılci meşk ettiri
yorlar, F:raaısı:ica öğır.etiyorlar. 

Kız 14 - 15 yaş:nda.. Biraz ufak tefekce, . 
faıkat tıpkı iıuri. Erik ,gibi gözler, gür kirpik
ler, aibıu gibi ,baJaş. 

lsmet Hanını biaman derdınden jnırtula
mayıp ö1üyıor. Aradan bir müddeıt geçiyor. 
Paşa (Neş'e) yi keınıdine nıikruhlayıp alıyor. 

Ahmed Celaleddin Paşa mütareke ve 
cumhıuıriyet devriımiıziın ilk yıllarında tsta.n
buılda yaşaımıŞtı. Baya.zıdda,, Elelkıtrik idare
sinin sırasmdaiki konaıklaırdan 1bim~ otu
rur, 'bütün vaktiıni Beyoğlunda Se.ıilddory.a.n
da, oyu.nla geçıirirdi. Olıünoe Neş'e Hanım 
,kimsesiz, yoksul !kalmıştı, .geç.inmede zorluk
lar çekti. Da.ha lkıııı1kını bulmamış, taze . bir 
duldu. Tamdııklarmlidan şunun hunun yanına 
sığıında.. Nihayet.i.KaJhireye gitti. Ora.da zengin 
bir Mısırlı ile evlendiği söylenn-. · 

Sermed Muhtar Alu• 

AHMED CEMİL'-- Büyüık romaıncı Ha
lid Ziya Uşaikl:ıg,fi'.in baş eserlerinden "Mai 
ve Siyah" ın .Jm.hıraımanı; Türltlyeıde, birinci 
meşrutiyet jnJkıla.bı-nda'll sonra taımainen g~
şen yeni müınıevver neslin içiınıden. seçilmiş ve 
üstad bir kalemin mahsulü oJ:a.n bil' roım:a.run 
bütün yıüıkıünü .taşıyan ,bir İstanbullu tiıpi 

(B. : Mai ve Siyah}. · 

AHMED CEVAD EMRE- (B.: E;m,ıre, 
Ahmed Cevad). 

AHMED CEVDET - lkiınci Abdülha
mid devrinin sonları ile meşrutiyetin ve cum
huriyet .devrinin ilk yıllarının namlı gazete
cilerlnqen, İkdam Gazetesinin• müessis, sa:tıib 
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ve başmuharriri; İs

tanbul basın aeminde 
''İkdamcı" lakabı He 
maruf olup 1862 de 
İstanbulda Aksaray
da doğdu, babası tü
tün tüccarı Hacı Ah
med Efendidir, bü
yükşehrin tica~t ale- 1 
minde bir asırlık ma- -~~ 
zisi olan temiz isimli \ 
bir aileye mensubtur; . 

Ahmed Cevdet Bey 
Kaptanpaşa Rüşti- (Resim : H. Çizer) 
yesiiıde okumuş, hu-
susi muallimlerden arabca, farsca · ve 
fransızca öğrenmiş, otodidakt olarak da ga
yet gıeniş ansiklopedik bilgi sahibi ol
muştur. Pek genç yaşında muharrirJiğe 

heves ederek Tercümanı Hakikat gazete
sine gıirmiş, bir yandan da Hukuk Mek
tebine devam ederek yüksek ta}isili~i tamam
lamıştır. Hukukdan diploma •aldıktan son
ra resmi devlet gazetesi Takvimi · Vekayi'~ 
muhal'I'ir olmuş, bir müddet de. Tömbeki Re
jisi ile Osmanlı bankasında memurluk· yap
mıştır; yazıları I ile, bilhassa öğretici maka
eleri ile halkın alakasını çekerek sevgisini 
kazanmış, devrin büyük günlük gazeteleri 
.olan ''Sabah" ve "Tarik" de başmuharrirlik 
yapmış, sonra "İkdam" ı tesis etmiştir. Ga
zetesinin yanında, kiymetli yazma metinleri 
tabı ve neşir gibi büyük bir işe başlamış, 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin .ilk altı cil
dini, Seyyidi Ali Reis'in "Mir'atül Memalik" 
ini, Mustafa Sai Çelebinin '!Tezkiretül Bün
yan" ını neşretmiştir. 1908 Meşrutiyet İnkıla
bında İttihad ve Teralclı:i fırkasına karşı mu
halefetde bulunmuş, 31 mart vak'asmdan 
sonra da siyasi hayatdan çekilmek ile de kal
mıyarak Avru.paya gitmiş, evvela Nis'de 
oturmuş, Birinci Cihan Harbinde lsviçrede 
yerleşmiş ve cu'.mhuriyetin HAnına kadar ora
da kalmıştı; İstanbuldaki gazetesine arada 
sırada zirai ve fenni başmakaleler yazup 
göndermiştir. Cumhuriyetin ilanında ~atanı
na dönen Ahmed Cevdet gazetesinde bir ha
ber neşri yüzünden, fikir ve ictihad bakı
mından tamamen ayrıldığı muasırı. diğer· iki. 
büyüle gazeteci, Velid Ebuzziya ve Hüseyin 
Cahid.le beraber İstanbul İstiklal mahkeme-

iSTANBtii, 

sine verilmiş, beraaterindıen sonra siyasi ha~ 
yatdan tekrar ve kesin olarak çekilmiştir. 

1935 de Ankara'da toplanan matbuat kon
gresine davet edilmişti, orada kab sektesin
den öldü, ııaşi !stanbula getiriler-ek Eyyub
da . defn edildi. Türk diline, tarihine büyük 
hizmetlerde bulun.muş, hürriyet aşıkı, husu
si hayatında da afiif bir insandı. 

AHMED CEVDET PAŞA -:-- Tarıziımat 
devrinin seçkin devlet adamlarından, ,büyük· 
hukuk bilgini, islami ilimler bilgini, zengin 
dil ve cazip ~ubu ile büyük edip, kendi adı
na nisbetle anıla. gelen oniki cild vekaayina
mesi ve "Kıssası Enbiya ve Tevarihi Hule
fa" sı ile büyük müverrih; 1822 (H. 1238) 

. yılında Hıdırele.m kırk gün kala . şimdi Bul
garistanda bulunan Lofça.'da doğd~; babası 
bu -kasabanın eşrafından Yularlnranoğlu Ha
cı İsmail Ağa, anası da Lofçanın 'l'opuzoğlu 

. ' 
hanedanından Ayşe Sünbül Hanımdır. 

Onseki~nci asır başlarında Kırkkilise 

(Kırklareli) sipahierinden Yularkıran Ah:. 
med Ağa Baltacı Mehmed Pa.~a ile beraber 
Prut Muharebesindıe bulunmuş, fevkalade ya
rarlıklar göstermiş, harp·· sonunda da Lofça
da yerleşmiş; medresede okuyarak ilmiye 
mesleğine girmiş oan oğlu İsmail Efen diye 
pek büyük bir servet bıralmıış. İsmail Efen
dinin oğlu Ahmed Ağa. ise Lofçaiı.m namlı 
bir mirasyedisi . olmuş, fakat dedesinin kılıç
la -babasının · da kalemle hizmetlerini hatrıla-· 
yarak bu ailenin . kapusunu kapatmamak, 
maişetine medar olmaık üzere, devlet, miras
yedi Ahmed Ağaya Lofçanın Kile ve Kan
tar Ağalığını nanpare, geçim kaynağı olarak 
tahss etmiş, ve Ahined Ağa se~en yaşmda 
ölmüş, onun oğlu Ali · 
Efendi, Ai Efendinin 
oğlu ve Ahmed. Cev
det Paşanın babası 

İsmal Ağa, Yularkı

ran oğullarının mu
azzam çftliğinin ve 
üç değirmenin geliri 
ile refah içinde yaşa-· 
mışlar. 

İçinde· çoctikuğu 
geçmiş olan bu çiftli- Ahm_ed Ctwdet Paşa 
ği büyük alim ve (Resim : H. Çizer) 
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devlet adamı ömrü boyunca unutamamıştır. 
Osma Nehri çiftliğin ortasından geçcıı 

miş, çiftlik içinde iki kola ayrılır, geniş bir 
araziyi ada halinde çerçeveleyerek tekraı 

birleşirmiş• bu adada. güzel bir koru varmış. 
Çiftlik mahsulünün başında buğday ve üzüm 
gelirmiş; nehir üzerinde durmadan işleyen 

üç cLO;ğirnıen ile büyük bir şaraphane va~, 
bir taraftan da arıcılık yapılır, hem bal is
tihsal ve ihraç edilir, hem de bir mumhane 
işletilirnıiş. Hacı İsmail Ağa ancak okur ya
zar, son derece zeld ve çalışkan adammış . 
. · Lofça o tarihte Rwnelinin en münevver 
kasabelarından biriydi; Ahmed küçük yaşta 
mektebe verildi, tahsili ile babasından ziyade 
dedesi Ali Efendi meşguİ oldu; ilk mektepten 
!onra Lofça müftüsü Hafız Ömer ~fendiden 
arabça öğrenmeğe başladı, henüz buluga er
memi.5 idi ki ulu.mi şeriyey.e başladı ve "Ha
lebi"• ''Mültekaa" gibi kitapları okudu. Hafrn 
Ömer Efendiye Deli Miifüt denilirdi, bilgisi 
çok derin ve geniş, fakat bir sinir hastası idi, 
derslerini camide takrir ettiği halde 'zamanı, 
saati belli. değildi, talebeleri peşinde dolaşır, 
koşarlardı· hatta bir gün sokakta çevirip 
yalvarmışlar, o da gençlerin ricasına dayana
mıyarak yol kenarında bir ağacın dibine 
oturmuş, talebeleri de yol orta.sına, toz top
rak Ustüne çökmU.şler, saatlerce sokakta ders 
vermişti. O zaman onyedi yaşında bulurum 
Ahrrıed Efendi o gün, bu adamdan feyz ala
rak yükselmenin çok zor olacağını, ciddi bir 
medrese tahsilinin zaruretini anlamış• dede
sinden İstanbula gönderilmesini• rica etI!lişti. 
İlk günlerde babasının ye bilhassa anasının 

muhalefetine rağmen, nihayet dedeıiin ısrarı 
ile 1839 (H .. 1255) de İs.tan.bula· gönderildi. 

Onyedi yaşındaki Lof çalı Ahmed efendi 
Büyükşehird.e Çarşambada Papasoğ-Iu med
resesinde bir odaya yerleşti. Fatih cam.iinde
ki dersLere devama başladı. Ayni yıl içinde 
İkinci Sultan Mahmud ölmüş; Abdülmecid· 
imparatorluk tahtını;ı, oturmuş idi ki, bu di
yar garibi genç takbe ile hemen aynı yaşta 
bulunuyordu. 

Memleketinden bol harçlık gelen Lofçalı 
ortalık temizletmek, çamaşırlarını yıkatmak 
ve yemeğini pişirtmek için fakir bir softayı 
canyoldaşı uşak olarak odasına. alı:ı:u§q, gelen 
para ile beraberce refah içinde geçinmeğe 

başladılar. Birbuçuk iki sene sonra hiimst-

Ahmed Cevd~t Paııanın kabri (Reılm: &b.get) 

maıı medreselerinden Akdeniz tarafında.ki 

Başkurşunlu medresede camiişerife karşı 
olan köşede bir odaya geçti ki, softalar a~ıı
da "Mutıwvel muhşisi Hruıan Çelebinin oda
sı" diye ~eşhurdu. 

Lofçah Ahmed efendinin geceli giliıdüz
lü hummalı bir çalışma ile geçen ve taıtili yıl
da iki bayram.m yedi gününe münhasır olan 
medr-ese hayatının hatıratı, o devirdeki med
reselerin bir tıı;rihçe,si olur. 

Bu medrese hayatı 1839 dan 1845 (H. 
1261) yılına kadar altı sene 1 si.'irm.Uştür. Bu 
altı yıl içinde şeriat ilimlerinden başka fars
ça ve ot.odidaki ôlarak okuduğunu anlayacak 
kadar Fransızca öğrenmiş, matematik, fel
sefe, kozmoğrafya ve tabii ilimlerle meşgul 

olmuş, zamanın hekimleri kadar da tıb kita
bı okumuştu. Parlak zekası ile ve yaşından 
umulmayan bilgis;i ile hem metlreseler muhi
tind~ hem d.e devrinin sanat ve fikir. mahfil
lerinde bir şöhret, meclislerde sohbeti ara
nılan_ bir genç olmuştu. 

Derslerini takip ederek feyz aldığ1 hoca
lar .A.kşehirli,ömer ef end.i, !mamza.de Esad 
efendi• Denizlili Yahya efe..'ldi, Vidinli Hoca 
Giridli Hoca, Şehri Hf!,fız cl'enq.i. Hekim Ha-
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mid efendi. Hafız Seyyid efendi. Birgivi 
Şakir efondi. Arnavut Ali efendi. Toyranlı 

1'viehmed efondi gibi devrinin en şöhretli mü
derrisleri, dersiamları oldu. 

Feyz aldığı ilim ve edeb mahfilleri de 
Çarşambada Murad molla tekkesi, Küçük 
Mustafapaşada mesnevihan hoca Hüsameddi
nin evi, şair Fehim efendinin Karagümrükte
ki konağı. Kuşadalı İbrahim efendinin Çar
şambadaki konağı idi. 

Murad molla tekkesi seyhi Murad efen
di bir allame idi; dergahı da zamanının aka
demisi halinde idi; devlet erkanı, İstanbul 
üdeba ve uleriıası orada toplanırlardı, Ulfet• 
sohbet ve muhabbet ederlerdi. Şeyh · Murad 
efendi zengin ve cömert, şöhreti İs-ta.Iibuldan 
imparatorluğun en uzak köşelerine yayıl

mıştı. Sözünü sakınmaz, son derecede 1asabi 
idi. Sultanahmed camiinde bir cuma vaazın
da, dinleyici1eri arasında bulunan evkaf na~ 
zirina, ki, bu nazirin adı tesbit edilemedi• bir 
cemaati kübra karşısında: "CamileriJ1 kan
. dil yağlarından çalan hırsız!" demişti. 

Lofçalı Ahmed efendi mesnevi icazetini 
bu şeyh Murad efendiden almış idi .Bir gün 
tekkeye vardığında şeyhi, kolları paçalan sı
v!ı.lı gayet hiddetli bulmuş; "Ahmed görüyor
sun ya halimi!. aşçıyı, uşakları kovduı;n, bu
gün aşçılık ve hizmetkarlık var· bana talebe 
değil yamak lazım!" demişti, 

Lofçalı Ahmed Efendi Muradmolla Tek
kesinde devrin en seçkin simaları ile tamş
ına fırsatını bulmuştu, ve Şeyh Efendinin son
suz itimadını kazanmıştı._ Murad Efendi Sul
tanahmed Camiinin cuma vaizi idi; bir hafta 
mazereti çıkmış, vekil olarak Lof çalı Ahmed 
Efendiyi göndermek istemişti, henüz yinnl
bir yaşında bulunan talebesi: 
~ Af buyurun, size vekalete ne yaşım 

ne de edebim müsaid ... 
Deyince sırtından cübbesini çıkarıp ta

lebesine zorla giydirmiş: 
- Yiirü .. demiş idi· ·bu vekalet yaş ile 

değil baş iledir ... 
Camide Şeyh Efendiyi bekleyen vUzera,, 

vükela ve rical karşılarına vekil olarak oğul
ları ve hatta torunları yerinde bir genci gön
derdiğini görünce şaşırdılar, fakat dinlediler; 
delikanlının geniş bilgisi, mevzuunu ihatası 
ifadesinin aydınlığı, dilinin fasa.hat ve · bela
gati, yaşından umulmayan vekar ve ciddiye-

İSTANBUL 
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ti bu vekaletin sır ve hikmetini gösterdi. 
Lofçalı Ahmed Efendiye birkaç gün sonra 
Harbiye Mektebinin Farsça muallimliği tek-

. lif edildi: fakat• bu muallimliği yapabilmek 
için kıyafetinin tebdili, yani sarıksız fes ve 
oetre panfalon giymek mecburiyeti olduğunu 
öğrenince genç molla: ''Mazur görün, yıllar
dır geceli ve gündüzlü gayretim şd sarıkla 
şu cübbe ve şalvarın tadını çıkarmak içindir, 
benim yolum müderrislik yoludur .. "· diye red
detti. 

Mcımevihan Hüsam Efendi fars edebi
yatında derya gibiydi, evi da.ima şiir_ havası 

içinde idi, bi:ı' ara Küçükmustafapaşadan 
Eyyuba taşınmıştı; yaranı peşini bırakmadı
lar- o uzun yohı göze alarak_ b:elli gi.inlerde yi
ne etrafında toplamı: oldular; burası da Lof
çahya pek seçkin dostlar kazandırdı, gönlü
nü, güzel, iyi ve doğruya olan aşkını besledi. 

Şair Fehim Efendi bir filozofdu, mas
i:·afım iradına uydurmuş kalenderane bir re~ 
fah içinde yaşlyordu, konağı üdeba ve züre
fa. derneğ'i gibiydi, toplantılarda başda poli
tika, her şeyden bahsedilirdi. Lofcalı Ah
med Efendiye ana diline mutlak tasarruf ile 
yazıda cazip bir uslüba sahib olma aşkı o ko
nakda aşılandı, kendisine "Cevdet" mahlası
nı da bu şair Fehim Efendi ve:rd.i. 

Kuşadalı İbrahim Efendi devrinin en 
derin bir din alimi idi, son derece de vr,karlı 
mücessem nezahat bir sima idi, konağ1 bir 
üniversite gibi itli. Efendi hazretlerinin hu
zuruna girmek için s.ofadfl. nöbet beklenirdi; 
en büyük ilmi müşkiller onun huzurunda hal 
edilirdi, onun muğlak bir davayı aydınlatıp 
çözecek iki satırlık bir hükmü el yazısı ile 
elde etmek için ta Hindden, Çinden adam ge
lirdi. 

Kendisinden en çok on yaş büyük hekim 
Hamid Efendi afif bir adamdı, cami dersle-
rindeki bu çalışkan talebesinin hususi hayatı 
ile alakadar oldu, dersin dışında ona bir ağa~ 
bey gibi yaklaştı, sıhhati ile bütün istikba
lini kaybedebileceğini acı bir hakikat olarak 
anlattı, çılgın mesaisini aklın nizamı içine 
koydu, geceleri muayyen saatde yatırdı, kal
dırdı, perşenbe ve cuma günleri mesirelere 
gönderdi, götürdü : Lofcalı o devrin İstanbul 
mesirelerinin laübali hay-u huyundan haz: 
etm~di, fakat ilmin yanında neş · eve şetare
tin de gönül gıdası_ olduğunu anladı-, dünya-
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yı ve insanları sevdi, bu sevgi ile de müşaha
de kudreti arttırdı, bu da müv:err.ihliğinin 
temeli oldu. 

Ahmed Cevdet Efendi 1839 dan 1945 yı
lına kadar, "cami ve medreselerdeki öğTen
me ve öğretme aleminin nazarı dikkati çek
miş bir talebe - muallim" olmuştu. 

O zamanlar medreselerde "Ehli kıyam" 
denilen iddialı softalar vardı, hocalar ders 
verirken hurda meseleler üzerinde sual so
rarlar, hoca efendi durakiadı mı: ''Biz de bu 
kadar ders yapabiliriz." diye dersi terk eder
lerdi; bu nümayişi de genç müderris muavin
lerine yapar--lar idi. Devrin üstadlarından Vi
dinli Hoca "Tehzib" den derse çıkmış, fakat 
''Ehli Kıyam"·dan olan talebesinin layiki ile 
mantık okumadıklarını görünce genç müder
rislerden Şerif Efendiye: "Siz bunlara bir 
müddet Bürhanı Gelenbevi okutun da benim 
derslerime hazırlayın" deyince Şerif Efendi' 
"~n böyle anasının ipliğini lJazarda -sata
rak bahis ·meydanına• çıkmış güruh· ile uğra
şıp şöhretimi kıramam!'' diye teklifi kabul 
etmemiş derse Nasuh Efendi çıkmış, "Ehli 

1 1 • 

kıyam" da zavallı genç adamın etrafını ala-
rak berbad etmişler, sonrada dersi terk et
mişlerdi. Vidinli Hoca kendilerini tekdir ede
cek olmuş: "Vakit zayi edecek olsak kendi 
hocalarımızı terk ederek size gelmezdik.·" 
cevabını almış. Bunun üzerine. Vidinli Hoca, 
yaşlan yirmi iki ile yirmi beş, otuz arasm
da olan ''Ehli kıyam" ı tedib için karşılarına 
"Bürhan Gelenbıe,vi" okutmak üzere henüz 
ondokuz yaşındaki talebesi Lofçalı Ah,med 
Efendiyi çıkarmış; berikiler i.se Fatih Cami
inde verilecke derste onu da berbad etm:ek 
için hazırlanmışlar, fakat her suallerine to
kat gibi inen en sarih cevaplarla karşılaşın
ca yaşı küçük. ilmi büyi.jık hocala·rınım ikarşı
.sında pes etmişler, ikinci dersine de koşa koşa 
gelmişler. Medrese tha.yrutını en ıtatlı :haJtrrıaJ;arı 
arasında -saldamış olan A!hmed Cevdet Paşa: 
"Ehli· kıyam idiler, :faikaıt hakkı teslim eden 
fazilete .de saihip idiler" diyerek Vidinli Hoca
nın iıtimadım lkazaınışmı şöylece anılaıtıyor: 

"Viıdinli Hoca pek müıteıkeb/hi.r ve· muıtaaz
zım .bir zat ddi, fwkat gııruru hakkaniyete en
gel olmazdı, bir gi.in :bir ib.aıhisde sual sorup zi
yadece ısr.a.r ettim, canı s:ıikılarak benıi. tekdir 
etım, noktai nazarında h.akswdı, heni taıtmin 
edecek yerde, yahut kendisini tashih ed~ 

yerde ,tekdıiri son derece ,g.ücüm · gitıti dersle
rinde hiç ağzımı açmadım. Meğer işaretim üze
rine ihazıı:rlanmı.ş, bir g.ün derse çı!kıtığıında a.yni 
baıhsi açtı ve güzel tafsil edeırek: -Loföalı 

hakl,ı :imiş!. dedi. Benim -ona ihtiraımm arttı, 
onu,n bana itıimadı ... ". 

Üçaylarda med7eseler . .boşalır, "talebei 
ulum" rız:ık peşiınd:e ıtaş.ra köy ve ikasaibala:rma 
.dağılırdı; hocaJ..ar da dersleri keserdi. Dersi 
kesmeyen teık hoca, Çarşamıbada ta.mail ,Sf eındi 
Medresesinde münzeviyane yaşayan Hafız 

Seyyid Efendi idi, her müşkülü hal edici ,bk 
alimdi, Ahmed Efendi 'bu zate koşar, üç ay, 
ıtalebe hulamayan lbu m'llhterem •adamla baş 

. başa !kalırlardı; onu ,da daima ıha.yırla aın.:mı.ş. 

''Peoc istifade ettim" demiş.tir. Ahmed Efon.di 
a1tı yıl i-çiınıde yalnız bir ·ramazan •sıla için Lof
çyaa .gitm1şıti. 

Yine o 1839 - 1845 arasında ''müridi ol
madığU: halde Mura.dmoUa Teıkılrnsıiniın parlak 
biır ytldızı, Kiuşadalı. Eonağımn malkbul ve mu~ 
,teber ,biır müdaviınıi, şair Fen.imin aziz hir dos
,tu" olmuş,tu. İstanbul üdcllaısı ve şuerası Ah
med Efen.dinin d<>:stluğ,unu kazanmaık istedi
ler; parl'ak ze,kası, baş.ımın yaşı ile asI,a·öJ.çfü
miyeook kada.r büyıüık iliim ıha,mulesi ve mela
haıti vecihiıyesi ±le Lo,fçalı .Aıhmed Cevdet E_fen~ 
di ha.ık.iıkate:n çoık caziıp ıbir sima .iJd:i. Medresesi
ne giden yollar tutulup l!sr.ar ile çevrildi, kışın 
ık.onaıklara, yazın Boğaziçin·e götürüldü. 

A1tı senelik medrese haya,,tmda Aflmed 
Cevdet Efe:nıd:i:nıin telk: s1ılnnblı gıünü ,olmuşıtıu; 
bu ge~ meşlrur adamın memleketinden gön.
derilen haırçlıktan ,gayri bir yerden hi,r metelik 
aylığı, geliri yo:ktu, Bir kış yollar kapanmış, 
Lofça postası üç ay gelmemişti. Mevw-d para
sını son derecede ihtiyatla ıharca:dığı halde lbir 
.gün, bir kuru ekmek .alamayacıaik ika.dar -para
sız kaldı; Jrendisini düşü-nmüyordıu, medrese
deki odasında hizmeıtini gören .bir nef.er ;softa
sıı vardı ki, beslemeğe . meteıbuırd:iı. Ömründe 
kimseden para istemiş değildi., .akşam üzeri İi'a
tiıh caıınıiinden bu ıztırap ile büzülmüş olarak 
çıktı, ıhfameıttkan ıtıaJıeıbeye !ha.l:ini nasıl anlata~ 
cağını düşünerek y.ürurlke-n lkarşı,sına hemşeh
risi bir tüccar çıikltı: "Ahmed efendi oğlum, 
memleke,tteın aylaxdır ,posta gelmedi, harçlığın 
!ka1m.am.ış-tıır, şimdilik şunu al da posta ıgel
ınezse yine veririm: .. " :diyerek altı .altın ver.dl. 
Bu hadiseyi öJüneeye kadiı:r unutamayan Ve;-
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zir Aibmed Cevdet Paşa, her sene, parasız kal
dığı O günün ytldônümümıde Faıtili medre~lııe 
gider, medresedeki fakir talebeye ken-d:i eliyle 
altı altın tutarında para dağıtırdı. 

1844 sonunda medrese taJıısili.ni tamamla
ya.ra:k ·beş yÜz yimıi ,lruruş aylıikla Rumeliınde 

Premedi ık.azası ntadılığLruı. ıta.y:in edildi. O za
nUiıllll adetiınıce kadll.'lk müddeti iki yıl iıdi, 

dolunca ya b~a yere gönde!rilir, yeni yeri 
oohınuncaya ka.OM da· ekseriya bil' mıiiıdidet 

acıkta ibeklenirdi. Bu iki yıla "müddeti örfi
y;" ~irdi. Afımoo Cevdet Efendiye müddeti 
örfiyeai dolma.dan 1845 (H. 1261) de İstanbul
da "İbtidai hari<f' derecesiyle ve ayda. yüzelli 
kuruş maaşJa müderrislilk verildi. Yirmi üç ya
şa:nda gayesıın:rln ilk ·basamağına lkavuşa.n Ah
med Cevdet efeın'Cli, •bu saadet gününıü ım:edrese- . 
deki tale'belere, on aylıık ıma.aşı tuta.r.ında. bin
beşyüz kuruş harcayarak üç ıgıü:n ziya:fet ver-
di. . 

1846 da Mustafa Reşit •Paşa Sadrıazaım oldu; 
veıfaıi: eden Mıekfldzade Asım eıf eıııdmdn yerine 
Arif Hdıkmeıt Bey de Şeyhüliıslıam tayin edildi. 
Yeınd kanunların ,tanzimi ile ·meşgul R-eşiıt Pa
şa, Şeyhüldalıaınıdan, ·şer'i meseleleroe . isıtışa
red:e ;bulurunak üzere ül€11ll:a içmde en bilıgili, 
en aydın fikirli bir kimsenin gönderilmesini is
. tedi, Arif Hikmet ~Y de Ahmed Cevdeıt 
Efendiyi seçi:p gönderdi. Reşit Paşa gelen za
tın pek genç olduğ:unu görünce evvela hayret 
etti, fa!kat Lo:fca.lı:nın pa.ırlakma,vi gözleırinden 
sa.çılan zeka ışığı, ikendiısinıe '.İsitedıiği adamla 
.karşılaştığını anlsıttı .. O ıtarihtemı itibaren Ah
med Cevdet Efendinin Mwstafa Reşit Paşa ile 
sıkı teması başla&.; öyle ıki, bu mni müşavire 
Reşit Paşa konağında ,bir daiİ•re ,tahsis edildi ve 
Sadrazam, Afım.ed Ceıvıd:et Efendiyi oğullarına. 
da muallim tayin etti Sonralaırı ikendisi anılat
mış~: "Maıb.duırnlaTllll ok.utmak için . Reşit 
Pa.şaıdan maaş k&bul etmedim, .fa.kart; pe!k çok 
nimetini yedim, pek çak ~tifaıt ve iıkmmını gör
düm. Med:resedıe!ki odamı ıkaıpamadım, · masra

fım çok .a;za.l.dı, müderrislik maaşımla babamın 
gönderdiği !hS;I1Çhk hemen ıtamaımen cebimde 
kalırdı. l..t\.rif Hikm,eıt Bey maaşama yüz elli 
kuruş zam yaptı. Reşit Paşa da Bab.ıalinin 

ataya (iıhsa.n, baıhşiş) tahsisatından her sen~ 
iki bin dörty.üzıJmruş himmeVbuyumu" demiş
tir. 

. l\luetıırı. R..-id Pqanın yam h.em aiyasi, 

hem edebi ibir ıınektepti; ,tariıhmiizdıe Tam:ima.t 
Devri denUem., Gaııp ıınüver.rihlerinm daha ye
rinde tablıi ile "müıırevver muıtıaıki.yet" :in bu· 
seç.kin mi.imesısilıi evvela resmiyazı dilin.de bii
y:ülk bir inrkilıap yapmış, yazının ma.Grsa.dını, 

ruhuım mahveden seci ve cinaslarla dolli tum-. 
turaıklı elf.azı kaJıdarmış, .lta1e,ınde v.akiur be:la
ğa:t aramış, bu yolda da iki peycki .olan Ali ve 
Fuad Efendilere Mımed Cevdet Efendi btıl
nuştı. 

Genç müderris efendi ~imde Fuad 
Efendi ile ayrıca ya.kın a.ıikadaşlık bağı ıtesiıı 
etmişti; öyle :k:i., Fıuıad Efeıııdi hafta&. ıbiır kaç 
akşam Lofçahyı yaJasma götür:üırdü. · 

1846 (iH. 1262) <la şair Fıehim vefat etti, 
-serh etmeılrte olduğu SfilJb d:iıvıaınmı yarım bı

~tı; ibu şerıhi süratle Ahmed Cevdet 
Efendi tamamladı ve Fe1mn Efendinin eseri . 
olarak hamisi SeylhülislMı Arif Hikn:ret Beye• 
.a.rzetti, ölen üstadının a.ilesm.e bir maaş bağ- : 
la.nm.asım tem.iıri etti. 

1848 de Reşid P&Şa azlooildi, Afım.~Oev
det Efendi velin:imetiruın kaıpısındıaın -a.ynlma
dı, ma.2il.lliyeJt zamarunda ibüy,Uk veziriını ma.h
rem dostu olarak lkaldi, paşamın beş· ay ıkaıdar 
sonra tekrar :ilktiıda.ra gelmesi llkbal yolunıu da
ha sağlam olaraık açtı, maaşıı: 5000 kur.uşa çilrtı._ 

m.üderrislioote "ibtidaihariç" den ~ihaıreketiha
ric" e yıükseldi. 

· Macar :mtdlali üzerine 'Dürlriyeyi müşkfil. 
duruma düşürecek bir iıbtilaıtı önlemek ıllzere · · 
Ameclli Divam Hümayun olan Fuad Efendi 
Büık.reşe gönderHmiştıi. Reşid Paşa müteınımını 

şifahi ta.limaıtmı. tebliğe AJh.med Cevdet Efen
·diyi memur etti. Ef-endi, R~ tebdili kı" 
yaf eıt ederek ilik deıfa sarığı çııkaroı ve~ defa 
setire pantalon giydi, Biikreşte ;bir e.y bldı, '.' 
dönüş,te de ilk. :işi, Ruscukıt.a. teknı.r müderrlıli 
kisv-esi:ne girmıekoldıtL ··· \\ 

Macar :mtilalmi bastır.ama.yam. .A:vustur"-( 

ya iımparatonı Rusya Çanından yaro'lm: liste_->· 
miştd, Rus ordusu· Ma.car.istanı kana iboğıd,u, .•· 
futil.alci Macarlııır:ın ibir lklsm.ı. Tüııik;i,yeye ilıtica · 
etti buınların ia.ıdesini ta.lep eden IA'V!lliSttıırya 
ile Rusyaya karşı Baibıallnin h.aıttı hareketi · 
,bütün A Vil"llpayıE ıilgilendiren ibir mesele oldu. 
MU!Stafa Reşid Paşa mülteciler ihaıklkındaki_ 
k.a.nirmı ya:kınlan ile !istişareden sooıci verdi, 
Ali Paşa ile F\uad Efendi ''iki büyıüatlkamşunmı 
gıücendli"ilmemesi" fikrinde mdiler, . Abmed 
Cevd8t Efendıi. : - _ · ı · • . . ._ . -.~-~~~ 
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- Hattı haredreıtimizi Kuran-ı Kerim ta
yın ediyor!. dedi ve paşaya: nve in aıb.adü mi
nelmüşrikıine isti.ci.reıhu f e ecriıhü 1ıillıaıhi" aye
ti kerimesini okıuQu.· Avustucya ile Rusyıaya 
red -cevabı verildi Bu celi.det Batı Avrn.pada 
Türkler lehine büyük bir presıtij sağladı, Pa
ı·iste ve Londırada rev:kalade nümayişler ya-
pı.ldı. . 

O sı:rada ·girişUen maazıi-f ıslalıa:tı arasında 
Ahm.ed Cevdet" Ef eınıdi . hamilerinden Şeyhü-
1:iıslam Arif Hıikmet Beyin lısran !karşasmnıd:a H
m.iye -mesleğinin dışında ilk reısmi vazıifeleri 

ka.bttl etti, 1850 (H. 1266) de Meclisi Maarifi 
umumiye azası ve Darillmual!imin müdii.t<ı 

oltlu. Bu memuriyetleri kabul dtıiği gün Arif 
Hiıkmet Beye :iırıtidlen: 

HQbdnı bi few gibi dehri desisebAz 

Naz .ehline niyaz eder,_ ehli niyaza nA.z! 

Demişti, yıllarca sonra da Jozı Fatma 
Aliye Harama o zamanki halini: "İşıte o gi.in 
biır ağa tuıtulıdum, çabaladıkıç,a diofaştım, ağdan 
bağd.an ıkuııtulayım dediltçe yeni fka.yı.dlar içi
ne dÜ§11:ıÜ.m; evvefoe ibir lıiızm.etkarım vardı,_ at 
umumiye azası ve Darülmuallimin müdürü 
oldum, zMrlren rif'aıt kesbetıtim, ba:tineını gaa-
Heyi çoğaltıt.rum" diye anlartnn~tı.- _ _ 

,Keçeclza.de Fuad Efendi ibacakla;rındaild 
ağrıların tedavisi için ıBursa ıkaplıcal.anna gi
derek .arkadaşı ,Aıhmed Cevdet Efendiyi. de 
~ürdü, bu seyabttadır iki, nremlelket :iıki mü
!ruım eser ,ka.zamdı.: 

"Kavai;di Liısani Osıruı.nı" adı ile garp 
-füm meıtôdu ,üze:ı.ıine ilk Tıiiıı1k rgr.amerini ora<la 
yamıağa ba~ad:ıJ:ar; Bursa dönüşfüide Fuad 
Efendi'bu yazı işine devıariı edemedi, eseri Afı
meıd Cevdet Efendi tek !başına tamamladı. 

Bir güın ,kaplıcaruın büy!iiık ha vı.ızunda. yı
rk.anırlanken l3oğ~de vapur işlıetmeık iç.in 
bir anoıınn şiırket k:u.rı.ı1maısnın, ibu ş.irıketin de , 
İstan'bula sağla.ya.cağı gelişmeyi . düşündüler, 
ve hemen hamamın ,soğuikhığıına. çıkaraık ha
rnamcılardıan ka.ğld (kalem dısıtooiler, şirketin 

kuruluş layfilıasını y.azdJ.laır. İsıtan:bula döndük
lerinde hu layiha Sa.dm.zam Reşid Paşaya ve
rildi, ıbüyü.k v~rin ıtaıkdir ve ta.sviıbjmıi. kazan
dı; İsıtanbuJıd:a çok parlak bir !hatıra bırakmış 
olan "Şirkeıti Ha:yıriye" ibu suretle !kuruldu. 
Şirket, hakiki iki kurucusundan biri olan A.ıı.
m:ed Cevdet Efendiyi biraz ,geç llıaıtıırlaili. ve Bi
rinci Cww Harbi arifesinde İngiılıtereye sipa
riş ettiği 71 numaralı vaıpurunıa "Cevdet Paşa" 

aıdını koydu, fakat bu v;apur İstall!bula işgal 
y:ıJları içinde geLdıi ve tn,gilıi.z !bayrağı altında it-

.. ,gal kuvv-etleıri kumandanlığı emri!Il.de çalıştı
rı1dı, !sta.nbulun kurtuluşundan soınradır ki, 
Şirketi Hay,riyeye tesl:im edilerek Tilı'k bayn,
ğı çeki1di, adı da "Halas" oldu. 

1851 (H. 1267) de .Meclisi umumii Ma.ari
füıı eseri olarak "Encümeni DAniş" adı ile 
Türll{ Ak,a:d€misi kuruldu, hu aıkaıoonrinin ikırk 
aza.sından biri d-e Ahmed ,Cevdet Efendi oldu, 
padişahın açış nutlkuna aıkademi aıdına verıile
cek cevabı da o hazırlaıdı. Wld:errislikte o yıl 
altrrrış1ıya terfi etıt.ıi. Enıciimeni Da.nişde ,bir 
taırib. komisyccrm hlı- de dil komisyonu teşkil 
eıdiildd. Tarih .komisyonu muf.asaa.l bir Osıınanlı 
tarihi kaleme alaicaktı, bu ese,r.in hreri 1188 -
1241 yıllan (mila.di 1774 - 1826) arasını 

.Afınn-ed Cevdeıt Efendi ya?..acaık-tı, vazifesini ya
p,an tek aza o oldu, kendi adına ni;s,betle a:rı.ilil 

gelen on iki cilclliık meşhur eserıi. yamı, diğer
leri fok bir yapraık dahi yazmadılar. Dil Jro
misyonunun takdim eıttiği tek eser -de yiıne 

_ onum. ·Mmme,ti ile ıt.aımamlanaın "Kavaıi.<1:i, Li
sani Osınani" oldu. 

1851 de bir naZJTlaır toplan'bsında maliye 
nazırı Nafiz Paşa: "İşte hu ay başında aylıık
lar verilemiıyor, bir h.aıfta ,teaıhhiire mecburiyet 
,göri.ildü" deyince meclis telaşa düştü. "kriz" i 
korkıu.n,ç "d,fllas" da:n ayırd eıt:me:k. ıi.çin ikel:l.m.e 
-bulunam:ad1, arz temeresiniıı yazı.lması-çok iyi 
Fransızca ;bilen Fu:ad Efendiden rica edildi, o 
da a,kşam y.aJısma götürdüğü M:ımed Cevdet 
Ef.eınıdiye baş vuırdri, fiansı:zcay:ı konuşama

yan, sadece o.kuduğ'llnıu anlayan Afı.mıed Cev
det Efendi "Kriz" ·in taım. !karşılığını ıderlltal 
buldu, "buhran" dedi, arz te2ikeresme "h~i
:nci mfildyenin hali 'builır8ılll" diye yazıadı .. 

1852 (H. 1268) de Mısır vıaJisi. Abba,s Pa
şa ile ailesi erkanı arasında çıkan Mehınıed lAJi 
Paşa .ıroras.ı fötilafını hal eıtım.ek üzere Fuad 
Efendi ile ,beraber Mısıra g.iıtıti, bu seyaıh.at da 
MıiSlr, ve bilhassa El-Ezher üleması ile ya'krn 
temasını şağla.dı. 

1852 yu.ı ha;~ında R.€şid Paşa. azledildi, ye
rine geçen Rauıf Paşa da sadarette ancak iki 
ay kalabildi, mii!hrii !hıüma.yun teJmır· Reşid 
Paşaya verileli,. hüy:ük vezirin de ibeş ay ,sonra 
üçüncü azlinde, kendi yetiştlımesi Ali Paşa 
sa,drazam oldu, Fuaıd Efendi de haı-.iclye neza
retine ,getirildi: ve üstad ile bu ilki peykin ara-
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sına ;bir soğuk1U!k girdi. A!hımed Cevdet Efendi 
Reşid Paşayı ·bu menıkubiyetind-e .de yalnız bı
rakmadı, fakat yari gaan Keçeoizadeden de 
ayrılamadı. Reşid Paşaya sadakati Babıalide, 
Fuad Efendiye muhabbeıti Reşid Paşa koınıa
ğında hoş :görülmedi, 'büyük hamisi ile santimi 
arkadaşı müstesna, iki taraf.tan da istiskal 
gördü. Hatta Ali Paşa da istiskal etti; Babıa
liye Tunusdan, Yemenden, Dağistan ve Tür
ıkistandan gelen Arapça ve •Farsça Çağa.tay 

Türkçesi ile yazı,lmış ev:ralkı .Ahmed Cevdet 
Efendi tercüme eder ve :ic:abeden ceva:pları ya
za.t1ken hu . evrakı ikendisine wrdirtmedi, ye
rine ayni kudrette müıtevcim de ,bulamadı, 

okunmayııp ,cevapsız ibıraıkıla'tl! evraık bir köşe
ıde .yığılı kaleli. FuaJd Efendiyi ziyarete geldi
ğinde . BabııaJi memurfa.n kenı:lisind~ kaçtılaır, 
Reşid Paşaya gittiğinde ise ,bendegan da:ha 
açıık davrandı: "Y ~ tamaımen ,biz<len ol, ya 
öteye git!.. tki ıbayralktan birin.in altına!" de

dil~r: /hmed_:Cev~et Efendi:."~~ ~küçüık !hi~ 
memurum, v;ukela arasıın'<laJkıi. ıhtil,afa karış-

ına.k ,bana yaıkışınaz .. ıHerıkesle 'b8JI"lşığım, ken
di hayrağımıın altı:ndayııım ... " ceva.:bını verdi. 
Fakat bu . muiamele son derece ;guciine giıtti, 
geldiği yere, medTeseye dönmeye· !karar w
di: 

Yarin vefası :yok, dili ağyar kinecQ 

Cev<lct, azimet etmeli uzlet diyarına. 

Diyerek Failih l\l[edresesindeki odasının 
döşemel~rini yenileıtmeğe başladı. Bu .yoldaki 
kati ka.rarıuı Fuad .Efendiye bildirnıeğe glittiğ·i 
gün Ba.bıaliye ansızın padişah geldi, ıdairei hü
nıayur.da istikbal edecek mut.ad kimseler ara
snida Ahmed Cevdet Efendi de b.uluınldu .. Ab
:dülmec:id kimsenin yüzüne ba-kmayaırak yü
rürıken Lofcalmın önünde durdu. Ali Paşaya: 

- Cevdet Efendi bu değil m~? 
Diye sordu, sadrazam: . 
- Evet IDfendim ... deyince : 
- Ben. onu çok sever:iım, hem dirayetli 

ve malumatlı bir za.ttır, hem de hüsnü ahlak 
_1..,•1...•d· • ...,.,,, --·~· , Sı:ı,u'l!ı.tl ır.. · · ! ııw:•:'• W' · 

Dedi ve yüriidü .. Padişah Babıaıliden ay
rılrukıtan sonra ,sam-azam A:hmed Cevdet Eıfen
diyıi çağırttı: 

-:- Ha;k.kmızda ıtevewühil, Şalıa.neyi gör
dünüz.. Tercüme edi.lecek ,bir.ıılum~ evra:kı ni
çin almıyorsunuz?. 

Dedi. Ba:bıalideki 'SOğuk hava birden de-

ğişivel'miş.ti, mütebessim yüııler etrafında do
laşarak Lofcalımn ilti;fatımı. mazhar olmağa 
bakıyordu. Vaka Reşid Paşa konağında duyu
hınca oradaıki hava da -değişti. Ahmed Cevdet 
Eıfendi ~edreseye dönme kararını taıtbik edeı. 
metli. 

Ali Paşanın bu ilık sadareti ancak !Lki ay 
sürdü, · azlin.de, ıAihmed Cevdet Efendiden 
ara,pça öğrenmek :istedi, f.aikat Lof cailımn ta.;. 
biri ile "bu zedd ve müstaid talebe" İzmir va
ffüği ile İstanbuldaıı . uzaJdıa~t:ı.rıılın,ca dersler 
yarı.mı. kaldı, la:kin bundan sonra Ali Paşa ona 
yazdığı mektuplarda daima "Hacei . muhtere
mim efenıdim." diye hitap etti. 

1853 (H. 1270) de yamıaık.da olduğu Os
manlı Devleti tarihlndn ilık üç cildini tamamla
yarak padişaha. takdim etti; Süleymaniye mü• 
derrisliği payesi ile taltif edildi. 

1854 de, , ·vefat eden Akdıiipaşamde Na.ili 
· Bey.iını yerine devlet vaık'ınüvisliğine ıta:ylıı 

edildi. 

1864 de kırk iı~r y~ıı,ıda ilmiye-mesleğinin 
en yilikseik mevkilerıinıden Anadolu Kadıasker
liği payesini ald'ı, ibir sene so-m-a da, 1865 de, 
ilmiye :nütıbesi verirliğe taıhvil olundu, "Paşa" 
oldıu, ıkır.küç yaşında başından ısarığı ve sırtın
dan ciihbeyi ç:ılka.nb feJs ve seıtire pa.ntalon giy
di; 1866 da Haleb vüiliğ1ne tayın edildi. 1868 
de H. 1284 ":Dlvaını AıhBtaanı Ad1iye" reisliği 

ile İstan'bula ıgeldi; ve :bu v.aziıfesine :ilave oia
rak BabıAHde kur.ulan "Cemiyeti İlmiye;' . re
islıiği verildi. Ayni yııi içi:11ıde Divanı Ah.kamı 
Adliye Rej;sliğıi unvanı "Aıd;liye Nazırlığı"ına 
tahvi;l ed!ildi, bu suretle Türıkiyeni,n ilık adliye 
nazın (adliye ,ba;kam) da Alhmed Cevdeıt Paşa 
oldu. Bir müddet gollil'a "Cemiyeti . İlmiyeH, · 
rei81iği yine Cevdet .Paşanm ıüze.rinde hulun
ma.k ,üzere Babıfiliden Şeyhıülislamlık dairesi:
,ne naJtlol:undu. Büyük ıili:m• ve devılet aila.mı en 
büy:üılç hizmeıtlerinden birini de işte bu remi-

. yetin başında "Meceillei .A!hka,mı A~ye" nin 
yazı işinde başardı. Tfü«r hU!kuık ilminin aza. 
ınooii bir temel taşı olan bu eser Ahmed Cev
det Paşanın ,çeii'k iradesi, !beşeri takatın kat 
kat frstiinde enerjisi iıle .talb.aldnık etti, Mecel
lenin tedvininde eın: ağır y.ü.k:ü de onun !kalemi 
taşudı, umumi hüküinleri, düsturları o yaz
ımışdı ld bugün Türk huikuilrunda ataıSözü ilrud., 
ret ve kıymetindedir. 

tık adliye nazırlığı iki sene sürdü. 1870 -
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187 4 arasında Bursa valisi, . şurayidevlet aza
sı, maarif nazırı oldu; 1875 de Yanya valisi, 
.ayni yıl içinde ikin-ci defa maarif nazırı, 1876 
da .ikinci .defa adliye nazın, rumeli mıüıfettişi, 
teıkrar maariıf nazırı, az sonra üçünru · defa 
adliye nazırı, 1877 ıde d'ahiliye mt2'llirl, ev:ka.:f na• 
zırı, 1878 de S11ıriye valisi, :ticaret ,nazırı, 1878 
de sadaret velkili, ve teşek;kfil eden yeni kaibi
nede dördüncü defa adliye nazırı oldu, 1880 de 
çrociJ.erek 1885 de ıbeş.inci defa adliye ;nazın ta
y:in edildi; 1889 da meclisi hassı vi1k:emya me
mur edildi, zanrarumızın ta;biri ile .devılet 'baıka
nı oldu; 30 mayıs 1895 ve hicri 5 zilhicce 1312 
de yetmiş üç yaşında vefat etti. Ölümü -Bil• 
yükşruı,i:rde derin ıteeşsür uyandırd1, şamına. 

lay.ifk cenaze merasimi ile İ-kinıci Sultan Mah
mud türbesindeıki lhazireye defnedildi. 

Bütün vazif eleırinde tertemiz ibir alın il.e 
hizmet etmiş oiaın :bu devlet adamını•!l .iılmi hü
viyet ve ş~yeti resmi uınvaın ve riitbelerıinm 
da.ima önüne .geçmişti. Baş.da "Mecelle", son
ra tarihi vıe Kısası Enbiyası, biır belagaıt ör
neği olan İbni iHal:di.m Muıkaıddimesi - tercüme
si miılli ıküıtübhanemdzin ,ötmez eserleri arasın
dadır. "Tarihi Cevdeıt" ile :tkinci Abdillhamide 
takdim eJtldiği "Maruzat" ad1ındaki müşaıh.ede 
ve hatıraılan tstanbul Aınsikloıpedisinin !kay
nakları arasındadır. (B.: Taxi.!hıi Cevdet;. Ma
ruzat; Şiı:ıketi Hayriye) . 

Kabir taşının manzum ki±a-besi şudur: 
Asrımızııı tbni Kemali idi 
Ha.yfa ki terki hayat eyledi 
Edib idi, hayli eser bıra.kdı. 

Tezyini zati sıfat eyledi 
Takdire idüb nzasın izhar. 
Allah deyfı azmi cennat eyledi 
Ta_rihini yazan kalem kırılsın 
"Ahmed Cevdet Paşa vefat eyledi." . 

AHMED ÇAVUŞ (Galat.alı) - On ·seki
zinci asnn ;namlı meddaıhlar.ından; ,ha.yatı 

ıha.kkmda. adından ·başka hiç bir :kayda rastlan
madı. 

ıAHMEDÇAVUŞ (Ke~üdayerizide)
On sekizinci asır ;çiçe!kçiler.iındeın; za.manıınm 

çiçekçileri arasında oJguaı zev:k ısahi!bi ibir zat · 
olaralk tam.·nmışıtı, abbablaxı tarafından elde 
edilmiş nıadide çiçelklere ibu Afınıed Çavuş isim 
koyardı, koyduğu isiıınıl,er de ekseriya. çok uy
gun düşer, beğenilirdi. Kendisi de tohumdan 
ıbir lale elde et.nrlş, "Sulıtlanı Ciilı.an" adil! ile tes-
cil edilmiştir. "~~.-•!!'r · T 

Biıbl. : Ubeydulla,lı, Tezkiı'ei §1.\kt\feciya.n. -

AHMED ÇAVUŞ (Kiraz) - :tkinci M8.ih
mudun ilk saJ.tanat y11ı1:arında tersane çavuşla• 
rı.ndaın ve Gala.tanın namlı zo:rıbalann<lan; kör
pe bir rom ıfaılrişesinin saçlarım kestirip şa:bı 
emret kalyoncu neferi oğlan kılığıına soıkarak 
gemiye alır, zıpırh:k ve uygunsuzlulk ile tanın
mış üç ayalkdaş.ı iıle ge-ce işret sofra.ısı kurarak. 
kızı oynatırlar, nöbetçi kaıpıtam: "T,aze neıferi 
ıköçek oğlanı gibi oynatmak ne manadır" diye 
sofralannı ve meclislerini dağıtın~ ve neferi 
eılleri,nden a.lm&k istediıkte yatağan çelküp kap
ıtanı yaralarlar, ertesi gıü,n1 'he:psi ya6ı:alanarak 
Kaptanıderya Ramiz Paşaya götü.rii.für; Paşa 
huzurun,da. da lk:üıstalıça kıonıuşa.n. ·ınraz Ahmed 
Çavuşun el ve ayaklarına demir bukağı ve 
-zencir v;uınılarruk k!ayıkla Rum.eli (Hisarına yol
lanır, gece ora,da boğularak ildam. olunur. Oy
naWan neferin de oğlan o·mayu:p fahişe avret 
olduğu anlaşılınca Baba Cafer Zindanına 

aWır, Tersane önünde , lenger at m ı ş 

olan , gemilerin efradı arasında umumi 
bir yoklama yapılır, hu yoklatml1ia da, söme 
gemıi efradındanmış gibi Galata ve civarından 
yüzden fazla uygunsuz oğlanın ıgemilerde ya
ıtıp 1kaılkımaJkta oıldiuk-ları anlaşılır, ıeıfrıa.da neza
ret vazif eler:ini filıma1 etmiş olan !kırık kadar za
bit ve çavuş hapis ve dayaıkla cezalandlrılır. 

Bibi. : Galatalı Hüseyin Ağa Me;cmuası. 

AHMED ÇAVUŞ (Ta.nnbilmez) - On 
altıncı asnn namlı sübaşılarından ; Ü çi.incü 
Muradın kırk gün ikıır-g _ -gece süren oğıullarınm 
~ün.net ve kıızının evlenme .d,üğ,ünler.inde BU·· 
yüıkşehiroe asayiş ve in:zİibatı gereği gib:i ko·
rumağa muvaffak oıhn.uş, fakat !kırkıncı günü 
çılkan bir vaıka üzerine azledilmişltli. 

Sultanilihmed civanndaıki S:iıpa!h,i odal.ann
da birkaç deliikanlı ıtıaze yiğitm fisik ımıeclisi 

kurup fahişe avratlar kapa.dıkianıu !ha:ber al
mış, bir bölük ye:niçeri ve -aıses ile ıbu odaları 
:basımş, fahişeleri delikanlıların elinden -almıış-
1:ı. ~t bu ,baslkını duyan bütün sipahiler 
ayaklanmış, Ta.n·nbiliınıez Ahmed Çawş i:le bir 
·bölük y~r:iyi çev.imıiş, -faıhişeleri geri al
dJıktan haşka yeniçerileri döve döve mecrİ.ıh
etınişler, ~ed Çavuşu da kıskıvrak ,bağla
yıp iA.tmeyda.nı sarayından düğün seyreden 
padişail:ıın gözü öniüne- lbııNılkmaşlardı. Bunu du
yan yeniçer.iler, ~emi oğılanları ve ya.sakçılar 
da sipahiler üzerine sal(l:ırnuş, vak'a ıbüyümijş, 
Yeniçeri Ağası Ferhad Ağa (az sonra paşa.) 
vak'a. yerine koşmuş, onun gelmesiyle ımey-
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dand:a yeniçeriler çoğalm:ış, ve ontahkta iki 
siıpa:hi öldürülmüştü. Sadıl'azam Sınan Paşa 

gazaba gelerek ·Ferhad Ağayı; "Bre kara kö
.pelk niye geldin?! :iki ıkana. sebep ol<lun, yııkıl" 
diye kovmuş, Yeniçeri Ağası gidince yeniçeri
ler de meydaınıdan ,çekilmiş, kavga. ıba,stlımıştı. 
Hemen o gün Sülbaşı Afımed Çavuş da azledil
mişti (1582). Bu va:k'a Fenhad ve Sinan Paşa
lar arasında.ki can düşmanlığının iba.şlangıcı 
olarak .kaydoluınıur (B.: Ferıh.ad Paşa; Sinan 
Pap., Koca). 

Bibi. : Peçevili Tarihi, II. 

AIDIED ÇELEBİ -On altıncı aısırda ya
f&ımŞ hayır sahlplernıden, Üsküdar-da !kendi 
adına ırlsbetle anılan camiin hanisi, kabri ca-
9)11,inin ·milµ'a;bı önündedir (B. : Alınned Çele
bi Camii). 

llibl. : H&di.katül CevAmi, II. 

AHMED . ÇELEBİ ~ On yedinci &erın 

namlı zMdrle.rinden, Şeyh lAıbdillmecid Siva
!&ıin zA.ltirbaşısı :idi. 

Bibi. : S. N. Ergun, Türk Din1 Musildsi. 

AHMED ÇELEBİ (Çaylak) - ·On -seıki
zinci asıı- halveti. şeyhlerinden ve n-aım.lı mıusi

' kişinasla.rdaın; bir kıt'atlan 1680 (H. 1091) de 
Cağa:loğlundaki halveti deırgMı.ına şeyh oldu
ğu öğreniliyor: 

Za!dr Ahmed Çelebi posta g~üb şeyh olİcn.k 
Çoğu endlşei tarihe düşüb yA.ranın 
Herblrl bulmak için zevki tecellli müdlm 
Ha.Ika.i fllue g!rüb devrederler iken a:ı,.m 
Dedi ŞAbJn Dede tA.ribJnl Ahır dönerek 
"Kondu Çayla:k Çelebi Tekkesine A.'manın" • 

La.kabının gençliğınde "Çalalk" iken halk 
·ağmnda ibu şekle girdiği söyl~nir; 31 ytl şeyh
liıkten sonra 1711 (H. 1123) -de öM,ü, deırgMıı
ma gömüldü. 1Bitçoik. Hiahileri besteleri vardır; 
bu aırada Abdülalıad Nurinin meşhııi,r: 

Ey bent aşk At.eşine yaııdıra.n · 
Aşk s,ıımn,. Atık senin, ınA.şnk senin 

iWıiıslııi de uşşalrtan-lbestelemdşıti. 
Bi.bl. : S. N. Ergun, Türk Din! Mwıiki.,i. 

AHMED ÇELEBİ (Çıımık) -On yedin
ci ası.r ortaıarmd'a yaşaanış namlı musikar us
tala.rınd:andır; hayatı lh'81lmında başka bir 
kayda rastla.na.madı. 

Bi'bl. : Evliya Çelebi, I . 

AHMED ÇELEBi (Ha.mm.al) -'-- -08kü
da:rlı, · on sekizinci asırda. yaşamış namlı çiçek
çilerden, "Ş(iı;'.ide" -ve ~•Sd!hrlye-" i.simlerUe tes
cil eiilmiş ild nadide Gmd lft.lesi yetiştirmişti. 

Bi:bl : Ubeydulla.h, Tezktrei ~tlfeciya.n. 

AHMED Çla,EBİ (Hemrfen) - On ye-

' · • ..J 

İstanbul Milletıerara.81 Sivil H&vacı:lık Kongresi 
hatıra pulunda Hezarfen Ahmed Çelebi 

(Resim : U J s.nö J 

din-ci asır ortalarında, İsta.nbıtlda ya.ptığ,ı ibir 
akıt ile uçmağa muvaffak olmuş bir fen aıdn
nıı - ca.nbazd,r. Tarih kaynakları arasında 

ikendisinden yalnız Evliya Çeleıbi beıhseder; 
hayatı ve yaptığı ale:t h.a.klkmda, büy,iik muhar
ririn şu satırların.dan başka. 'bir şey bilimni
yor: 

"İptidıa Okm.eytlanınm minber.i. U7.eıre, 
rüzgarın şiddetinde ikart:a.1. kanaıtlarile seikiz 

.. dokuz kere .biavada ,pervaz ederek ,taılim etmiş
tir. Ba' dehu S1.llıta.n Murad Han Sara.yburnım
da Sinaın Paşıa. -1.roşıkünd.en. ıteımaşa ederken Ga
lata kulesmin ti zirvei bfila-sından lodos r:üz
ga.rile uçarak Üsküd:ardıa Doğanıc:ılar meyda
nına inmiştir. Son.ra .Murad Han ke:ndisine bir 
kese altın ihBan ederek: -Bu adam pelk. kor
!lrula.cak -bir adamdn.r,- her ne murad ederse 
elinden gelir, /böyle kimselerin bekası eaıiz de
ğil! diye Cezayire .nefi eylemiştir. Ol'aa& m.er
!h.um oidu". 

TürJtiye Cumhuriyeti P.T.T. idaresi 1950 
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yılmd::ı; 17 ekimde İstr.nbulda toplanan Mil
letlerarası ·sivil Havacılık Kongresi için üç 
hatıra pulu çıka.rını0, bunlardan z-eytCı.ni ye
şil - r,1avi 20 kuruşluk pulun resim' ffi3VZUU 

olarak Hezarfen Ahmed Çelebin$n Galata 
Kulesinden lhklidara uçuş saJmeshli seç
m işt'r:-

Bibl. : Evliya. Çelebi, I. 

AHMED ÇELEBİ (İma.mzade Celeb) -
On .ı5eJdzinci -a-sır çi.çeıkçilerinden; Toph:aneli
d,ir; kendi :fuh:u:ml.arından olırnadığı söylenm.iş 
nadide bir beyaz zen.in yetiştirmişti. 

Bibl. : Ubeydull-ah, Tezkirei şilkO.feciyan, I. 

AIDIED ÇEJ . ..-·-1 (Kemani) -:-- On ye
dinci asır . ortalarıı;;. -. yaşamış namlı san'ıa.t

karlardandır; devriıniın- roü,yüık üstadları:n:dan 

kem.ani Mustafa Ağanın yeti§.tiırm.esidir; Ev
liya Çelebi: "Kıa:biM tahsil o:la.n. üst.ad oluır üs
ta-d:da.n. mazmununca bu \Alhmed Çelebi öyl-e !bir 
ıkemiamddir! Taksimini dinliyen adam ihayran 
kalır" ,diyor. 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AHMED ÇELEBİ (Kürdzade Mir) - On 
sekizinci asrın zengin toihum ,saJıibi namlı çi
çekçilerindernı; "Külfilu Şerif", "M"ır Ahmed'', 
"Kürdi Süleymani", "Şerefraz", ".A:h:oıeda

bad", "Hurşid Bey" ve "Şivekar Süleıym.ani" 

isimleril.e tescil ediı1miş yedi zerr:(,ıi -.ı:~rıdlr; si
cile geçirilmemiş nadide çaçeık reiıara.k yüze y:a
km zeırrln elde etmiş :bir ç.~iyıdi. Bir çok da 
RUımi lalesi vardı. Zerrinlerinm. en giwe1i sayıı.
la,n Küla;tu Şerif ilk açtığında !kar yağmaga. 
baş[amıştı; Afımed Çclebi çi-çeği örtecek bir 
ı,.ev aramı,. ve. g0ziine iliı;;P-n bir bostancı l:rli
laihını üzerine gerçirlvemıdşıti:. O sırada kendnsi
•i ziyarete gelımiş buhınaını Şehremmi Camii. 
haıtibi ve devrin nrumlı çiçekçisi UbeydullaJı 

Efendi hunu 1görmüş, ~iıçeığe "Külahı Şerif" 

adım veırm;iştt. 
Bibl. : Uheydull.ah, Tezk.irei şültfıfeciyan. 

AHMED ÇELEBİ (Meczub) -On yedin
ci asır ortaJ.arıru:la yaşamış namlı meczub-lar
dan; Büyü(kşehirde ana doğmas çıp]aJk dola
ş:ı,r, halk ta.rafından ikerametine inanılmıştı. 

Kendisini çok yaıkındrunı -tanımış o:la:n "Hedi--
yetillihvan" muharriri Şeyh iMehmed Na.zmi 
Efemi: "Nefes saıhlfbiydi, celali galil!b, zarl:f, 
a.riıf, güzel konuş'l.ll', padişaha nedim olmaga 
layık, her sınıf hall{m me,<:ırebince ve tavrınca 
sohbeıt eder, ıbillı.a:saa cel.fili son derece.yi bul
duğu zaman sohbetinden zevı'k a.iımr bir adam-

dı" dedikten sonra, o asrın cemi.yet ilmi ha.kı
nımdan dikkat ile Oık'llınma.ğa -değer şu hal ter
cümesini na.:kleder: 

Sev.gi ve hürm.etini k.azaım:ıoş bir zwt bir 
gün Ahmed Çelebiye: 

- Üryan gezmeseniz, bir libas giyseniz! 
der. :rvı:eczub: 

- Sonunda Ha.ık hw.ın·una varaca:k değil_ 
miyiz? Ben kendimi şünd.iden öiü brilirim, Haık 
:huzuırı.ınd-a c~.hennem ateşi ile yanmaktayım! 
cevabını verir. Beriki cesaret edip: 

- Cezbendzin sebebi nedir? diye 80ra.r. 
.Ahmed Çel~ de anla.tır: 

- Kadıasıker Azmizaıde .m.eır'hıumun ıkıı.pı 

çuhadarı idim. Bir gün divanhanede oturup 
gelene gidene roaikar-dım. Birden kwpıda bir 
adaım. belirdi. Mer.kep katlarca bi.r ata binmiş
-ti. Boyu posu hir buçu!k insan ikadar iri, kud
retten sürmeli, şahane gözleri va.ro.ı. ~ven 
başında aıttan inip aıta: ----:- Dur şu.Tela! dedi, ve 
çııkıp·yanmı.a gelince atcağızı -u.roular, döğ:dii
ler, asla yetinden kımıldamadı. Bilirim. ki ke
ramet sahibi bir zattJ.r. Kalıbimdie keındis.ine 

'karşı bir ımuhaıbbet uyandı: - Sulıtıanım şu -
raya ibıuyuırun! diye önüne dıüşüp Efendime 
götürdüm. Gördüm iki Ef enili ayağ.a kıılkıp 

masla;}ı.atmı muradı ,ü:zre yaptı; ve i:'.mz ·ne 
uğurladı; ·koltuğuna girip indir.dlın . .Atına bin
dikte ıbana :hitab edÜib: -Ben şimdi ,sana. Yeni
çeri ağası.ol, V.ezi.razam ·oı desem bed dlua et
~icş.olurum; Ceıruııbı Hak istidadım. bir kamil 
himmet-ile· fiile çııkara ! . diye filma okudu; ve: 
- Siva.si Ef end:iye ,benden selam eyle!. dedi. 
Bu selamda ,bir hlkmeıt vardır diye he.men Si
vasi Efendinin :teikkesine v.artlınn; ve huzuruna 
çıkıp -selıa.mı ,söyledim ve V3Jk'ayı anlattım. Si~ 
vasi Efendi: - O za.t Na.suh Efendi birade
r-imizdir, -seni bize teıl"biyeye göndermiş, ammı. 
,swlıı haıttın celaldenıdir, beş vakitte şu camide 
hazır ol, sair zamanlarını eamid şerifin altında, 
mutaflar vardır, onlara ıJti aikıÇ'eye işçi ol, bir 
a.kçe ile ye iç, bir akçeıs:im sadaka ver, gündüz 
sa.im gece kaa.im ol, kimse ile konuşma. şu do
lapta b5r aba hm~ ile ,lrula:h var, esvabını çı
kar o:rıJa.rı giy!. dedi ve fatilia clkudıu. Tafsili 
alı valim çok, icmalim budur, hemen o saat bod
ruma girdim, yedi yıl riyazeit ettim, sonra tek
rar huzuruna çıktım, Kaıpani Saçlı Meıhmed 

Efendiyi çağırdı, baş aiÇllk, ayak yalın bir kebe 
içinde -Kapani Efendi g~ldi; Sivasi Efendi: -
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.------~ 
Şu adam -seni ister! oodi. 1Mehmoo. Efendi ce
lale geli-p ,b.iTaz küfür ettikten sonra: - Ben
den ne istersin?! Sen de ;bemdırn gilbi üryan ol!. 
soka:klara düş! yıkıl şuradan! diye ,bağırdı. 
Kendimde 'bir h,alet ve keyfiyet buldum ki he
men çırılçıpl•aik soyunup kendimi · sokaıkta 
buldum, kı,rk yıldır ,o !haldeyim! .. 

Şeyh Mehmed Nazmi Efendi ,bu -namlı 
mecruhun öiümünden şöylece 'bahseder: 

"Bir ;00,ne Alt'ikmustaıfaıpaşa Camiıi şerifinde 
halveU erbainde oıturmuştuım. Aıhmed Çelebi 
gelip: - Yarın inşallah namazımı ilcılıp te1kinı 
etmenizi niyaz ederim! d~di. Saibahleyıin ıgö- · 
r.ürler ,ki sağ elini :başı alıtına lkoy:up ruh ·tes
lim eylemi, namaz ·ve telkin için vasiyetini ye
~ine getirmeik iısterdim amma Atikmusıtafa
paşada misafir -gihi idim, Musta..:fapaşa şeyhi 
vaı:ıken tar.iıkat adabına muh~if idi, meğer o 
gıün Sultanlaırti'an biri vefat etmiş, Şeyh Efen
diye intisabı olduğunıdan na.mazını ona vasi
yet etmiş, :Mustafa.paşa şeyhi oraya gitti, hen 
de Ahmed Çelebinin namazııu ikıl:d:Lrdım" (B.: 
Mehmed Efendi, Kaıpani Sa.ç-h). 

Bibl. : M. Nazmi, Heföyetül lli:van. 

AHMED ÇELEBİ (Nane) - On yedinci 
asrın naımh lbestekı.ar ve hanendelerinden; mu
asırlarından Evliya Çele:biın:iın: "malu~tı fira
van sahiıbidir" dediği bu ,sa,natir: Galata ta
raflarında otururdu. Dördüncü SuiLtan Meh
med zamanında meşhur oldu. Musiki f.eımi,ni 
zamanırun irfan ehli ses sahiıplel'inden talim 
etmiş ve -üstaôlar araısma yükselmiş, gayet ya
iDlk bir sesi olup, .musiki fenninin inceliklerine 
vakıf ·olmıyanlara da asla talim etmezmiş. z;a
manında yetmiş parGa kadar bestesi zapte
dilmiş olan bu ıkıymetli san'aıtkar 1686 {H. 
1098) da ölmüştür. 

Bostanı Adn ola. Yarab cayi Nanenin 

mısraı ölümüne tar.iıhtiır. 
Irak ilahi 

- Güfte Üsküdarlı Yahya'nın --
Gel vüeudun perdesln kaldır cemA.H yari gör 
Ca.ıı gözünden sil guban çehrei dldan gör 
Oyalanına a.ldanub a.rayişine 6.lemin 
Menzili maksuduna. bir _gün lJlqıl:İ va.ngör 

Bibi. Evliya Çelebi, I; S. N. Ergun, Türk Dini 
Musikist . 

AHMED ÇELEBİ (Remmal) - On ye
dinci asır ortalarında yaşamış namlı bir rem
malıhr; hayatı h.aikikında :bilinen tek fıı'kl"adan 
bir hayli yaşlı olaıraık öldıüğü ıta:hmiin olunabi
lir; ,fıkra şudur: 

K:ıyafetini tebdil ederek şe:hirde sık sık 

dolaşan Dördüncü .Mtll"ad bir :g;iın esnaf kılı
ğında Üsküdardan :bir kayığa ,biner, Ahmed 
Çelebi de kayıkıta imiş, dereden tepeden konu
şulurken ıhilikümdar: 

- Nedir şu Sultan Muraddan çe!ktiği

miz, ikeyif namma bir tütünümüz vardı, onu 
da yasak etti! 

Dedik.ten sonra kuşağından bir ~u!'ouk çı'

ıkarıp doldurmuş; kayıkçı :ile Aıhmed Çeleıbiye 
- Yoldaş sen merd ·bir adama. ıbenıziyıor

sun; :baba, sen de mazlum bir adamsın, her ne 
olursa olsun hen bir kaç nefes c;eikiyorum! de
yip -çubuğunu ateşlemiş. 

ıAhmed Çelebi: 
· - Oğul, şu ,çuıbuğ,u uzat da bir nıef esciık 

de ben çekey.im: 
Kayık~i da: 
_:_ Şehbazım beni de unutmayın! demiş

ler. 
.Aihmed Çelebi: 
- Oğul senıin işin güciin nedir? diye ,sor

muş. Murad da: 
- F.ski!Ciyiım, ya ıSen inıe iş ıgöııürsün? de

miş. Çelebi-: 
- Remma1im! demiş; ve şöylece !konu

şulmuş: 

- Öyleyse !bir remif at bakalım, şu an
da Sultan Murad nerededir? 

1htiyal- remmal !bir kağıt parçası üzerin
da -bir faktın hesaıplar yaparak: 

- Deniz ü,sfünd;e görünüyor! demiş. 
- Hele ,bir remil daha at bakalım!. Ya:-

•kmla,rda mı, uzaikta mı?! 
A'hm~d Çelebi yeni bi,r ıtlaıkım lhesaplardan 

sonra gözlerini .kor:ku He açınu.ş: 
- Oğul demiş .. Sultan Murad bizim yanı

mızda .. Ben remmai Ahmed oldıuğuma göre 
devletlu hüıııkar ya sensm ya da şu kayıkçıL. 

Bunun üzerine Murad kolunu sıvayarak 
,hükümdarlık -nişanı olan bazuıbenoini göster"' 
miş; ve: 

- E'y remmal Çelebi! demiş .. Bir remil 
daha abp beınim şehre ihanıgi kaıpıdan girece
ğimi ,bulabilirsen kallellıizi kurtarırsınız! .. 

İhtiyar remma:d da: 
- Baş :üstüne hün'l~a.rım .. Amma benim 

de bir şartım var ... demiş. 
- Şartın nedir ki? . 
- Bir remil atıp.hangi kapıdan gireceği~ · 

ni öğreneceğim fak&t, san.a söylemeyip şu kıt~ 
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ğıda yazacağım, sen şehre •girinceye kadar ka
ğıdı o!kmnıyacaıks~n.. Gi.rdi:kten sonra açıp 
okuyacaksın .. Eğer remilde isabet yıoksa boy
mınnuz kıldan incedir!.. 

Murad gülmüş: 
- Ka.!bul eıttiım ! demiş. Ahmed Çelebi de 

hesaplarını yaparak bir ~ağıt par.çasma bir 
kaç yazı yazıp !katlamış ve padişaıha sunmuş .. 
.Padi§aih ıda kayııik;çıya: 

- Çek ,ba:kalım Lanıga ,saıhil.in,e ! . 
Dem.iş .. Ve /kayığı oraya yana:ştırdılkrt.an 

.sonra, derhal Lan1ga ılrolluğıı.ma ha;ber salarak 
ustalar ve ırgatlar ,getirtmiş, surda bir kaç 
•saat içinde yeni bir kapı_ açtLmıış.. Ve şehre 
buradan girrok.ten •sonra Mımed Çelebinin ka
ğıdını açmış ve hayretinden dona ika.muş .. Ka- . 
ğıüa: "Padiş,a,hı:ın, yeni k.aıpm mübarek ol
sun .. " ya-zılıy.ımş !. . 

Bunun üzerine Murad, remmal ile kayık.: 
çıyı affetmiş; o şiddetli tütün yasağıınıda, tü
tün d,çip de padişa:hı-n .eline düşdüıkten sonra 
canım lkurıt:a..ran da yalnız bu tl!ki kişi imiş .. 

Bibl. : Halk rivayetleri. 

· AHMED ÇELEBİ (Sarraç) -'-- On yedin
ci asır ortalannda yaşaıntış namlı .neyzenler
den, hayatı haıkkıııda bundan :ba.şka bir kayda 
rastlaınamadı. 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AHl\-lED ÇELEBİ (Selanikli) - On ye
djnci a;sır ortalarında yaşamış davudi seste 
namlı bir ha.nende; Müneccim Selanikli Aih
m-ed nede ile ayni şahıs olduğu ikuvvetle söy
lenebHir (B.: Ahmed pecıe). 

Al:IMED ÇEUEBİ (Solak) - On se:kizin
ci a-sır çiçekçilerinden; san ıkatmer ;bir zerrin 
elde etmiştir ki ,çiçekçiler arasında seçkin çi-· . 
çekleroen sayılır, aıs:1a sade açmaz, daima kat
mer gelir . 

. Bibl. : Ubeydullah, Tezltirei şükfifecj.yan. 

AHMED ÇELEBİ (Sureta) - On yedin
ci asır ortalarında yaşamış naınılı !bir mukal
lid ve hok•kalbaz; 1hayatı ha'kikında Evliyıa Çe
lebinin şu kaydında:n, iba.ş,ka ,bir şey bilinmi
yor: 

"Muıkalli:d Şeıııgfil Çelebinin biraderidi.r, 
f eridi asır mukailid' idi, tiryaJki taiklidiyapın:ca 
insan hayret. ederdi. Tiryaki olup tütün. doğ
rarken elini kesip bir san'at ile parmağından 
ol kadar kan akıtır idi .ki ahir-ül-ömür bihuş 
olup yatardı. Biraz sonra ıka1kara'k parmağın
dan ikan aıktığı halde: -:- Rüyamda .gördüm, 

senin bu kanın dinmek .i!htimali yoktur b~ dil
ber oğlan kanına yapışıp alnına süre! .. diye al
nma ,bir elif çekerdi, ıder-ha:l 1i:anı dind:irirdi. Bu 
esrarına simyailer bile akıl erdiremezleırdi". 

Bibl. : Evliya Çelebi, I; S. N. Gerçek, Türk 
temaşası. 

. AHMED.ÇELEBİ (Şalgam) -On seki
zinci asır çiçekçilerinden, pe:k çok ·zerrin ve la
le tohumu sahibiydi; "Eşrefül Ezhar" adında 
bir zerrini, ve "Nevatayi Ahmedi" ve ''Mercan 
Peyker" adında iiki rumi lalesi tescil edilmiş
tir. Bir de devrin namlı ıldba.r çiçekçilerinden 
Sinanpasazade Süleyman Bey tarafından 

"Nakşi Bihzad" adı verilmiş harilkulade .güzel 
bir karanfil yetiştirmiştir. 

Bibl. : Ubeydullah, Tezkirei şükufeciyan. 

AHMED- ÇELEBİ (Tabib) - On altıncı 
asırda Kanuni devrinin namlı tabiblerinıden, 

babası İsa Çelebi de Büyük şehrin tanınmış 
bir taıbıbi idi; Sıüleyma.niyedeki tıb medresesi
nin Hk müderrisliği aJıtmış akçe ile 'bu Ahmed 
Çelebiye verilmişti, fa.kat ömrü vefa etmiye-
re:k pek az sonra ölmüştür. · 

Bibl. : Peçevjli tarihi, I. 

AHMED ÇELEBİ (Zakirbaşı) -On.ye
•dinci asrın na.mlı zrukir ve bestekarlarmdan; 
\Abdülmecid Sivas.inin zakir:başısı; bu şeyhin 
meşhur ·bir ilah.isini lbeyatiden ,bestelemişti ki 
i1k kı.t'ası şudur: 

Hadden aştı iştiyakın 
Ya Resul göster camalin, 
Ya.kdı beni iftirakm 
Yıi. Resul göster cemalin, 

Bibl. : S. N. Ergun, Türk Dini Musikisi. 

' AHMED ÇELEBİ CAMİİ - Üsküdarda 
İmrahor ile Şemsiıpaşa arasında Aılmıedçelebi 
mahalleı...tıinde, Açıkfürıbe sokağı · ile Hıüdai 

Mahmud sokağının kavşağmd~dır. Dor.t kagir 
duvar üzerine kiremit döşeli. çatı ile örtülmüş, 
mınaresi alhşa:r,, bir maıbedıdir. ıMin;a,re, binanın 
üzerinde olup kapısı son c•emaat yer.inin üstün-

. deki ıkadınlar maılııfel:indeclir. Aşağ:ıdwkıi satır
lar 1946 yılmda bir ziyaret esnasında tesbit 
edilmiş.tir: Camiin duvar ve miliraıp n.aJkışları 
ruha -kasvet verecek ka.da.r ikarışıık ve ımana
sızdır; ilk fırsatda hiç olmazsa düz beyaz bir 
·badana ile örtülmesi pek yerinde bir hizmet o
lur. Hasırları eskimiş, bir iki parçası güzel v~ 
kıymetli seccadeler ve halıcıklar döşenmiştir. 
Bir İran büyük elçisinin hediyesi olan gayet 
büyük mihraplı bir·· halı, 1944 de Evkaf Mü
dürlüğü tarafından her na sebebten ise kaldı-
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rılmıştır;Duvarlarda m.üteaddtt y&,zma ı;e mat 
rı:m levhalar asılıdır. Mihra'bıın jiJd yanında pi
rinçdm iki kü,çü.k cami şamdanı, kapıdan. gi
rilince sağ köşeye yaıkın bir yerde de, aç.ık ley
laki boya ile boyanırruş tahta kutusunun üze
rinde "S-ene 1175" ıtiarihi bulunan eski bir raık
ka.slı saat vard;r•ki .kadranında "vVi1m. Ckrke 
London" yazılıdır; saa,t bozukmuş, getirileın 
sa.atçılar tamir edememişler. Tavanının göbe
ğine sekiz fanuslu bir demir avize asılıımş,tır; 
ta,>a.n sathının birço~{ yerler:i.ı1•den de top llrn.n
dildlder, tek kanidil1er, fanuslar, tavan lamba
ları, asma fenerler, Kıabe ısüıpürgcleri, deve/1.m
şu yumurtası, hasır, örülmüş çiçek sepetleri 
~Llanmaktadlr, bunların arasında i~.ine Meih
med Rifat adında bir hattrct, tarafından ismi 
Celal ile ismi Rc-.sul yazılmış bir şişe vardır. 

Oa.miin banisi Ahmed Çeleıbinin kabri; 
mAfoedin .Açıktür.be -sokağı üz~deki .kü,çüciik 
bahçesindedir; yeşil boyalı baş taşındaki ki
tabesi şudur: 

"Hüvelbaki Saihibül hayrat meııhum El
hac .Mımed Çelebi . ruhuna elfatiha. Sene. 975 
(M. 1567) ". Kabrin ayaık ucunda, duvara da
yalı olaraoc yine yeşil ;boyalı ikin:ci bir taş var
dır ki onun üzerinde de: 

"Bu Mescidi şerifin banisi mer
hum Elhac Ahmed Çelebinin ruhu 
için elfatiha. Sene 1181 (M. 1767)" 
yazılıdır; bu ikinci taşın, mabedin iki 
Rl3ır s.o-nra.ki • bir tanµrinde konduğu 

bellidir. Ahmed Çelebinin yanında,İkinci or
du muhasebecisi olup 1336 qa ölen Hacı Rüş
dü Bey yatmaktadır. 

Sohbeti tatlı, eski bir muallim ve tttihad
cı olan camiin kırk seneliık imamı .Aıhmed Çit
li, bu mab~din, Milli Miücad:elede vatanperver 

.. Ü s};:üc1'arllların .g.izli merıkezle.rinden hixi oldu
, ğu,nı.ı, yatsı ıın.mazmdan son-ra , yalnız kendi

.sinin mü:hürleyiıp :imzaladığı mazbatala.rla. 
Anadoluya 2000 nefer ve 400 za;bit kaçırıldı~ 
ğı.nı söykmektemr. Semt hal'lon.da-n olup Va,.; 
,hideddinin riya.seıt ettiği Şfirayi Saltanatta 
Sevr muaJhedesinin imrasıına tek muhalefet 
rıeyini vermiş ol.a:n ıtbpçu feriki Ali Ri2ıa Paşa 
merhum da ·bu .Mım.ed Çelebi caminin cemaati 
arasında SJık ısık göriilen simalardan imiş. 
,, Bu camim karşısında Şeyhiiliıslam. Min
kaarizade Yahya Efendinin medresesi ile tür
•besi vardı, .h,er i:ltisi de yer ile bir :hM"ap olmuş
tur; efendi ile ailesi efradi:nin: /kemikleri bir 
rc~<ınd.ı.k i{',lııe .konularak Ayşe Sultan Camii 
mezarlığına n:aklolunmuştur. 

Bibi. : Hadikatill CevA.mi, II; REK, Ge·zi notu. 

AHMED ÇELEBİ.SOKAGI - Eyyubun 
Nişaneınıustaiapaşa mahallesi soıkaıklannd_yı;
l<\Jaca çeşme ve Nazperver sökaıkları ile yaıp

tığı üç yol ağzından yüründüğfıne gö
re, ilk kısmı az meyilli yokuş ve top
rakt,n·; sağda tüm.sek bir arsa, solda 
üç katlı bir ahşap ev vardır; bu evin 
yanı ba§ından. bir kavis· halinde ısola 

t:rsküdaı-da Ahm.edçelebi camii (Resim: Nezih) 
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kıvrılır; sokağın bu ikinci kısmı, bir ara
ba geçebilecek kadar geniş, kaba taş dö

· şetiykffi bozulmuş, ibir toprak yol haline gel
miş.tir; evleri 'birer ikişer !katlı alhşap yapıla.r
dır; sokakta, ağzı çimentoqan yapılmış ve de
mir :kapağı bir top Jriliıtle !kapanmış bir. kuyu 
vardır. Sağda ,basamaklı ve .kaba taş döşeli 
Aşhane sokağile olan kavşağı:İıdan itiab:ren bu 
Alımed Çclebi sokağlıllm üçün~ü ıkıısmı, daıiıa 
ziyade Aşhane sokağımn devamı mı.iş gibi, 
-kaba taş döşelidir; esasen esld,den de lbu par
ça, A.şıh:ıne sokağına. aiıtmiş, ,ka,zıru:Iığı :halde 

--0lrun.aıı eski levhaısı da hala. ,durm:akt.-aıdır, az 
;blr meyil ile bir vadiye :iner, Na2ıperver soika
ğı.nın Öbür başı, Takkeci .soıkağı ve Hayda.rba
ba caddeaile ;bir dör.t yol ağzı yapar. 

Ahmed Çelebi sokağı, ,seıkenesi orta ıh:al;. 
1i ,aileler, gür'ıiltüsü, ıınasum çocuk cıvtltılar.m.
dan ibaret, aydınlık, havadar, Şlrin bir soka.'k
tır. Çatılan Jcirem.it ör.tü alb.şap evleri vıe ma
halle Mescidleırinin bodur ıbeyaz ~eri ye
şilliklere ' gömillmüş karşı Sll'tlarm ma.nza..rası, 
payzaj ~arl:llarenilt!hünerleri göstermek 
fıı.ısaıt::ını veıreiook: kadar güreldir. 

B.ibl. : REK, Gezi notu. 

AHMED ÇELEBİ - Yahud - REY (Def
terdar) -- On altıncı ası.r ricalinden, Defter
darlıkta, Avlonya Sa.nıca.k Beyliğinde bulun
muş, İsta.oıbulıda. bir Mescid yaptı.ıımıştır. (B.: 
·Liıtfipaşa Mescidi), ıkaıbri Soıfular Camii ıkar
şısındaıki Ekmel tekkesi mezarlığındadır, ka
bir taşının kitaıbesi şudur; 

Oldu Avlonya Beyi vasıl ciııanı lzzet.e 
Eyleyüb mahi saferde bu cihandan lrtlbA,l 

Nice ehle destgir olmuş idi defterdaır iken 
. Destglri ola mahı,erde Habibi ZtllceW 
Var ld:I anın lba.dı sAJllıjJıe ragbeti 
Andugunca Fatiha. Öku ona ey ebll hAl 
Fevtlne piri hired didi · dtla t.ar1hbİI 
"Ahmedln rulun1 daim ı,ad. kıla IAyezAl" .. 

AHMED ÇORBA~-:-- Yeniçeri Oca
ğının kaldırıldığı sırada on biriiDiCi, ellıi üçüncü, 
kırk ,beşinci ve yetmiş altmıcı odaların çorı~
lılklarınıda bulunan dört Y etıiçeıridir iki V ak'ayi 
Hayriyede padişah tarafında bulunarak sa
daıkaıt göstermiş, vak'a.dan sonra da ik:endileri
ne hassa silaıhşorluğu verilerek ıta:ltif edilmiş
ler, soora fstanbulda otumıalan hoş görülmi
yerek -b.irincisi Edim.eye, :illcinıcisi Hırsa.vaya, 
üçüncüsü İspar-taya ve dördüncüsü Nikboluya 
aü.rillmüş, arkatar.ında.n da idam feıımamarı 
yollantruş.tı. Y eıtmdş altı çor,baclBl yoldaşlar 

ar2sında "Ahmed Usta" diye maruftu. 
Bibl. : Cevdet tarihi, XII; Lütfi tarihi, I. 

AHMED DE~E (Doğam) - On yedinci 
ası.r ,başlarında İstan·bulun keraanetine inanıl
mış namlı mevlevi şeyhlerinden, Y-enıi:kapı M:ev
leviliamesi postneşini; aslı -Konya A.kısarayın
dan idi ;doğum tarihi J::iilinmiyor;kuşbazlığı ile 
meşhur büyük arazi saıhlbi zengdn :bir sipahi 
oğlu i.di, Aksa.raydaki konağının ıkwpısı fııkara-

. ya ve garip seyyahlıara açık ve sofrası da bu 
g.failere damı.a hazır bulunıu::rmıuş .. Gen~ deni
lec,e;k bir yaşta insan varlığınm felsefesiınd öğ
renmek '-arzusuna düşmüş, seyruha-te Çlıkar.ak 
Konyada, Mevlevmanede Şeyh Bostan Çelebi 
ile tanışmış, malını ve 1mülkiınü, evlad ve aya
lini hıra!karak çileye ,girmiş, hir fakir mevlevi 
dervişi olmuş ve "Doğani Dede" adiyle şöıhret 
,buJınıuşıtu. 1601 (ıH. 1010) de Kemal Ahmed 
Dedenin ölümü üzer.ine İstanbul-da . Yeniıkapı 
mevlevihanesine şeyh tayın eıc;li:le.n Doğ.ani Ah
med Dede-, fazilet ve ıkemalile ıkısa .bir zaman 
için Büyükşell.:ırin de seçkıin bir şöllıreti olmuş
tu. Tar.i!katlerin aleyhinde ibulunup muısi:kinin 
küfür olduğunu söyliyen asrın koyu taasısu
hunun müı:messili Kadızade Efendi Mevlevilere 
de "dıüdük ç.alanlar" diye hüıcum eder, Doğa
ni Mı.med Dedeyi en büy.ü:k düşmamlarıınıdan 
hini olarak ,görürdü; devrin hükümdarı Dör
dünıcü Murad yanında ,bu namlı şeyhin 1stan
buldan. uzaklaştırılmam için çak çalış~, ımu
vaffaık olamamıştı. Baş.ta h:ilıkümdıarlar gel
mek üzere, (Bir.inci \Aıhmed, :tkmci Osman, 
Dördüncü Murad) İstanbulayanvekibanşey-. 
hin şahsına ve Mevlevihaneye hediyeler göill
der.i.r, ,bağışlarda buluınurlardı; Alhmed Dede 
bunlara. elini ,bile sıümı.ez, memleketindeki em
lak ve akarından ıgônderilen har{;lııklarla. ,bera
ber, :tekkenin zaruri maısra.flan gö:rüldüık:ten 

5?nra artanı İstanbul ftkaraısına ,dıağıtırdı. Sık 
sık borçhılarm lmpatıldığı ?aba Cafer zinda
nına gider, onların borçlarını öderdi; (B. : Ba
ba Cafer Zindanı) ''Dini islamm eşrefi mah
luk.at diye tarif ettiği insanın şerefi, hürriye
t1dir" derdi; borç yiizü.'ldeıı hapsin en şiddetli 
aley.h.tarı idi. Çok gıü:zel ikonuşurdu, .soıhbeti 

ze.nıg:in adamdı, !kemaHnin miyan olarak lh.er
şeyi hoş görm,, muarızlarının filcirlerine hür
met etmesini bilen yüksek ,blı- te:rtbiye sahlbiy
di. Ya.kından tanıdığı lhükümdarlardan Dör
düncü Murad ık.endislııe karşı derin mr hürmet 
ve muhabbet !beslerdi; 'işreıt alemleri ·• dillere 
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destan olan •bu hükümdar, Doğan,i Dedeyi sa
_ı:,ayı hümayuna sık silk davet ederek sofrasında 
bulunıdurur, Şeyh Efendinin huzuru bu toplan
tılarda vekarlı bir lha va yaratırdı. Bazan da bu 
,buluşmalar bir musiki ziyafeti olur, Ahmed 
Dede, seısleri_asrının ıüstün.kıyımetleri olan za
ıkirleri ve namlı neyzen ve kudümzenlerile ge
lir, m.esnevii şerif dinleru:tikten sonra en ağır 
ilahiler, ;besteler oku-nurdu. Büyü:kşehirde 

kuvvetle yerleşen ibir inıana _uyarak, ·biı'çok 

kimseler, yenıi doğaın çooo.iklarnıı Yenikapı 

Mevlevihane.sine ;götüıriirler, yavruya, uzun 
ömürlü olması içi.in, Şeyhin elile bir mevlevi 
.sikıkes.i ,giydirtirle~di. Büyük seyyah ve muhar
r.ın- Evliya Çelebi k-enıdıi ital -tercümesini y-azar
,ken ıkundağmın Şeyihln eline verildiğ.ini ısöyle
clikten sonra: "Hazı:ıeıt!i Doğan Dede ıbu ıha.kiri 
kucağına.ahıp havaıya-atar'aık:: - Bu oğlan .bu 
cihanda . bizim uçurırnamız . ,olsun! :buyurmuş
tur" diyor. Zamanın biır şairi de Büyi\ikşe,hir 

halkının bu inaınına işaret ile: 
İstanbulun dahi taze doğanı 
Olub ı>erverdei Piri Doğani 

demiştlı'. 

DÖğani .AJ1ınned Dede 1630 (H. 1040) da 
-öldü; kalbri Mevlevihanede, Kemal Ahmed 
Dedenin sağ yanındadır. Evliyıa Çelebi Doğani 
Dedenin aslını Rumeliden Ber,gofçalı olarak 
gösıterıdikten sonra göbek adını da "Hüseyin" 
olarak kaydediyor ( ?) . 

Bi-bl. : Evliya Çelebi, I; M. Zi-ya, Yenikapı Mev
. levihA.nesi. · 

AHMED DEDE (Fasih) - On yedinci as
·rın ikiın!Ci yansında yaşamış b.Uyülk şair · ve 
hatta.t bir mevlevi dervişi; aslı İstanbulludur; 
meşhur Doıkakin·zadeleırdendir; Divanı Hüma
yun kalemi ıkatipleri arasından yetişmiş, bir 
zam.anlar Sadnamm. Kıöprüzade Fazıl Afımed 
Paşaya intisap ~tmiş, paşa-nin itimaıt ve mu
habbet1n.i -kazanmış, fakat .aıkraru .arasında se
~ilip yiikıselirke-n hir ıgün cezbei ilahiye kapılıp 
Sadnazamm ıhıizmetini hıraka_raik evine ka
pa;nmış, bir lokma •bir hır:kay.a kanaat etmiş-tir; 
en sonunda da başına bir -mevleıvi külahı ıgeçi
:r:ip Galata dergahında ·bir hücreye kapanmış
.tır; görünüşte harabati, içi mamur foir derviş . 
olmuştur. Ka-tipliık zamanında, ya.zısımn fev
kalade güzelligi ,ile meşhurdu; Mıevlevınıanede 
de zanuı..nı,nın büyıüik kısmJm m.eeıınualar, ki
taplar :isıUnsaıhile geçirmeğe başlamış ve :bu 
sırada Ruznamecizade M€ihmed Ağa adında 

bir gençle banlijmışbr. · Rumıamecizade Meh .. 
med harikulade güzelliği ile İıstanhu.1un büyük 
şöhretlerinden ·biriy:dıi, muaısırlaırından hiriniıt 

yazdığına göre, alem gün yüzünün !hayranıy• 
dı; fakat :bu ,sefer; 

Sanma bu çarhı bir kararda döner 
Kah şahı gedaya i\,şık ider 

Delikanlı, Derviş Fasihin fazilet, irfan, 
hassasiyet ve zarif etine mefıtun ol-du ; Derviş 
Fasih de, yegane meşgalesiınıi teşkil eden o ne
fis istinsaıhl.armı ,genç dostu Mehmede hediye 
etti, onun için en nadir ve Jcıyımetli eserleri su
reıtimaıhsusada ikopye ed:ti; ayrıca, delikanlının 
muallimi, müreıbhiısi oldu; ona, şiir ve sanat 
·z~vJı:i ver-dıi (B. : Mehmed Ağa, Ruznameciza
de). . 

" Bir aralık Derviş Fasfüiu şu ıkıtası dille-
re dest.an -olmuştu: 

CAy idinsem itmen istib'ad diri mihne.ti 
Aşıkım bir kA.firi hüsne Mulıammed ümmeti! 
Giceler azmettiğim ol maha, sayem havfldlr, 
Bir ta.rik ile kabul etmez muhabbet şirketi!. 

Bu kıta Gala.tada garip bir meyhane 
macerası sonunda söylemişti ki· vaka Mirza
zade Salimin tezkiresinde şöyle nakledilir: · 

"Rivayet oiurıur ki, Derviş Fasih bir 
gün: ·~:_._ 

Gumôm alôde olmaktan, htİma:rı dehri çekmekten 
Varub piri mugaana yine serhoş olmamız yektir! 

sözüne uyarak Fener iskelesinden bir kayığ·a 
binip Galataya geçmiş. bir meyhaneye_ gir
miş, içıneğ·e başlamış. Bir ara bakmış ki, bir 
köşede bir sofra kurulmuş, afeti devran bir 
civan sakilik ediyor .. Fasih biçaresi o civana 
derhal can ve gönülden aşık olmuş, saatler 
geçmiı:;, hrşıdakiler ayağa kalkıp gitmeğe 

başlamışlar· güzel sa.kileri de peşleri sıra 

meyhaneden çıkmak üzereyken Fasih Dede; 
tahammül edememiş, hemen oracıkta söyle~ 
diğ·i şu beyitle onu kendi sofrasına davet et
miş.: 

Nice bir kftşede lıamuş olalım, 
Beri gel saki, bA.denfiş olalım! ... 

Nevcivan bakmış ki karşısında ilim ve 
irfan sahibi bir derviş var, tereddüt etmeden 
Fasihin sofrasına gelmiş ve bir dolu q.a Qna 
sunmuş, diz dize oturup can sohbetine başla
mışlar .. Nihayet akşam olmuş, gün kavuşur
ken güzel saki, ertesi sabah· ~rkenden ayni 
meyhanede buluşmak üzere söz vererek e:vi
ne gitn_ı.iş. Derviş Fasih o geceyi meyhanede 
geçirmiş, gözüne bir damla uyku girmemiş• 
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fakat ertesi sabah elim bir hayal kırıklığı. ile 
karşılaşmış.. Erken.den geleceğini vadeden 
Güzel hiç görünmemiş, şair dayanamamış, 

meyhaneden fırlamış .. Maksadı, o geceyi de 
başını o güzelin kapısı eşiğine koyup geçir
mekmiş, fakat: "yar ağ-yarsız, gül de diken
siz olmaz" sözünün icabı, meğer o civanın da 
Galatanın baldırı çıplaklarmdan Pırpırı Mus
tafa ve Bekri Hasan isminde iki belalı vur
gunu varmış; bir gece evvelki meyhane ma
cerasını işitmişler· berikini evinden çıkartma
dıkları gibi, Derviş Fasihin de yoiunu bekle
mişler.. onu görür görmez de nara atarak 
saldırmışlar, üstünü başını paralıyarak yere 
yuvarlamışlar ve hançerlerini sıyırıp telef 
etmek isterlerken, şair Derviş : 

Cay idinsem- itmeıı istib'ad dari mihneti 

diye başlı yan meşhur kıtasmı söylemiş ... Me
ğer Bekri Hasan gençliğinde bir ara mektep 
medrese görmüş imiş. Pırpırı Musta.fay1 tu
tarak: 
~ Birader şöyle bir marif.efü vücuda 

kıymıyalım!.'. 

Demiş ve ayakdaşile beraber Fasihin 

AHMED DEDE (Fasih} 

koltuklarına gimıişler, bir kayığa bindirerek 
karşıya yollamışlar ... 

Derviş l!"'asih ölümünden evvel iki gün 
bütün dost ve ahbaplarını dolaş:mış, helallaş
m~, Galata Mevlevihanesinde de höcre höcre 
gezerek: ''Fasihte alacağı olan gelsin!" diye 
bağırmış, sonra höcresine kapanmış• ertesi 
sabah ölüsünü bulmuşlar, cenazesi pek kala
balık olmuş, muasırı şairler t,arafmdan mer
siye ve tarihler yazılmıştır. 

-Kırım Ham Hacı Selim Girayın oğlu 

olup şiirde Şahi mahlasım kullanan Şahin 
Giray, pek sevdiği Fasih Dedenin ölümünü 
işitince bir tarih manzumesi yazmış ve bunu 
bir taşa kazdırtarak Dedenin kabrine konul
mak üzere Galata Mevlevihanesin~ yollamış
tı. Taşı dikilmiş olduğu halde Prensin bu ar
zusu da yerine getirilmiş, şairin kabrine böy
lece yanyana iki taş konulınuştur ki, Şahin 
Girayın tarih mısraı şudur: 

Göçdi baki mülkine Derviş Fasihi Mevlevi 

Aşağıdaki mısralar, Derviş Fasihin şiir-
lerinden örnektir: · 

~~o/ 

- = . ~-:-::.~~~~~~ 

~~:J?s~~. 

.~!fit~i:~o; 
Fasilı Ahmed Dede ile Ruzııamecizii.de M"'"hmecl Ağa (Resim: Sabiha. h"":ozcalı) 
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Gelı ·mesti badei .la'll lehin, gebi, 
!\fa.hınfiru. çeşmi- gamzei fetta.nınun senin; 
Mhi derinde böyle guba.r olmama sebeb 
Müştaki bfisi kikşei damanınım senin. 

AHMED DEDE (Kemal) - On altıncı 
asrın namlı mevlevi ş~yhlerinden• Yenikapı 

Mevlevihanesinin ilk postnişini; 1453 (H. 
9ö0) e doğru Akşehirde doğdu, babası Şeyh 
!zzeddini Mevlevidir. Gençliğinde · Konya 
l\fovlevihanesi şeyhi Husrev Çelebinin, ve bu 
zatın ölümünden sonra oğlu ve halefi Şeyh 
Ferruh Efen dinin hizmetinde bulunmuş-; 

Ferruh Çelebinin· padişah gazabına gelerek 
azlinden sonra, (H. 1000) yılında Konyayı 
terketnıiş, dervişane bir seyahatle yaya ·ola
rak İstanbula gelıniş, sur dışında Yeniçeri 
kütibi Melımed Beyin bahçesinde bir ulu çı
narın · kovtığ!lnda yerleşerek inzivaya · çekil
mişti, ve burada altı yıl ibadet ve istiğrak 

halinde yaşadı. O sırada mazul .bulunan bah
çe sahibi Mehmecl Bey bu garip dervişte ma
·nevi bir .kudret sezerek kendisinin bir mura
dı olduğunu ve bunun için dua etmesini dile
di. Kemal Ahmed Dede bir kağıt . parçasına 
bir şeyler yazıp: "Muradın olacaktır, bu ka
ğıdı sakla• fakat açma! Muradın . olduğu gUn 
aç!" dedi. Mehmed Beyin muradı eski vazife
sine tayin edilmek idi ve bir gün tekrar Ye
niçeri katibi cldu ve derhal, · daima başında 
ve sarığının arasında taşıdığı kağıdı açtı, 

. Derviş Ahmedın, . Yeniçeri katipliğine tayin 
ediidiği tarihi ayile, günile kaydetmiş oldu
ğunu hayretle gördü; esasen İstaıibulda bir 
mevlevihane inşasını da nezretmiş bulunuyor
du; nezrini Derviş Ahm~dıhı mi.safir olduğu 
bahçede yerine geürdi, 1597 (H. · 1006) de 
İsta.nbulu,n meşhur Yenikapı Mevlevilıanesi
rı.in inşasına • da bu sıiretle başlanmış oldu. İlk 
şeyhliğiııe de Ahmed Dede tayin edildi; bir 
zamanlar kovuğunda barındığı çınar, yıllar
ca sonra kuruyup çöktüğü . zainan, Dedenin 
hatırasına hürmeten yeri bir metre kadar 
yük.seklikte tuğla ile örtülmüş . ve bir ağaç 
mezarı olarak hürmetle muhafaza edilmişti. 

Dört yıl kadar süren şeyhliğinde şöhreti 
bütün !stanbulu tutmuş .olan Ahmed Dede• 
dünya malına ve alayışına hiç · ehemmiyet 
vermemiş, bir lokma bir hırka ile y2Şamış, 

bir mukabele günü de derviş1eri ve ahbapla
rile helallaşıp vedalaştıktan sonra sabaha ka
dar ibadet ile me.jgul olmuş, gün doğarkon de 

abdest alıp yata.ğıl!a uzanarak ruh. teslim et~ 
mişti (M. 1601 = H. 1010). 

Bu namlı ın'?vlevi şeyhi şiir ile uğ'raşmış, 
içli ve tatlı bir kalem ile Mevlana. Celaleddini 
Rumi hakkında, Eflaki Dede rivayetine ka
dar, manzuım bir menakibname yazmıştır• 

aşağıdaki kıta bu eserindendir: 
sareı Kevser o~dum ağla.yub, 
SQzlşi candan clğerler daJlayul,; 
Hak bana nA.gAh t.eceW eflecU. 
Ben ·kulun ol ıab 1.eııeW eylNL 

Kabri Yenikapı Mev!evihanesiıidedir. 
Fa.oih Ahmed Dededen seçme beyitler: . 

NihAli tAze resl ;uibünü, 8',bıı lUtfet 
.. Şikeat eyleme kim miltte.kA.yl btllblildl.ir 

* Dtme esdrıını ne y!u- ne big6.ne hlfü 
Orayı. ey dlli şeydı'i. iki pr.-ytıı!ne btDr 

* HAU dili sfial ne hacet ı.ı deır~tlem 
Söyler zebi:nı hal ile her blr ni;tı'\hınuz 

* Aşıkız vaslı ya.re muntnzınz 
Bülbülüz nevbabA.re muııta,zınz 

* Ne bilsün çaşnii ızdlrAbı §Amı hierA.nı 
Felek.de olmamı, blr mAlın ol a& mLlı.rtbul. 

ın1i! 

* Seni candan ziya.de ~~ · 
l!evcllğlmdir, günAhı:ru bilirim 

* ilimin meftunu oldıun, ey peri ı1lyuııa 
ama-ıı ıı&yle 

NedJr baJa süktı.ta ■ö;ı.·Ie, ey ı,Qhi cl1ıen 

wrıa 

* Ol aeyyldiıı gami ruhi ~Uyle ey Ftısilı · 
Terk eyledim kabaları, gtyrl1m aWla.rı 

* Sandım açınca stnesın ol ına?ıi tabaik. · 
Ceybl sabahı pençe! lı.Ul'jid ltı.U ç4.k 

* Çepnimden egerçi I1\&kışi lHem çıkdı 
Bh- vechilı;ı tasviri oomA.l!n çılmiaz 

Bibi. : M. Ziya, Yenik2-pı Mevlevihanesi SA.lim, 
Şuera Tezkiresi; Muallim Naci, Muallim ;Mec.muaıı. 

AHMED DEDE (lı'.iünoocimbaşı) ,_ __ On 
yedinci asır ortalarında yaşamış zürefaqan 
bir şair; "Müneccimbaşı Ahmed Efendi'' ·ili-. 
ye de meşhurdur. Adı. Selanikli idi, Selaıiik 
Mevlevihanesi Şeyhi Mehn;ı.ed Dedeye intisap 
etmiş, -sonra 1stanbula gelerek · Galata Mev~' 
levihanesinde yerleşmiş, _oradan Kasımpaşt 
Şeyhi Halil Efendiye intisap ederek ilmi nU
cuın ve remil ile uğraşmağa başla...l'Ilıştı. MÜ~ 
hitinde uyandırdığı sevgi kıendisinin devrin 
hükümdan Dördüncü · Mehmede takdimine 
yol açmış, tatlı dili ile bu hükümdarın da mu..: 
hahbetini lrezamruş, . İstanbul sarayının göz". ·• 
de n.:xlinıleri arasına girmişti. Zarafetine mi- · 
sal olarak şu fıkra naıklolunur: 

Bir güıı Dördüncü Mehmed: · 
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- Ahmed Dede! Şey:hiniz merhumun 

hiç kerametini gördün mü? diye sormuştu; 

şair: 

- Şevketli efendim! Şeyhim kulwıa bu 
keramet yetişmez mi ki benim gibi hakir bir 
dervişi fakiri senin gibi şanlı bir padişahın 
meclisi şerefine nail etti! demişti. 

Şiirde ·"Aşık" mahlasını kullanırdı; za
manında: 

Yine ııalıni çemen ref)d oiııaD. olduiU oa,flArdQ. 
· Deto nerp c6ı11Den c8.beciA zerrin ayatlardz.r. 

• şarkısı büyük bir şöhret kazanmıştı. 
Müneccimbaşılığa ~ayini de şu fıkra · ile 

ne.klolunur: 
1 

· Şairin ilmi nücum ve reınildeki kudretini 
anlamak istiyen Dördüncü Mehmed• bir gün 
gözde musahibi ikinci vezir Kuloğlu Musta
fa Paşaya: - Şu Dedeyi nezaketle bir imti
han eyle! demişti. Paşiı. da avucunda bir 1ld 
ağacı parçası gizliyerek remil ile ne olduğunu 
bilmesini istemişti. Ahmed Dede bir kağıt 
parçasına yazıp döktüğü rakamlar üzerinde 
sıkıntılı dakikalar geçirirken, padişahın mü
hürdarı Abdullah Ağa kendisine acimış, ya
nından geçerek, ancak kıendisinin işidebile-
ceği bir sesle: · 

Meemeri ca:dl selAdan bir bütün dtıd i&terlıı 
Gerçi kim stıl edebdlr bir ya.kını Qd isteriz 

mısramı okumu.şt"4, Ahmed Dede derhal na
kış alıp Mustafa Paşaya avucundakinin ftd 
ağacı olduğunu söylemiş; bu keşfi Uzerine de 
müneccimbaşı olmuştu. 

Bu hükümdarın taihttan indirildiği .1689 
(H. 1098) ihtilalinde zorbalar tarafından i,ş• , 
kence gö!'en ricalden biri de Ahmed Dede ol-
du; bu asnn kıymetli vekayinamelerinden 
birini yazan Silahdar Fındıklı M.ehmed Ağa: 
''Hekimbaşı Mustafa Efendi ve Müneccimbaşı 
Ahmed E;fendi ve Haseki Ali Ağa ve I{apıa
ğalığından çıkma Hacı İbrahim Ağa ve Ki
larcıbaşılıktan çıkan Arap Ali Ağa ve Gazan
fer Ağa ve İstanbul Ağası Mehıned .Ağa ve 
mutbak emini Ahmed Efendi vıe oğlu Yastık 
Mehmed Efendi ve iç hazinedarbaşı koyun 
Mehmed Ağa ve İstanbul bazirgan ve ri.~vlun.
cularından ve bedestan hacegilerinden gerek 
mlislüman gerek zimmi yüzden . mütecaviz 
adamlara bölükbaşılar gönderip getirttiler ve 
Hazinei a~ireye imdat edin deyu_ ciğerlerin· 
doğradılar ve ekserin tomruğa vurup zincire 
çektiler ve ömürlerin zevk ile geçirip hapis 
bilıniyen halka ettikleri cevrü hakaret ve mu-· 

AİİM"Eb EFENDİ 

sibet bir tarihte olmuş değildir. Bu korkudan 
çok adam terki vatan edip ehli ayalden dur 
oldular" diyor. İşte bu aradadır ki Ahmed 
Dede 1690 (H. 1099) da Hicazda yerleam.ek 
üzer.e İstanbuldan ayrıldı ve 1704 (H. 1113) 
de Mekkede öldü. 

Bibl. : sa.lim, Tezkirei şuara., SUA.h-tar tarihi, m. 
AHMED DEDE (Neyzen) - On yedin

ci. asrın namlı neyzenlerinden bir mevlevi der
vişidir; 1726 (H. 1139) da öldü; Vakanüviı 

-şu ölüm tarihini söylemiştir: 
"8&yld Ahmed Dede gtuzarı bllılıtl :ide fil/' 

Btbl. : S. N. Ergun, Türk Dint Muıdkı.i. 

AHMED EFENDİ - On sekizinci asır 
hattatlarından; Tophanenin namlı berberle
rinden Hasan adında birinin oğludur; sUlUa 
ve nesih yazıyı Aralık imamı Hafız Mehmed 
Efendiden öğrenmiş, hattatlığı baba sanatına 
tercih etmişti. 

Bibi. : MUstakimzAde, Tuhfei hattAıtin. 

AHMED EFENI)! - On sekizinci asır 
. hattatlarından pek çok eser bırakan bir sa
natkar olmuştur, Atike Sp.ltan sarayı ağaları
na da imamlı].{ ederdi; . Saraçhanebaşindandı· 
bir ara Kanlıcada oturmuş ve ömrünün son 
g-i.inlerini de Eğrikapı taraflarında geçirmiş
ti. Delaildeki peygamberin isimleri arasında 

· nokta içine salavat yazmağı bu zat icad et-
mişti . ı, 

Bi-bl. : MUstakimz&.p;e, Tuhfei hAttAıtin. 

AHMED EFENDİ - On sekizinci asır 
hattatlarından ve . divan katiplerinden, bil
hassa celi ve divanı yazıda büyük bliner sa
hibi sanatkar idi. 1735 (H. 1148) de öldü. 

Bibi. : . Müstakim.zıı.de, Tuhfei lıaıtta.tın. 
-~.,._.,,.,..,,, 

AHMED EFENDİ - İnkinci Abdülha
mid devri sonlarile meşrutiyetin namlı gaze
te muhabirlerindıen; meslek hayatının büyük 
kısmını Mihran Efen dinin Sabah gazetesinde 
geçirmişti. İşine son derece bağlı, ve son de
rece perhizkar adam olarak tanınmıştı; o za-
1nanın gazetecileri · arasında istisna teşkil 
eden içki düşmanlarından idi. Bir· gün bir 
haber peşinde koşup dolaşırken yorgWllukta.n 
düşüp bayıldığı nakledilir; her gfui. muhak
kak gazetesine yeni bir haber bulur çıkarır, · 
getirirmiş. Mihran Efendinin sonsuz itim.a
dını kazanmış olup, istiklal harbini mütealiib 
Mihran ·Türkiye.den kaçarken bu Ahmed 
Efendiyi umwni vekili olarakbırakmıştı. Ha
yatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

JIOO. : 11, T. Til, liluın ht.tiı:a.-lan CM&k&l.e-ler.J. 



AHMED EF'ENDİ (Acem) 

AHi\:IBD EFENDİ (Acem) - On seki
zinci asır tabiplerinden, 1699 (H. 1111) da 
dükkanı Divanyolunda idi. ·· 

Bibi. : Ahmed Refıik, Onikincl hicri asırda İstan
bul hayatı. 

AIDfED EFENDİ (Alusbalı) - ~en 
asır başlarında, İkinci Mahmud devrinin 
namlı utemasmda7:1; Yeni~eri ocağının çok 
kanlı bir şehir muharebecile kaldırıldığı va
kada, Sancag·ı şerif saray meydanına çıkarıl
dığı zaman zafer duasını okuyan zat; bu· du
ayı söz ve ses bakımından o kadar tesirli ter
tip edip okumuştu ki, meydanda ağl·amadık 
adam kalmamıştı. 

AHMED JUFENDİ (Ahld>) - On yedin
ci asır hattatlarından• halk arasında "Bek
ri" la.kabile me.shurdu; sülüs ve nesih yazıyı 
Hattat Kıriıninin yetiştirmelerinden Emrul
lah Agah · Efendi.den öğrenmişti. 1647 (H. 
1057) den sonra ölmüşti\r. 

Bfül. : Müsta.kimzMe, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED EFENDİ (Arab) - Geçen. as
rın sonlarile asrımızın başında, İstanbulun en 
namlı mersiye okuyucularından, Yeniköylü 
Hafız Hasan Efendinin yetiştirınelerinden
dir. 

Bibi. : S. N. Ergun, Türk Dini Musiki.si. 

AHMED EFENDİ (Avcubey İmamı) -· 
On sekizinci asır hattatlarından• babadan 
kalma olarak Eğrikapıda Avcıbey mahallesi 
imamıydı; sülüs ve nesih yazıda Çavtışzado 

Seyyid Alinin yetiştirm-esidir; ömrünü Mus
hafı şerif vesair muteber eserler yazmakla 
geçirmiştir. 1728 (H. 1141) de öldü, Eğrika
pı dışında· babasının ve dedesinin kabirleri 
yanma gömüldü. Kabir taşındaki yazı, ayni 
sofada· yatan asrın büyük yazı üstadı Eğri
kapılı Hoca Mehmed Rasiınindir. 

Bibl. : Müstakiınza,de, Tuhfei hattltin. 

A.l{MED EFENDİ (Bakkalzade) - On 
sekizinci asır hattatlarından, Topkapıda otu
rurdu, yazıyı İmrahor camii imamı Seyyid 
Abdullah Efendiden meşketmiş, kendisi de 
pek çok genç yetiştirmişti; 1754 (1168) de 
öldü. Şu beyit ölümüne tarihtir: 

Dükkanı lwWra kalem cismini koydu 
•·Me'vaya gidtib c'!.d ile BakkalzMe,, 

Bibl. : Müsta.kimza.de: Tuhfei hattaıtin. 

AHMED EFENDİ (Bali.zede) - On ye
dinci asır sonlarında• sülüs yazıda namlı hat~ 
tatlardan, hattat Suyolucuzadenin _ yetiştir
melerindendir. 

Bibl. : Müstakimzl<le, Tuhfei hattaıtin. 

AHMED EFENDİ (Bayazıd katibi) - On 
yedinci asrın·· namlı ok atıcı pehlivanların

dan; Uşaki menzilinde taş dikmiştir; Baya
zıdı Veli evkafı katiplerinden idi. 

AHMED EFENDİ (Benlizade) - On se
kizinci asır başında yetişmiş Eyuplu hattat~ 
lardan ve Suyolcuzadenin ç1raklarından, sU

lüs ve nesih yazıda icazet aldıktan sonra ce
şitli yazılara da heves etmiş ve bunlarda da 
hüner sahibi olmuştu. 1703 e doğru öldü. 

Brbl. : Müstakimzaıde, Tuhfei hattltin. 

AHMED EFENDİ (Berber) - En son 
karagözcülei'den, 1930 da hayatta idi. Haya
tı hakkında bundan gayri bir bilgi ediriiie
medi. 

Bibl. : S. N. Gerçek, Tllrk temlşası. 

AHMED EFENDİ (Beyazizade) - On 
yedinci asır ulemasındandır; Rumeli kazas
kerliğine kadar yükselmiş, 1682 (1094) de 
azlinden sonra Kanlıcada kendisinin yaptır
dığı yalıya çekilerek 1685 (1096 Şe'vvalinde) 
de orada ölmüştür. 

Fıkıh ilmindeki derin bilgisi ile maruf
tur; fakat gayet asabi idi, ifrat deııe.ceainde 
olan şiddeti ile de halkın nefretini kazanmış
tı. Türkiye adliyesi tarihinde bir esine daha 
raslanmıyan recim · ( taşa tutularal{ idam) 
cezasını veren Rumeli · kazaskeri bu Beyazi 
zade Ahmed Efendi olmuş, yine .ayni mevkide 
buiunurken, Patburun zade Mehmet Efendi 
isminde bir zatın da haksız yere kanına gir
mişti. 

Recim vakası 1679 (1090) da olmuştu. 

Aksaray semtinde kavaf A!:ıdullah Çelebi 
adında bir zatıff hatunu bir bezzaz Yahudi ile 
basılmıştı. Şeriatte recmi icap ettiren .. zina 
fiilinin göz ile görülmesi. şarttı. · Beyazi Zade 
bu gibi hallerde suçun göz ile görünmesinin 
imkansız olduğunu söyliyerek b~skını zinanın 
vukuuna kanaat için kafi telakki etti. Erke
ğ'in idamına, kadının taşa tutuLmasına hük
metti ve Abdullah Çelebinin hatunu, Sultan
aJı.met meydanındaki Burmalı sütun dibinde 
göğsüne kadar toprağa gömülerek büyük 
şehrin mutaassıp halkı tarafından taşla keş

kek (linç) edildi. (B.: Recin Vak'ası). 
Patburun zade Mehmed efendi, ·ruznam

. çei evvel kalemi katiplerinden tavırları laü
baliyane• meşrebi rindane bir şehir uşağiydi. 
Fevkalade- asabi, nilkteci, zarif, asabileşuıce 



dilini sakınmaz, mevki gözetmeden, hatıra gö
nüle bakmadan birçok kimseleri kolay kolay 
sabır ve tahammül olunmaz şekilde hicveder
di. Ayni kalemde arkadaşlarından birkaçı bu 
yüzden kırgındılar, kırgınlıklarım da Mehmet 
Halifenin mahvına kadar götürdüler. Patbu
run zadeye dinsiz iftirası attılar. Uğrıyacağı 
felaketi sezen Mehmed efendi Şeyhülislamlı
ğa sığındı: "Ben elhamdülillah vahdaniyeti 
bariyi tasdik ve ikrar ve şeriati mutahharai 
Muhammediyeden hariç vaziyetten sakınır 

bir derdmendim,. beni mahva iftira ediyorlar" 
dedi. Şeyhülislam efendi de: 

- Senin gibi itikadı sahih· bir adam 
hakkında dünyevi garazla o makule .. cahillerin 
sözüyle hüküm vıerilemez• bu gibi ahvalde saf 
mlislümanlarııı şehadeti şaıttir" diye tem.i
nat verdi. Fakat Rumeli kazaskeri Beyaziza
de Ahmed Efendi, Patburunzadeniıı çocukluk 
arkadaşıydı ve onun hicvine uğramışlardan
dı. Bilhassa recim vakasında efendinin asa
biyet ve fakihlikteki ifratı hakkında pek çok 
şeyler söylemişti. Beyazizade müfterilerin -şi-· 
kayetini fırsat bildi, altı ay ·evvel gftya Haz
reti Muhammedin şanına halel veren. bir if
tirayı, tesbite dahi lüzum görmeden kafi bir 
suç bularak idamına hükmetti ve tevkif et
tirdiği Mehmed Halifeyi, Kağ·ıthaneye bir ge
zintiye çıkmış olan Dördüncü Mehmedin hu
zuruna getirerek padişahtan idamı için fer
man alıp derhal boğdurttu. 

Zavallı Patburu~adenin kesik başı da · 
emsaline ibret olarak Babıhümayun önünde 
teşhir olundu. Garip tesadüflerdendir ki 
müfterilerden afyon tiryakijiği ile meşhur 
katip Deli Halil, bu vakanm tezine . evinde 
kansı tarafından öldürüldü; ayni kalemden 
diğ·er bir arkadaşı da bir müddet sonra bir 
yolsuzluğu görülerek vazifesinden koğuldu 

ve sefil, perişan sürünerek öldü. Beyazizade 
Ahmed Efendi de, ulema arasında itibardan 
düşerek akranı kendisile selama gelmez oldu. 

Efendiyi devrinin namlı talik hattatları 
arasında zikreden Tuhfei Hattatin müellifi 
Müstakjmzade içinde öldüğü yalısının Çu
bukluda, ölüm tarihinin de (1098 cemaziyelu
lisında) 1687 olduğwiu kaydediyor; Üskü
darda Divitçizade Zaviyesi yanındaki aile 
sofasına gömülmüştür. Eserlerinden ''Fıkhı 

ekber" şerhi, "!şara.tülmeram", ''Fık.hi eb
sat", ''Kitabül alem" ve "Kitabi.il vasiyye" 

AHMED EFENDİ cnamadzMe) 

medrese ulemasınca pek muteber kitaplardan 
sayılırdı. 

AHMED EFENDİ (Bostancızade) - On 
sekizinci asır hattatlarından; sülüs ve nesilı
te Mirahor Camii imamı Emir Efendinin ye• 
tiştirmesi, (H. 1150) 1737 de genç yaşında 

veremden öldü. 
Bibi. : MtıstaklınzO.de, Tuhfei hatıta.tın. 

AHMED EFENDİ (Cihangirli) -On y~ 
dinci asır bestekarlarından; Cemali Halve
ti'nin: 

Safbai sadnııda dAlm. Aşıkın efkarı Hu 
ilahisi ile; Adem Dede'nin: 

. Deni ehli llbAsını aşkile giyen gelBiıı 

ilahisini hüseyniden bestelemişti ki, tekke 
ehli arasında makbul eserlerden olarak kal
mıştır. 

Bfül. : S. N. Ergun, TUrık O.ini Musikisi, 1. 

AHMED EFENDİ (Çolakinıamzade) -
On sekizinci asır bestekarlarından, güftesi · 
Muhyinin olup kürdiden bestelediği: 

Arzet cemalin göreyim ey ınAJıi tii.ban Mınıtafa 
Ref'et nikabı rfiyi !:lemsi. dımh!i!an Mustafa 

ilahisi meşhurdu. 
Bl.bl. : S. N. Ergnın, Türk Dini Musikisi, 1. 

AHMED EFENDİ (Çöpçiizade) - On se
kizinci asırda Eyyublu hattatlardan• Suyol
cuzad-enin yetiştirmelerinden ; Eyyubun Ka
sımça vuş mahallesindendi; riyaziye ve bil
hassa ilmi nücum ile de meşgul olmuştu. (H. 
1139) 1726 da öldü ve Zalpaşa türbesi civa
rındaki medresenin önüne defnedildi. 

B-ibl. : Mi.istakimzaıde, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED EFENDİ (Damadzade Ebiilha
yır) - On sekizinci a,sır ulemasından, şeyhü
lislamların altmışıncısı; Anadolu kazaskerli
ğ'ine kadar yükselmiş Kangırılı Mustafa Efenc 
dinin oğlu olarak {H. 1076) 1665 de. doğdu, 
medrese tahsilini görüp müderrisliklercle bu
lunduktan sonra Bursa kadısı, İstanbul kadı
sı, (H. 1122) 1710 da Anadolu kazaskeri, (H. 
1126) 1714 ve (H. 1130) 1717 de iki defa 
Rumeli kazaskeri oldu; (H. 1131) 1718 dete
kaüt edildi. (H. 1136) 1723 de de üçüncü 
defa Rumeli kazaskıeri, (H. 1144) 1731 de 
Paşmakçıza.de Abdullah Efendi yerine şey
hülislam oldu. Yetmişine yaklaşmış, hasta
lıklı• elleri titrer, mesleğinin bu en yüksek 
makamında bir yıl sekiz ay kaldı, son kırk 

1 
gün içinde artık "umilri nası tedvir-e mukte• 
dir olamadığı" görülerek azledildi; fakat 
kendisi bu tarihten sonra daha on yıl yaşa-



AHMED EF'ENDİ (Deli) 

dı; bir müddet Büyükderedeki sahilhanesinde 
oturdu, bu yalı bir yangında mahvolunca da 
bir kaç ay Anadolulıisarında oturdu, sonra 
Stitlicede yerleşti ve orada (I~. 1154) 1741 
yılında öldü, Eyyub Nişancaaında Şeyh Mu
rad Ef:endi zaviyesinde babası yanına gömül
dü. Siltlice iskelesi meydanında bir çeşme 
yaptırmış, Büyükdere yanındaki Kefeli kö
yünde Kaptan _ Hasan Paşa mescidine de bir 
minber koydurtmuştu. 

Btbl. : tıını.y~ saına.meıi. 

AHMED EFENDİ (Deli) - lon oııte. 
öyunculardan ve namlı mukallidlerden; ha
yatı haklnnda bir -bilgi edinilemedi . 

B1bl. : S. N. Gerçek, Türk temA.§,eaı. 

AHMED EFENDİ (Durmn,zlde) - On 
sekizinci asır Ulemasından ve asrın namlı ta
lik hattatlarından; Şehir emini ·. unvanile 
meşhur Durmuş Efendinin oğludur, itinalı 
bir tahsil görmüş, talik yazıyı Siyahi Ahmed 
Efendiden meşketmiş, bu yazıda zamanının 
büyük üstadlan sayılan Kazasker Arif Efen
di ve Kırımı Camii imamı A,.1ımed Efendi ile 
de yazı hakkında "sohbet ve müzakere" ede
cek dereceye yükselmişti." Talik yazıyı pek 
eeverı meşhur Şeyhülislam Feyzullah Efen
elinin hususi katibi olmuş, efendinin oğuıia.
rına yazı hocalığı yapmış, bu hizmetleri kar
şılığı da mesleğinde himaye edilerek İstan

bulda . altmışlı medreselerden birine müderris 
olmuştu. Ha.misinin feci ölümüne · varan E
dirne va_k'asından sonra bir ara gözden düş
dü, Ç',0rlulu Ali Paşa sadaretinde Ü çüııcü 
Amhed kendisine bir nüsha ''Gurabzadei Bağ
dadt tefsiri" sipariş etti ve bu ·münasebetle 
Sultanahmed müderrisi tayin· olundu, Süley
maniye payesi verildi· bir müddet sonra da 
İzmir " kadısı oldu. Fakat nüshayı bitir
meden İzmire gitmesine izin verilmeyip bir 
n!ih göndermesi bildirildi. _ İzmir müddetini 
doldurduktan sonra altı yıl mazul kaldı, Da
m.ad İbrahim Paşanın rikabı hümayun kay
makamlığında Edirne kadısı oldu, Mekke 
payesi aldı, bu vazifeden tekaüde s.evkedildi, 
İznik arpalığı ile İstaiıbuldaki evinde mün
zeviyane yaşarken 1717 (H. 1129) de öldü. 
Kabri Topkapıdadır. Yakın dostlarından olan 
vak'anüvis Ra.sid Efendi• bu seçkin hattatın 
İzmir kadılığına _ tayininde onu şöyl~ce över: 

İmadı bttnyet 4artlikeriı.aJ Ahmed Efendi ldm; 
8eııMu' kıt'aaı tAUk olu.ıııa &l'fl tahrire 

Şebi vAJA serlri mesnedi hatdı.r nola oisa 
Eğer mülki hünerde §eVketi galib Ali Mlr'e. 

Zamanında İstanbulda ve Edirnede ya
pılan bir çok hayratın, bu arada Çorlulu Ali 
Paşanın Tersane yanındaki camiinin, Süley
maniye civarında Kaptanibrahimpaşa Camii 
ve sebilinin, Fatihte Feyzullah · Efendi Med
resesinin (millet kütüphanesi), Usküdarda 
Yenivalide Camiınin kitabelerini o yazmıştı. 
Kaleminin süratile de meşhurdu• Büyük kıt'
ada · olmak üzere günde otuz kırk beyit yaz
dığı ve derhal yerine teslim ettiği . olurdu. 
Ölümü müııasebeti ile _kendisine dört sayfa 
ayıran Reşid Efendi: . "Vadii sohbet ve ill
fette ise fevkalade nazik _idi, bu bakımdan ye
rini boş bırakanlardan biri oldu. Zengin fa
kir demeyip herkesle düşüp kalkardı, gece ve 
gündüz yaran tedariki . mizacında idi, evi, 
ııükteda111 yaranın toplandığı bir mektebi ir:.. 
fan idi" diyor. 

Bibl. : Raşid Tarihi, iV; Mt.l&ta.kirnzA.de, T,uhfei 

haıttAtin. 

AHMED EFENDİ (Eskizağralı Hafız) -
Yeniçeri ocağının kaldır:rlmasmda.n sonra ku
nılan ..rusaık.iri Manısurei Muh3mınedi.yeden 
Davudpaşa :Joşl3J;ıındaki efra-dıın ilk .usulü di
niye, ada;bı askeriye ve fezaili cihadiye mual
limi; za.manm ülrona-sı ar.asında gayet .düzgün 
ve tesirli ıkonuşmasili(>! taınu:nıroıştı; kışla.ya. haf
ta.da iki gün giderdi. ıHayaıtı !hakkında oon,ian 

·başka bir kayda m.stlan.aımadı. . 
Bibl, : Lütfi Tarihi, I. 

AHMED EFENDİ (Eyyubl.u BWbtll) -~ 
İstanbul teikke:Jerinin son zaıkirbaş!Ll:armda.11; 
hedevi şeyhlerindeiı İsmail Hakkı Ef~ndiciıı 
oğludur, ken.diısf iıs'e ru.fa.i. şeyıblieırinden Oda
başı - şeyhi Ahmed Miı!hta.r Efe.m.diınıiin halifesi
dir. (1331) H)12 de yetmiş hİ!r yaşbı,rmda iken 
öl~ü, :kabri Merıkıeoofendi ~lığındadı,r. 

Bibl. : S. N. Ergun, Türk İ>inı !M:uslıkisi, 11. 

AHMED EFENDİ (Fmıirizade) - On 
sekizinci ası.r · ülemasından ve seçltin çiçelkçi
lerinden; !stanbttl :kadılığına · ık.adar yüil{isel;. 
miş, (H. 1109) 1697 de ölmüştür; ,bilhassa 
Kıhrıs la.leleri ııneşhurdu, iJci san lalıesi · "Zer
bif.t" ve "Bektaşi" adlarile tescil ediiııruştir ki 
isimleri Tezkirei Şükiiifeciy.aın müellifi Ubey
duUaıh . Efendi ta;rafmdan,_ konuJmuştur. 

Bibl. : Ubeydullah, Tezkire.i şllkQfeolyan. 

AHMED EFENDİ (Hafız Şeyh) - tıı~ 
ıte.nbuluaı .son munlı _ şeyıhlermdendir; Hayda.r~ 
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hane tekkesi şe:y1hi. idi; 'kıyami ve .devra,ni za- . 
kirbaş-.ı1arında:n; (13.34) 1915 de öldü, tekıke
~i .mezarlığına gömüldü. 

Bibl. : S. N; Ergun, Türk Dini !Musikisi, II. 

AHMED EFENDİ (Hayli) - On yedinci 
asır ri:calindendir; h.a.lk ,arasında zenginliği ile 
me.shurdu, lakaıbını da hundan öit'ürü almıştı, 
(1098) 1686 d:a Orduyu hıibmı.yun !büyük ruz
nimecisi iken öldü; hazine darlığındaını nak:cli
nin. müsaderesi em:rolunduğunda Sülüymani
yedeki evmm ta va:nında gizlenmiş . elli bin al· 
tını bulundu. 

. · Bibl. : SilAhdar Ta.r.ilıi, II. , 

AHMED EFENDİ (Hocazade Seyyid) -
Oıı sekizinci asır ille:masından ve mıamiı ıJıat
t.aıtlum"f:bın, aslı Uşşakhdı.r, ;babası Seyyid 
Mehmed Efeınıd!i. orad'a nıalkiıbüle.şraıf oını.uş.tur; 
yazıda Emir Erendmın yetiştirmeleritıdenıdir. 
(H. 1172) 1758 de öldü. Seyyidhü.seyinıpaşa 

Mooresesi altında.ki :celi yazila.r, Mınıarşeyhi 
İsmail Efoodmi:iı ~den çlikan çeşme U.
kımdaikıi yazılar müstesna, .bu san'aıtıkarm e:Je~ 

ridir. 
Bibi. : Milstakirnzade, Tuhfei natıtAıtin. 

AHMED EFENDİ (Horos) - On seki~ 
zinci a:sır ha.btatlarmdan, kalem ıkatiplerinden, 
en son ka.pı-eılık riitbesile ıtekaüt edildi; (H. 
1136) 1723 _de öldü; şu beyit ölünıdine tarih-
tir: 

İntikalin gOş iden . tArlblni _ 
Didi mülki bAJdye ııçdu Horos. 

Bibl. : Mlliıt8ikimza.de, Tuhfe! hatt!tin. 
. ( . . 

AHl\fED EFENDİ (İmam) -On seik.izlıı-
ci aslıI' hattatıarınd!an<hr; ·Eyyu!b civannda. Da
vuıdağ-a. Camfüı:lıı ima.mı idi, aslı ,da Rumelin
de Uzunıcaovalıyıd:ı; _ sül-Us v:e nesih yazıyı Ne
db Efendiden meşketmişti . . 

Bibl. : MiliıtakimzMe, Tuhfe! · hatt.Aıtin. 

AHMED !EFENDi _(İma,mzade) -:- On-se
:kizinci, asırda Topihaneli ihaıttaıtliarmıın, Arahn
mamı Hafız M~hmed Ef endmin yet.iştirtmele- · 
rindaııdh-. 

Bibi. : MiliıtakimzAde, Tuhfei ha.tta:tin. 

AHMED EFENDİ (İstabli amıire İmamı) 
- On · seıkizinei asır -hattaıtl.a.nndan; kenıdmi-
11e '1mba'Sından _ka;Jan İeıtabli aındre imamlığı 
ile geçiruroi; ,süJüs ve nesih yazıyı r~ 
Ömer Efendiden öğreı'rlttmŞti, Tuhfe.i H:attatin 
müellifi Mü..<ııt.aıldmmde Süleyman Sadeddin _ 
Efendi, :bu :meşhur eserim, /bu ziı.tm Ayasoıfya 
ci'VM'lhdaJô evinde ılcimoı olarak oturı.mken be-

yaza çekmişti. · (H. 1139) 1726 ıda öldü. 
Bibi. : MfuıtakimzMe, Tuhfei hatta.tin. 
AHMED EFENDİ (İstanbulağasızlde) 

On dokuzuncu a:sıı- ülennasmdan; Va:k'ai Hay
riyede bekta§iliık ve dinısizlikle ısu;çlana.ra.k 
idam olunanlardandır; -hüküm Tophanede ye
ri:n,e getirildi. 

Bibl. : Lütfi Tarihi, I. 

AHMED EFENDİ (KAğıt.eı) - Son o.r• 
ta oyunculardan, · zenooye çıkardı; ha.ye.rt?ı. ihAk
kında. fı:rllıgi edinilemedi. 

Btbl. : S. N. G~rçeık, TUrk temAşaaı . 

AHMED EFENDİ (~) -On ae
,ki:zi,nci asır ülemasından ve naımlı :t!A.lik ihatta.t
larınıd.an, icazatnrunesi Zeyrclt camiıi müezzini 
Hüseyin Ef-endid-endir; (H. 1181) 1767 de 
·öldü. 

Bibl. : Müsta.k:i:mzade, Tuhfei hatta.tin. 

!AHMED EFENDİ (Ka.sımpaşalı) - On 
eekizinci asr:un tohum sambi na.aruı çiçekçile
rinden, "A•hmedi" ve "Cib:an.darı Süleymanl" 
adında iki nadide zerrini tesciıl edilmiştir, ölü
münden sonra ·da rnımi ila.le tohumundm "Alı
medı" adı verilen bir çiçeği . açmıştır. 

Bibl. . : Ubeydullah, Tezkirei ş-UkQfeoiya.n. 

AHMED EFENDİ (Kızkapanzade) - On 
yedinci a:sırd.a sülüs ve :nesih yazaıd:a na.mlı 

haıttatlarmda.n, (H. 1008) 1657 de öldü. 
Bibi. : MüstakimzMe, Tuhfe! h11;tta;t1n. 

AHMED 'EFENDİ (Köse Hacı) - Geç&ı, 

a-snn iikinci yansında, fs-tanıbulun namlı tAbi 
ve ma.tbacılanndan., "Şirkeıti: Sahlıafiyei Os
maıniye" nin_ Selani!kli Cevdıeıt Efendiyle ;bera
ber en s,eçıkin siması ve reisi ( ?) . Osman Nuri 
Er<gin'in Türkiye Maarif ıtarilh:mdıe:n alınmış 

olamı aşağıdaki sa tırlarm ıbu zata a.-iıt olması 

gerekir: 
"Sir keıti Sahafiyei Osma.niyenin dağılrna.sı 

topla.ıttı yasağın-dan olmuştur; şöyle ki, bu 
sirket reisinin -kızını evlendiımek üzere dü
ğün yaptığı s;rada, elinde bir matbaa bulun
duğu için davet Lczkerelerin.i bashrıp gönd(>cr
mis olması, kendisi ;içrun: ıdle mıllessesesl i-ç.in de 
f eliıket.i mucip olmuş, basma davetiyelerle 
halkı evinıde. toplantıya çağırıyor diye jurnal 
edilmiş , ve düğün gecesi evi matemha.neye 
döndıürillmüşıtür''. Peık yıazıktır ki, :muıfıassal 
bir eser olan bu Maar.iıf tarihınde bu şay:aına. 

dikkat •baskın vak'a& hak.kında tafsilat veril
memiştir. 

Bibl. : O. N . Ergin, :Maarif Tarih}, m. 
AHMED EFENDİ (KQJ'ŞUDcuzide) - On 
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yedinci asır sonlariyle on sekizinci asrın ilk 
rub'un-da. yaşamış, süllis ve :nesih yazıda Suyol
cuzade Mustafa Efendi yetiştirmelerinden 
namlı bir hattat; ve zamanında kerMn;etine · 
ina:nılmış cezbei n ·ahiye sa'hiplerinden,'muasır
larmdan b-iri,nin ıkaytdına göre "gök kubbenıi:n 
altında bir esi bulunmaz, şöhreti asüma.ne 
ulaşmış bir ıfilicenaıb v:ücut idi". (H. 1120) 1708 
de öldü. Aslı Eyyubluydu, -U:staıdı Suyolcuza
demn Eyyub camü şerifi i~ yazın.ağa başla
yıp ölümü üzerine yarıda kalan büyüık Mushafı 
serifi bu Kursuncuııadie tama:mlam1şıtl. 
' Blbl. : Mü~kim.zA.de, Tuhfei ha.ttltin. 

AHMED EFENDİ (Kuyuıncuzade) --
On sekizinci aısrın üskıüdar ihıattaıtlarından. ve 
musiki üstadlarından, Üsküdaır.da Yeniv-alide 
Camimin müezzinıbaşısı; · sülüs ve nesiih yazıyı 
Şekercizade Seyyid Mehmed Efendiden . .meş
ketıımşti; Mihrişahsultan Oamiindeki si!bya.nı 

mekıtebinin de hocasıy<lı.; çooukla:rm yazı ve 
sesleriyle de aynca meşgul olurou. (H .. 1189) 
1.775 de öldü. 

Bl:bl. : Müstakiınza.de, Tuh!et hattfi.tin. 

AHMED EFENDİ (Medineli Hacı) -
Geçen asır sonlarında İıstanbula gelmiş, ıBü
yükşehi-rde otuz yıldan fazla zailrirÜk etmiş 
bir zattır. 1933 de m:emlıeıketine dönmüş ve 
ora.da ölmüştür. 

Bibi. : S . N. Ergun, Tlirk Dini Mus.iıkisi, II. 

AHMED EFENDİ (Mestclzide) -On se
kizinci asrın namlı hattaıtlarmdan; Mehm-ed
paşa Oa.ntii civa,rında oturan Hacı A'bdullah 
Efenıdi ·adrında bir zatin oğludur; ,büyük üe
tad Ho·ca :Mehım.ed Rasimin seçkin :talebelerin
dendi, (H. 1144) 1731 de :iıcazetname ahmş ve 
uzun zaman ,üıstadının yanında. ihizrnet etmiş
ti; ve onun yeri-ne Galatasaır.ay oğlanlarına ya-
zı hocası tayin edilmiş, hattat Hüseyin Habli
nin ölüımü üzerime de Enderunu mtümayun yazı .. , 
hoca.lığına ~aklolunmuştu. Enderunu hüma- • 
yun yazı hocalarına :kıaifit.an parası olarak bir 

~ı~taır yill~k iltr~y~ veril~ i~k defa,M~·- ; . 
cızade de adet hukmune ıgırmıştı. San a.tJkar, 
hüviyetine denk yüıkseık bir ahlak. sahibi, sem.•:', 
beti taıtlı, şiir ile meşgul oluır, hassas bir zat 
iıdi. İhtiyarlık çağlanın:a basmadan (H. 117 4)' 
1760 da öldü. 

Rftziglr eyledi sergerdaıı, 

Bir ms.'rlfet perverl bA. desti eceı. 
Ehil hat Ahmed Efendi y&nl, 
Hı\cei meşki serl.yı eemel; 
Ha.zreti RAsiml flzıldan lc1l, 

izni almı!)tı o kAmllclen el; 
Beyti Adn etti yerin çtm. Me\'16., 
Sa.ll yazılsa bu bir beyte mahel; 
MestcizMe bekaya giSçtll, 
"Pa btirehne komaya Hayyl ezel". 

Kabri. Mahmudpaşa Türıbesi dışırui-a Top
haneli Mehımed Efendinın kabri ya.mndadır; 

' ıka:bir taşının yazısı, ,üstadı Mebmed Rasim.in 
taşına kendisinin yazdığı sat,ırlardır ki isim 
değiştirilerek- aynen . oyulmuştur. 

Bl-bl. : Müs-takimzA.de, Tuhfei hatta.tin. 
AHMED EFENDİ (Mevlevihi.nekapılı) 

- Son ka.ra:gözcülerden, 1930 da ıhayaıtita idi_, 
hal tercemesi öğrenilemedi. 

AHMED EFENDİ (Meydan müt.evellisl) 
- On yedinci a,srın n-aımlı ,dk atıcı peıhlivam.la
rınıdan; Tema.nei ·a.miTe,ıkatiplerinden idi; poy
raz menzilinde taş di!kmişıti:r. 

AHMED EFENDİ (Mııallimzade) - On 
altıncı asır ülemasından, Üsk.üdarda Kazasker 
M~idinin baınisi, İlmiyede· Rume-li 1kazasıker
liğine .kadar y:ükseldıi: ve (H. 980) 1572 de yet
miş yaşlaı,.nda iken öldü, cenaze namazı Fatih 
oamiinde kılındı:ktaın. sonra nişı Bursa.ya ınak
loluna.r.a.k Zeynilerde babası şeyh :Muslihiddin 
Ef'end-.:.n:in yanına. gömü,ldü. 

Blbl. : Haıdika.tül Ceıvimi·, II. 

AHMED EFENDİ (Muid) - On yedin
ci ö.:itr ortalarının seç!kin ülemasmdan, şeyıhü
li-sla.rnla:nn otuzunıcusu; doğruluğu, adalete 
karşı olan aşkı, •halıkın haıklıa.rım gönne yolun
da gösterdiği medeni ~. vazife başında, 
ş.eria,t hükümlerinden gayri hiçbir kuvveıt ve 
nüfuza boyuııı eğmemesi, füikaraya karşı cö
mıedliği ile ta11ınnuş.tı. Aslı Kazaıb-aıdlıdır, ço
cıık denileook yaşta İstanbula geldi, bütün 
medrese tahsilini Büyıükşehirde yaptı; (H. 
1045) 1635 de İstaılıibul kadısı, (H. 104 7) 1637 
de ,Aınad-olu kazas!keri oldu; fakat, Hicri 1048 
mu!har-rem:inde (mayıs 1638 M.) Dördüncü 
Mura.d Bağda.d -seferine çııkarlten Üsküdar or
dııgahı,nda padişah. gazabına uğ.rıyarak azle
dildi; Naima., va1r'ayı şöylece nakleder: 

"Mevkibi ıhümay,un 'O'sküdara. in.dikte Mol
la Hüseyin nam kınn'Se, ld Şey1:ı.ülislam YaJıya 
Efendinin mülazimlerinden idi, medrese için 
Rumeli kazaskerine gelir dururdu; bir utan
maz ada,mdı, iıst~diği medrese başkasına veri
liıruce etine J.dta,p alıp !kazasker diva.mna. vanp: 
- Hasmım gelsin :imtihan olurum! Benim: is~ 
tediği<m ınüdeıTisliık imıtihansız başkasına. ve
rilımek zulümdür! diye feryıa,d edip .edebsizlik 
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etti. Rumeli kazaskeri Ebüssuudzade Efendi 
aldırış etmedi iıse de Anadolu kaza,s:keri Muid 
Ahmed Efendi halk gözeıtfr ve cldctt adamdı, 
Molla Hüseyin.in edepsizliğ:ine tahammül ede
m~di: - Çıık bre •habis utanmaz! deyince he
rif karşı geldi: - Hayasız sizlersiniz ki, mıüs
taıhak olmıyanlara ilmiye mansaplarıni verir
siniz! dedi. Bunıun üzerine Muid Efendi ga
zaıba -gelip, herifi alaşağı edip deynekle dövdfi. 
Şeyhülislam vak'ayı işittiğinde, Molla Hüse
yin kendi mülazimi olduğundan ~ok müteessir 
oldu. Muid Ahmed Efendi doğru Icim.se idi am
ma. kıa.lbaca ve 'haşin idi: "Ben rüşvet almanı! 
Rüşvet ve himayed'en çıkan şefaati de tut
mam!" diye vüzera ve erkam devletin şefaaıt
la.rıru. reddetti. Devlet er.kanının şaın ve ma
!kamlarma riayet eıdip lhaJtır ıgôzetmediğinden 
azli istenirdi; padişallım yrukıııJarından Silah.
dar Mustafa Paşa ile ruznaımçeçi İbrahim 
Efendi bunların ba.,ında idi, o gtin vak'a ken
disine derıhal na.'kle.ıclileın paıdişah Musahib De
li H'üseyiiı Paşaya: - Var kazaskerlere, !bil
hassa .A.na,dolu Efendisine şöyle, böyle fuka
raya merhamet eıtısiruer-, sert muameleden ve 
şikayet olumnaktan sıaik.ms:İnl-ar! dedi. Ertesi 
ısa;ba;h erkenden Hüseym Paşa fermanı tebliğ 
etıti Muid Mıımed Efendi yine huşunet ile ~ 
vap vE>rdi: "Paşa lhıazrı&leri ! Biz bu taifeden 
akçe aJ.mayız! Her birlııiinı ne zaman azil ve ta
yin olunacaklarını vıe istilılk:aıklamun ne oldu
ğunu ıda biz biliriz!" dedıi ve hir kaç sitemli söz 
ile de paşayı teilrdiır etti. Hüseyin Paşa •da hu
zura varıp: "Paıd:işaılunı .bıu kazasker kimseyi 
salmdmtnıyor, azil ve nasıbı ben iyi bilirim, kim
se kaırışmasm diyor!" dedi. Silaıhtar Paşa da 
fırsat bulUip ta.ziır edilenin müftünün adamı ol
duğunu ve Ahmed Efendinin hıuş.uınrete müıte
allilk pek çok nıokısaml:arı olduğumı: söyledi, pa
dişahı gazaJba getirdiler. Şeyhülislaım davet 
olun'Clıu. Yahya Efeındi de şikayeıt yollu ibir ıni
ınükte ve hakimane sözlerle azle taraftar oldu
ğunu anlatınca Muid Efenginin hemen azil ve 
Belgrada sürgün edilmesi için ferman çıktı. 
Meğ'er padişah o anda otağı hümayundan ka
zaskerlerin çadirları tarafına bakıyorlarmış, 
Hüseyin Paşaya: "Deli! .. Ne durursun! .. Var 
şu herifin ~adınnı ba~ma yık! Yıkılıp gitsin!" 
buyurdular. Hüseyin P~a baş üzerine deyip 
vanp !bostancıla.ra emretti, biçare Muid Efen
diınin çadırının iplerini kesip çerge başının üze-

riınıe kapandı; ef eındi çaıdıT altından kalkıp Bel
grada gitti''. 

Bir müddet sonra affohınan Muid ıAhmed 
Efendi (H. 1051) 1641 de Ruımeli kazaskeri, 
(H. 1055) 1645 de Ebu Said Efendi yerine 
Şeyhülislam ıtayin edildi; ve bu makamda bu
lunurken (20 muharrem 1057) 26 şubat 164 7 

- de öldü ; na,ma.zı Fati:h Cam.ünde ıkılınarak Ka
dıçeşınıes:iaıde yaıpt)!ttığı ııne:dreserun avlusuna 
gömüldü. 

Gitti a.h Ahmed Efendi o ,reisi ulema 

mısraı ölümüne ıtarihtir. 
Bi:bl. : Nalına. tarihi III ve IV; İlmiye salnfırnesi. 

AHMED EFENDİ (Muradpaşalı Hafız) 
- On sekizinci asır hattatlanndan, Dükkanı 
Muradpaşa CaID:iine bitişik Mehmed adm
ada biır yor:gancı'lllll oğludur, kıüıç:ük yaşta ha
·fızı Kur'an oldu, asrımn büyüık üstadı Hoca 
Mehmed Rasimden d:e lltaıttatlıık icazetnamesini 
aldı. İlmiyeye girerek Şeyhıüliıslan.1 Dürriza
de Mustafa Efe.rudiıden müla2Jİim, Şifai şerif şa
ri:hi 1braıh:im Hanif Efendiye de damad oldu. 
Şcltiıdaliıpaşa ikültlüphanesınıe hafızı kütüp ta
yin edilıdi, hemen bütün ömrü de bu ilim mii
essesesinde geçti. Hattaıt olarak kalemiınıin-sür' 
atiyle tanıırı:nınştıır; (H. 1177) 1763 de öidü. 

Biıbl. : Müstakimzade, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED EFENDİ (MU:tafzade) - On 
dokuzı.mcu asrın n'.lm.h musiıkişinaslarıından; 

medrese truhsili gördü, bir müdd~t taşrada na
ipliklerle dolaştı, Mımr Molla.lığı yaptı; İısıtan~ 
:bula yerleşti'kten sonra Hamıamizarl.e İsmail 
Dedenin en yakın dostlarından lbiri oldu; De
de Efendiye Hac yolculuğumda Dellalzaıde ile 
heraoor arkadaşlık eıtlti. Dedıeni:n ·hemen b-ü
ıtıi.ını eserleri ve muısiıki fbilıgjisi :hafınasında idi ; 
bunların kaylbolm8ılliaıSI için ga;lışmış, fa.kat 
etrafına toplanan ıgeınç !kalabalığı arasında. 

ıklasiık T.ürk musilcisin.e karşı ıhevesi olan zevk 
sampleriın.i bıul'amaillllŞtı; bil.hasısa: "Mi'raci
yenin neva bahri ile mevlfid beısteleri :kaybol
maık ü~redir, arzu edenlere memnıuniyetle öğ·
rtmek isterim" dediği halde bunları öğrerune
ğe iltifat eder kimse bı.rlamamıştı ve ölümü ile 
;bu nefis parçalar, kaybolmuştu. ·Kendisi Bü
yii,kşeıhrin zikirleri anısında bilhassa du:rak 
ve mersiyelerile tanınımştı. Bİil'.' ara Sadırazam 
Ali Paşaya imamlık eden Mutafzade, (12 sa
fer 1301) 23 Aralık 1883 cuma günü llıayli 

yaşlı olarak ö1dü. 
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Bibl. : S . N. Ergun, Türk D.inl o'MU8ikiısi, II. 

AHMED EFENDİ (Mttneccmı baş•> 
(B.: Ahmed Dede). 

AHMED EFENDİ (Pavuryazide) - On 
sekizinci aısır çiçekçiil.erin,qen; . ·düz ıkoyu ,sarı 

ıbir ala la.lesi, "Şerefi Zemıı"adı ile tescil edil
ntlşt.iı-. 

AHMED EFENDİ (Saatcizade) - On se
!kizinci as:ır Ü.silrüdar haıttatlarından Birlınd · 
Ma:bmud. deıvr.i son1arıncfa öldü. 

Bi'bl. : M11stakimza.de, Tuhfei hattA.tin. 

AHMED EFENDİ (Seyyid Köseç) -On 
aekizinci asır hattatlarından, a.slı Antalyalı 
olup Sa.chrazam Ahmed ·Paşa vakfı litipllğiile 
geç.imrdi; sülüs ve nes:iıhte yazı ıicazetnamesini 
Rakmı Mustafa Etfendiıden almıştı; !başta bü
y:ü:k haıttat Hafız Osman gelmek üzeTe, namlı 
,hatıtaıtlann elinden ç1ılmm§ iıut'a. ve mıüsvedde
rerdeını mıüreıkkep zengin bir yazı koleksiyonu 
vaırıch. Sa'diye tar..ikaıtından Lağari tekkesi 
şeyhi Seyyid Abdürrabıman Efendinin halife
sidir. (H. 1194) 1780 de öldü. 

AHMED EFENDİ ·(Sırlitlbi) -On seki
zincı asır Osmanlı sarayı ricalinden,; aıslı Btir
sahdır, !küçük yaşıta Endeırunuihiima.yuna alın
maş. Üçüncü Ahım.ede Sı.rkaıt:!bi olmuş ve sa.
raydan ıbu vıaziıfe.sıne dıenık bir zea..1netıe çırağ 
edilmişti; Ayasofyada Sinan Erdebili tekkesi 
b.rşllSıttllda. mükellef bir ikonağı, Üsküdar sahi
lınde de yaılısı va;rdı. Sa..-rayda. .i!k~n Bursalı -ht~
za.rfen Mebmed Eferiiliıden yam ve tezhip öğ
.reJ:Jmiş, sülüs ve nesihte seçlcin ;bu- hattat ol
muş; bir şük:ııan .borcu olaraJk da dul anasını 
ü:stadile evlendirmişti. Kendi eliyle ya·zıp ;tez
ı'.lıip ettiği Mµshafları Medinci M,ünevvere ,rica
line hediye olarak gönderir.di. Ahmeid. Efendi: 
"Bir hattat, eser.inde aıncaık lmıkiki ikıymetiırin 

.yarısını ·g&ııterebilıir, ziyaret edilen eserılerıde 
fflthlbiınm kudretini bir misli üstün ola:ra:k ka
bul etmelidir'', dermiş. (iH. 11T4) 1760 da öl
dli, ÜB1tiiıdla.riht Tıınusbağı . civM'lllda Sadıra
mm. Malrtul Ali Paşamn kabri civanna göJıill.1-
dılt. ' 

Blbl . . : Müata.ıdmz&ie, Tullıfei hıı.tta.tin. 

\AHMED EFENDİ· . (Slnelç) ___; On seki
mci asır hattatlarından ve !kalem k!tiplerin
den; lbaş ·4mlifeliğe kadar y:ilikseldi, divanıi ya~ 
zııda., hur:da. kmk,ıtfiliı.'lrıte ,bilhassa namhyrlı, iyi 
famca, ara:'bca iJ:>.w, şiıir ve inşada derin bilgi 
saih.ıı"bi )bi.r mt idi. Bulwıduğu :kwlemlerde .ken
disinden bir ayaklı kütüphane ,gibi istjfaıde 

edilir.dıi. (H. 1135) 1722 de öldü. 
. Sinek Ahmed bu kış bal açub u~ ıehdl ukb6yl. 

mısraı ölümüne tarihtir. 
Bi:bl.' : MfuitakimzAde, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED EFENDİ (Siyahi) - On yedin
ci asır şairlerinden ve zamanırun talik yazı.da. 
büy,ük · üıstaıtlarından "Tophaneli" laıkabile de 
anılırdı; yazıyı ya.km a!kraibasmqan Tophaneli 
Mallunud Efendiden öğrem.ntiş, ve pek ~ ta
lebe yetiştirmıiş.t.ir; memuriyet hayatuıda a~;. 
ikan !kassamlık .kalemi başlmtipliğine kadar 
yüıkeelmişti; (H. 1099) 1687 de Küçilık Kılıç 

Ali Paş,arun maiyetinde 'Th-abzona gideırıken 

Ağvada öldü ve oray.a .gömüldü; ıbıi tarih mıs
raı Hiınmetzade Abdullah Efendinindir: 

Haşirde ri. sefld ola Siyahi! elemdlde. 

Ölümü '.üzeruıe şıu gariıp fııkra naklolunur: 
Boğa~ ç.ı,ktıikıtan sonra 'bindikleri ~ 

büyilk bj.r fırtıinıay.a tutuliınuştu ve pek çok 
zorlukla Ağva de.resme sığınmışlardı. Ahmed 
Efendi :bir kaç aı:Jradaşiyle kan.ya çıkar~ et
rafı ·gezip dolaşırken biır kaç memr göl"lllüş 
ve o:riın:ra latife yollu hitab ederek: - Biçare
ler!.. Şile kasabası işte şuracıkta iken 
biraz dalıa dayanıp da. kendinizi ll>ir şenlik ye
re düşürememişsiıniz ! .. demişti. ;Fakat ikendi
si o ,gece çadırına döner dönmez Jıasta.J:anmış 
ve saföaha kaırşı ölmüş, ibir gfuı evv:el gördüğü 
·kahirlerlıı yanına gömillmüş, Şileye !kadar ~
demiyen bi,çarelere 1lmıbir kamşuısu olmuştu. 

Dördüıwcü Meılımeıdm BeşMttaş Sarayın~ 
da deniz :kenarın.da: y.aptwtrttığı . Çinili . .köşkün 
yazılarmı bu san',aıtkıa.r yıazrnıştı ki, devrinin en 
narin ve zarif yalılaırmdan biri olan bu yıa.p.1, 
bugün mevctııt . değildir. 

.Siyahi Ah.."ll.ed Efendi, zamanının namlı 

çiçek meraklılar:ıından ıidi; bilhassa Girid We
leri meşhurdu. Tezk.erei Şük:Qfeciyan müellifi 
Şshremini · Camii Jı:atiıbi Ubeydullah Efendi; 
şair hatfaıtın ölümıüııü iki yıl farıkla (H. 1101) 
1689 olarak gösteriyor iki, bu ölıümden kendi.: 
sin:in haberdar olduğu yıl- olsa gerektir: 

Blbl. : Müsta.kimza.de, Tuh:f~ hatta.tin, SAlim, 
Tezkirci şuerA: UbeyduIIali, Tezkire! şWcılfeciyan .. 

AHMED EFENDİ (Solakzade) - On ııe
:kiz.inci asır ulemaısmdan ve hattatlal'ından; sü;., 
Lüs ve nesiıhıte ica.zet.nimesini Hocazade Seyyid 
Efendiden aimıstır. Kaile.mıniını sürati ile ta.nuı .. 

' . . 
nnştı; tbnıi iA:bbas ,tefsiri, Şeybzade$. haşiye-
lerdyle !beraber Beyzavi :tefsiri, lmam Fahred.;. 
dini Razinin tefsiıi gı"bi lhaıttatlan yıkbran bü-



yük eserlerden bir .kaç nüs.lıa yazmış olmakia. 
meşhurdlU'. 

Bibl. : Müstakiınza.de, Tuhfei hatta.tin. 
AHl\lED EFENDİ (Şarihülmena.rzad~•) 

- On yedinci a,sır ulemasından, müverrih ; do
ğum ta.rıi'.hi ,bilinmiyor, 1656 da Davudıpaşa 
Medrese.sinde müderıris iken ölımüştür. Vekayi 
na.mıeısi N admamın başlıca kaynaklarından biri 
olmuş-tur . . 

AHMED EFENDİ (Şeyh) - On setkizhı
ci asır Kadiri şeyhlerıi,n;den ve ,h,a,ttatlarından, 

gençliğinde halvetiyeden Y oğurt.çufar şeyhi 
Musıtafa Efendiye mtisap etti, ikıymetli bir 
h~ttaıt Ôlan bu zattan :::.ülüs ve nesılib. . ya,zı,yı öğ
rendi; ,bu ·zaıtm ölümü üzer.ine !kadiri şeyhlerin
den Eş:refmde Ahmed Ef enmnıin mürıiıdleri 

aıra:sma girdi ve ·sülukünıü o!lldan tamamlıya
rak halifesi oldu. Na-hilhoo.d ma!ltallesiru:le otu
rur, gece ve gündüz i!baıdet ve zi.kr ile meşgul 
olur, haftada ıbir gün de Zeyrek civaırında bir 
camiıdieva'zederdi. (H.1149) 1736daöldü. Üs
küdar-da Seyyid Aıhm.edderesinde gömüldü. 
Hıaıfı:z maıh.lası ile ilıaıhıileri vardır. 

, ·Bi!bl. : ~üstakimz~de, Tuıhfei hatta.tin. 

· AHMED . EFENDİ (Terlikci) - Geçen 
asrın seçkin orta oyuncularından., Pişekar; ha
yatı hakıkında .m:alumat eıMnile:medi. 

Bibl. : S. N. Gerç~. Türk temaşası. 

AHMED EFENDİ (Tuğcuzad.e) - Geçen 
aımr haşlarnıım -nantlı ta:biblerıinden, ·bir ara sa
ray heldmleri arasına alındı, Dördüncü Mus
.tafamri oÜlu!SUnda h€1kıimbaşı oldu, lbir yıl ka
dar sonra bu hüıkümdarın su1mtunda azledil
di, ve .kendiısi ile temasdan çekinilen ,bir sultan 
Mustafalı olara:k münzevi haya.ıtı .sürmeğe 

mecbuır oldu; ili üç yıi sonra da öldü. 
AHMED EFENDİ (Uzundlldak) - En 

son Jraragözcülerden, 1930 da hayatta idıi. 
Bibi. : .S. N. Gerçek, Tllrk temA.şası. 

AHMED EFENDİ (Osküda.rlı) ~ On ye
d:iınıci asır ~onu hattatlarından, Fil . İibraJlıim 
diye meşhur ,bir imaırrun oğlu idi, ilık yazı der
sini de ba.hasıın.dan görmüş, hattatlık i~tini' 
devr:inm hüyüük üsta.dlarında-n Suyolcumde
den almlşt:ı. 1~:·~ · 

Bibl. : Müstakimzlde, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED ~İ (Yüzbaşı &la.tl!ı) -
Asker, :müihendis, lk.arıtog:raf ve ~ar:ı.nnz 
dan; Mühendishaneden 1956 de mezun olmuş
tur, yıi.i2Jbaşı .iken ölmilş,tür. Değemli !bir sana.t
ıkar olduğu söylenir ise de hayatı ve eserleri 
ha.kkında bilgi ectinilemeıdi. 

AHMED EFLAK:l DE:SJI 

Bibl. : Pertev Boyar, Türk ReMa.ınlan. 

AIIMED EFENDİ TEKKESİ - (.B. : 
Ağ·açkskaı..11 T.eıkkesi) . 

AHMED EFLAKİ DEDE - Geçen asrın 
mevlevi Dedelerinıden ve bugün a,ııtık mevcut 
olmıyan Türık saa.ıtçilıiğinin nevi şahsına mün
hasır son büyük ustalarında!ll; Nureddin Rüş
di Büngiil, "Eski Eserler Ans-llkılop~" adm
da:ki eserinde bu F.an''8ıtkarm hayatllll şöylece 
naıkledıiyor: 

"Halveti şeyhlerinden K.ırımlızade Ali 
Efendinin oğludur. 1808 (H. 1223) de Tekir
dağında doğmuş ·ve 18 yaşında 1stanbula gel
miş, Yemkapi · Mevlıev.iılınınesi:n.de çile çııkarıp 
dede ol:muşıtur. Tekke.de heves edip öğrenditi 

Ahmed Et1alı1 Dedenin- !J&}ıeser ıı&atl 

(Resim : Hü.snt\) 
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mı,atçiliği ilerletmek için ,bir aralık Parlse gi
dereık Bireke fa1i>rllmsına girmiş ve hüviyetini 
bildirmeden minayı öğremııruş ve ı:niıhver altı
na ya,kut vazını d:a kendi.si Fransızlara öğret
miştlir. Avrupa. dönüşünde İkdnci Mahmuda 
muvaıkkit olmuş ve saa,tçiliği fevkalade ileri 
götüıımüş ve kendi zekaısile on adet sa:at ibda 
eıtm.istir. Bunlardan jiltisi. elime geçti, ıbiııisini 
Toıpkapı Sarayına, .diğerini de çoık sene evvel 
şimdi hıaıtırlıyamadığım biT za..ta saıt:ımştım.. Di
ğer se!kiziınıi görmedim:. Benim satbğım iki ade
di aynı şekilıde ım:asa ,saıatı idi ve altlarında re
havileııi vardı; A vırupa saaıtler.iınıe asla henze
meme!kıtedir. Dah:a sonra ise dede üs!t:ad hu 
saaıtleri beğenmemiş ve yeni baştan bir saat 
!iıbda.1:ım ım.uvaffaık olmuşıtur iki "Muvaı'kkiti 
cennetmekan Sultan Mahmud Han ıAhmed Ef
laki E]mevlevi" ibaresini ·M.viclir. Bu !lıariJm
lade saaıt, müzemize konulmak ilzere mühimce 
bir para ile benden sa.tın alımn.ıştll". Dolma
,baıhçe salonumlaki büyük kule şcldindeki sa.a
_tın ki:içüğüdür. Başta dört cepheli yani 
dört tarafında dört saat bir küre . ve orta
sında bô.r saaıt v-e daıha al,tınıda !bir de tııb •~yt:
si. görii:lmeıktedir. Küredeki makinelerde ıkııv
vetli çclik zenbereklere merıbuıt olan bu saatın 
nadide ça.rklan. ve güzel /bir de :ya3rutu vardı. 
Rakkası ide A vnııp.alılann görup de taklid et
tikl~ri mulha.Tok:aık olan görülmemiş, zarif bir 
tarzda düyek' ayar edilmiş ve mevılmrilerin "İs
mi Oelal" çekmesi tarzında ".Alla:h Allah" der 
gı"bi işlem.ektedir. Gerek "Eflaki Dede Asita
ne" yazılı olain. mim.ası ve gereilc bütün çark ve 
mailcine .a.k:samı ve gerelk fevıkala.de za.,:rif ve 
,kn.ıvvetli -ciıva yaldızı ,ile altmlaştmlınış olan 
a.ksaımı hariciyesi d€1d:e merhumun zekasından 
ve kudretli elinden çııkmış.w. Bu saıatm 1870 
de Paris sıergi,sinde teşhir edilmif$ olduğu Top
kapı Sarayında zuıhur eden "Eflaki -dedenin 
nev iıead sa.ah Paııiste seııgide teşhir e.d!i].miş
tıir ." diye bir kağJt pa:rçasiie vesikalıdır. 'Üs
tadın Sulıtan ıM'ecid eıırırioo İngiltereye ,seyalh.at 
ectip oradan eaaıbçı -aletleri aldığı da muihak
ıkalk.tı.r. Yalnız Bireke · fabrikası her nedense 
böyle biır adaınun fabniılmlar.ında çalış.tığı ılmk
lwıdaikıi m.a.lfurıatı tekzip etmektıedıir. Bir Türk 
rwhu ile ve 'İ'ürk zevki selim.ile ibda ediilen: bu 
sa.atlııarlkulade değ.erlidir. Dede merhumun en 
mükemmel eseri budur ve bir de Dolm.a.ibahçe 
Sarayının salonun içerisindeki gayet ll:riiyük 
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kule şeklinde.ki saatidir. KencMsi muvakkit ol
duğundan Sadırazam Food Paşanın konağına 
gider ve saatleri ayar edermiş. Bunu takdir ile 
seyreden Fuad Paşa ,merhum da : 

P.ı.rmağile dönderir saatı EflA.ki Dede 
Dindirir hem biadlrir mikatı EflAkl Dede 

diye latifeler yaparmış. Ahmed Eflaki Dede 
1876 (H. 1293) da Cağaloğlunda İshakağa 
çeşmesindeki hane-sinde vefat eıtniiştir." 

AHMED EYYUB PAŞA -Osmaınlı mü
şi,rleırinden; 1834 de doğru doğdu, 1858 de 
Harbiye mektebinden Erkaıru:harb yüzbaşılığı 
He diıploma aldı; or.dudaıki ıh.er vazife-sinde üs
ıt'i.in ibir başarı ,g,östeırerek 1869 ıda paşa oldu. 
1873 de müşj;r rütbesile yedinci ordu kuman
danı ve Yeım.en vaılisi tayin edıildi. Bir yıl son
:rıa istifa ederek !stanbula döndü; Sırbistan ve 
Rusya mmlıarebelerine iıkiınci ordu müşiri ola.
ra,k işUrruk etti, sonra ,beşinci ve üçüncü or
-dulaır . kumamıdanlığında, Maınastır ve Ya.n:ya 
vaıl,iliıklerinde, 1838 de Yunan lhtiıd:udu kuman
danlığmda bulundu. Yunan muharebesine or
dı.ı ·kumaından'l olarak. iştirak ettıi. ve harbin ılra
zamlmasma amil olan simaıla.rdam biri oldu. 
1888 de Ya,nya, 1889 da Kosıova. valisi tayin 
edildi: a.i sonra lstan!bu.la çağrılaraik mabeyin 
müşiri oldu. 1891 de Mısll' Hidivi Ablbas Hil
mi Paşanın hidivlik f er:rnanını ,götüren heyete 
reislik etti, 15 mayııs 1894 cumaırtt:esi gecesi 
kalıb ,sç,ılrtesin,den öldü. Ölümün-de ail.tmış yaşla
rında ik:ada.rch. paırla1c biır oenaze alR.vı ile Sul
tanmahm:ı.ı.d t:iirbeımne gömüldü. OrduıdaJci lqy
m.eıtli frizmetle:rin!den ötürü tabutunun i.\zerine 
Türk bayrağı. örtül
rn.ü.ş · 'idi ki, ö devir 
için nadir rröri.iJen 
ve ancak padişahın 

iradesine bağlı olan 
bir şeydi. . 

Ahmed Eyyu.b 
Paşa, zarafet ve ze
kası ve bilhassa me
tin olan hafıza.sile 
meşhurdur. Bir de
fa gördU.ğü bir ara
ziyi, yıllarca sonra 
bütün teferruatile 
hatırlardı. Az ko
nuşur, fakat söz 
söylediği zaman, 

Alııne•l F.:yyub Paşa 
(Resim : H. Ç~~·) 
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karşıs:?.11dakini sağlam bir mantık ile ikna 
ederdi. 

İkinci Abdülhaımidin en ·sevgili .kızı o1du-
-ğu rivayet edilen Refia Sultan, Ahmed Eyyub 
Paşanın gelini idi. Paşanın Feneryolunda, ıhat
boyunda bir .saray - köşkü vardı; ılci1930 - 1932 
arasında yııktrimış ve yerlerine küçük beton · 
köşkler yaptırılmıştır ki Prof. Salih Murad 
Uzdilek'in kökü de ibun:ıarın arası:nıdadır. Ah
meid Eyyufo Pa.ş-a iköşkıünden anc·ak 8-lO odalık 
bir selamlık dairesi kalımışbr .. 

Bibi. : Nevsali Servetifünun. 

AHMED FAİZ EFENDİ (Sırkatibi) -
Üçünıcü Seliim dev.ri ricaliınd'en, ;bu hükümda
rın en sadJık ibeındelerinden ve islahaıt işlerinde 
hükumete saray .tarafmıca destelk olan en nü
f-ıızlu ,simalardan; Enderunu ıhümayıundan ye
;tişmiş, Sulıtan Sel:imin ,sıons~•z güven.mi kazan
mıştı; Türkd.yenin Avırupa meden:i~ti toplu
luğumm bir uzvu olarak 1kaHnnması yolundaki 
isle.hata "dinsizlik" damgasını v:ura,n koyu nıu~ 
ta:assııplar·ta.raıfıntlan da _bir can düşmanı bi
linmişti; bu ·zümreye daıhil oilan Müverrih 
Asım Efendi, Tarihi Osımaru Encümenıi ımec
muasındş. nc~redilmiş olan perakende notla
rmda Ahmed Faiz Efeirndi ha:kkında · yazdığı 
hal tercümesinde, şahsi garaZJkarlıı~ ile iftira 
yoluna ·sapmış görıünür, kanlı bir ilıtililin bal~ 
dırı çııpla;k seııgerdelerine "gazıiler, dila.v~ler'' 
gisbi unvanlar veren ASllll Ef errdi, bir şair ve 
muslk.işina.s 'hükümdaıra sıı~katihi Iiya:katım 

gösterımiş 'bulunan ıAlhımed Faiz Efendiyi de: 

"Filasıl yaycı esnafından ... nam b1r şe
cerei mel'uneırnin mııtfei hahlses:indeııı hasıl ve 
,Jdbrii gururda .Fiir'avne mümasil ·bir şahsi 
nemrudu müşaıhhas olup unfüva.nı şebaJhı em
remsinde ,gündüzlerde Okmeydanında kema.n .. 
keşler üçer beşer pare vermeleriyle oklarını 
devşirir ve gece de ha.nelerinde yatur erazili 
nastan bir mel'un. olup müddeti medide felek
zede ve hakaret keşide olduğundan. neşei ula
smdan beri (sihirbazlık ve büyUcülükte) eli 
olmakla on dokuz senedeııberi derun ve biru
nu teshir ve ha.husus hüdavendi sabık hazret
lerini pençei puladı tegallübatile zebun ve esir 
ede.'11. katibi esrarı taıciıdıa.rıi'' diye tarif ve tak
dim eder. Ahmed Faiz Efendi, mtila.1de, Boz7 
doğan keıınıerirnde aşçıbaşısımn evinde gizlen.; 
mişti; ev ihtilalci asker ta.rafından bas:wmea 
e'Vin damına çıkmış, buradan ka.rşıdald evin 
damına atl~ak isterlren eteği ta.kılarak soka.-

ğa düşmüş, yarı ölü bir halde filte:.'lli düşınanlan 
elinde parçalanmıştı. Asını Efendi ·bu feci sah
neyi de şöyle anlaıt'lr: 

"Kiremitlere çl!kıp andan karşısındaki da
ma atlamak efkarı dilfika.rile lehi ba.m.e gelip 
yal8.ılıcı ,pehlivan gi!hi bir kaç kere eHerini .bi•rbi
ri,ne çarpıp, ;kemankeş taJf esi oklarına küşad 
verdiklerinde verasından ya Haik deyu meddi 
sada ile nida etmek r:esmü rveişleri olımağla 
berve-çhi muharrer ,kenarei hamde üç kere el
lerini ·bkbirine vurdu:kıta,n sonra ,bir kere dahi 
ya Hak çağırı!p karşıda.ki dame pertab edeyim 
derken etti:klerl yoluna gelmek mücazatile 
ete;kleri ye1kovan tahtasına ilişip tiri sakim.in 
ka vs.i na müsıtekimtlen :nüzulü ıgiıbii. sokağın or
t.ıa,sı,nda fütade oldukta ihu:rdahaş olup miite
heyyii hurucu olanlardan bir acemioğlaın ne
feri: 

. Buldum ey mah seni gökte ararken yerde 

müf adile murdar olmasın deyu derlhaıl bıçak 
yeıtiştirip ve seri maktunınu yevımi mezburda 
meydana irsal ve lıaşed. kelbiyyesi ayağına ip 
ta,kup yahud ve nesaraya süriiınidıüreırek Şeh
za:de·başında Kavaflar pişgfühmd-a bir kaç saat 
ve andan yine ayağından süruyerelk meydanı, 
dila veran:a n-rukleykımişlel'dir" (Müverrih 
As1m EıfencUınin meıtruikatı ta.rihiyesi, Tarihi 
Osmani Encümeni Mecmuası}. 

Ahmed Faiz Efendi, iclev;rinde Enderunu 
·hümayu;nıun ,seçık,in şairlerinıdeın ola!rak tanın
mıştı; Tayyarzade Ata Beyin Enderun Ta
rihi-ne kaydettiği iki beytiınd'e:11 biri: 

Bir hadengi cangttd4zı a.hdı.r sermAyesi 
Biz bu meydanın nice çapüksüvannı görmtiıüz 

Cumhuriyet in,kı...lahından evvelki neslin 
ağzı.nd.a darıbı mesel gibi dol•aşırdı; diğeri de: 

Rfizlgarm pakdiı.menler çeker serpinılisin 
Kande bir alfide daınen var ise serper geçer 

.ke..-ııdi :hazin ve feıci ak:iıbe,tiniın ifadesidir- deni
lelbilir. 

AHME» FAR"OKI BEY (ltriyatcı) .-
Abdülliarn;idiın son yıllariyle İkinci Meşruti
yet devrin1n: namlı iş adamı; tica.reıt hayatına. 
i1k defa, Rumi 1309 a doğnı büy:ü:k ıkapah çu
şıda Kalpaıkçılar caddesindeki çeşmenin yanın
dan Zemıaciler içiıne sa.ıpılırken ,bir ıküçük düık
·~ooa yağlıkçılıkla atılmıştır. 1310 zelzelesi:iı-_ 
den sonra çarşıdan aynlm.ış, Sultanhamamın
da köşe başındaki meşhur !büyülk mağazayı aç• 
mış Ye ıişini büyütmüştür. 

Ahmed FarO:kinin. matbuat mensupların• 
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dan pek çok tanıdığı vardı, bunlar vasıta,sile 

mağazası hakılmıda zengin reklam yaptll'tırdl; 
-m€şhur nıal.uma.tçı Baba Ta:hir de yakın ah
hablarından idi; ha,tt5, 'bir ara onu.11fa bir "Os
manlı Nakliyaıt Şirk€ıti" kurmuştu; fakat bu 
:ciddi iş ada.mı, doğru çalı.şıınaktan pek hazet
rniyen Baha Tahirle bağdaşaınamıış, istiıkbali 
pek• parlak bir şirketi yaşatamamıştı. ıAhmed 
Faruki, TürJciyede iJ:k kolonya suyu yapan .bir 
müteşeblf.,s olarak meşhurdur ki, ticaret ala
mında:ki laka:bını da burada!::ı, a.L,1mş.tır. Meşru
tiyetten sonra bir ara işleri .aksamış, küçült
meğe mecbın olı.nuş, yine .Sultanha,mammda 
"Cioi" is..111iyle küçı'ıküık ibi.r ıtriyat dükkanına 
çekilmişti. "Cjci" eıti!ketini taşıyan pudralar, 
rujlar, losyoniıar, kolonyalar yapar· bunları 
üstün bir zevkle, A v:mııpa mamulatından ayırt 
edilemiyeceık şeJci:1de :ambalajlardı, Faru,kinin 
lbu yerli mamala,tı fevkalade rag'bet görürdü. 

Ahmed Faruki ,hayli yaşlı olara:k; günüın.ü 
,taıkviın iıle tesbiıt edemediğimiz şu son yıllarda 
öldü. Rei!Siicuım:hur Celal Hayamı oğlu merlhum 
Refi Bayar .Alh.ıned Faruki Beyin damadı idi; 
oğlu Kıemal Fa.ru.ki de 1935 - 1940 -arasında 
Galatasaray futbol taıkımın:ın as oyun-eulann
dan bir şöhret idıi. 

AHMED FARUKİ MAGAZASI. - İkin
ci Alhdillhamidıin son yıllan ile İkinci meşruıti
yet devrinde İstanbulun -en meşhur ticaretha
nelerinden bir tuhafiye mağazası ıiıdi. Iıtriyatçı 
Lakabı ile maruf Ahmed FaırMci Bey tarafm
d'an evvela Büyük kapalı çarş1:da Kalpaıkçtlar 
·Cadde.s.inıdelci çeşmenin yanmda Zenneciler içi

Tulıafiye,ci:liik ermeni ve rum ekalliyetinin 
elinde iken Ahmed Faruki Mağaza.suna Türk 
sermaye,sin:i bu ,ticaret yoluna sevk iden bir 
öncü olarak ,bakmalıdır. Mıırried Faruki Bey 
gayri müslim ra:ki'ble.dniın arasında mağaza~ 
sııu yaşatmak için, •bu raıkiblerden alacaıkları 
para ne her türlü fesadı karıştJırabilecek yüz
lerce hafiye ve jurnalcı şerr:inden ;korumak 
me.cburiyetiİıde idi. Bunun için de müstebid 
Pad:işaföın sadık· ku1larmdaını tanınması lazım

dı. 

P~dişa:lun, bir·bayra.m günü giıbi ,kutılana.n 
cülus güın,ü (ta/hta otu:mna yı1dönümü) için 
devrin şairlerinden !birine •bir kaside yaz.rurıı~, 
ve bu şiiri şatafatlı lbir çerçeve i~de o zama:.. 
nın en çok ,sa/hl-an "Malumat" gazetesdnin ko~ 
ca bir sahifesinde neşrettirirdi. 

Bu şataf.ath çerçevenin ,sağında Arab 
harfleriyle, ısolun!da da Latin harfleriyle kendi 
isminin ımarlkıal<M'l; üstıiiaıe de, kolonya şişeleri, 
kadın mendillerıi, 1ka;dın çorapları, tuvalet ku
tuları, ve korseler, yeLpaze:leT, eldivenler, şem-. 
siyeleır, -pudra pomponları, krem ve pucb:ıa ku'.' 
tuıları ile mağazasının işjni temsil eden bir ar
ma huluİmrdu. Alıtında da mağazaınıın a,dreısi: 
"Sultan Hamamı 46 İstanbul". 

Bu cülfısiyeleırdeın birinin metni şudur : 
BO.zi cülfuıtındanberi ey meiho.ri Oıınıaıı:lyıın 
!!!lervet, sa.na.yl, mArlfet buldu kemAl1 itti& 
Binlerce t.esisat ile iklimi ihyA. eyledin 
Her st'lde oldu IAyiiad A.sA.rı. umra.n rfl:nemA 
Şehba,Il adlü re'fetin afA.ka. oldu sayeban 

· Ol :sa.yede itmektedir Osmanlılar kesbll ııı1I. 
EfzAyişi iclAJine herkesle hem Alıeng olup . 
Eyler bu Far6ki lrulun ibla.s ile herdem duA 

ne sapılan köşede açılmış; bilha.'388. 
Kapalı Çarşıda pek büyük .tahribat 
yapan 1310 zel2'.elesinden sonra da 
Sultanhamamındaki köşebaşına nak
ledilmişti. Sermed Muhtar Alus, İs
tanbul Ansiklopedisine verdiği not
larda; "Büyük konaklar halkı evlen
me silnnet ce~.iyetleri· levazımını, lo
husalığa ait eşyayı, bayramlarda eve 
alına.cak, halayıklara, uşaklara, se
yislere, kayıkçılara, bekçilere dağıtı
lacak iç çamaşırlarını vesair tuhafi
ye ve manifatura eşyasını, lavanta, 
kolonya., pudra gibi tuvalete müteal
lik şeyleri hep oradan alırlardı. Ma-, 
ğaza her zaman tıklım tıklım doluy
du" diyor. 

Sultanha.mamında Aı:ımed Faı'Uki Mağazası, 1900. 
··(Besim : Behçet) 
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AHMED FEHİM EFENDİ - Türk. ti
yatrosoo.un ilk büyıük sanatik:arlarmdan, 1857 
de üsküdarda doğdu; babası IA.ibdülkadir 
Efendi adında bir ıhaitıtattır. On fil.d on üç yaş
larında ilken Tophane askeri faıbri<kasina çı
raklık ile girerek :tornacılık öğrendi, bir müd
det İdarei mahsusa: fa:bri:kasında ve Sanayi 
mektebinde çalıştı. O d,evriıi, kaıbaday:rlar ya
tağı olan renkli ve ıgiirü1tülü Topha,ne - Ga
lata muhiti, Galata.nın meşlhlH' tiyatroları, 

genç fair tornacıyı. türlıti ıheyecan ve macera pe
-şi:iıde koşturacak ıkadar Gru,vve-tliydi; ilk tiyat- . 
ro hevesleri bu suretJe beslenen Ahmed Fe
him, Türk saih.nesinde özlrü bir s:a.n.aıt hamlesi 
yapmak gerekıtiğılı1!İ. pek ,g~ yaşında duY,nluş, 
ve sahneye henüz on.doılmz yaşlarında :i!ken 
Güllü .A:gobum. Geidiıkpaşa. tiyatrosunda "1ki 
Sağırlar" ad!ı,nıdlaJk::i tercüıme bıir komedide Bo
nifas rolünde ÇI,km.ıştı. O sırada Bu.rsa valisi 
hulıına,n Ahmed V ef.ik Paşanın a!k.törleruıden 
Fasulyaciyan, Aıhmed Fehiııni fevkalade ibeğe
nerek Bursaya götürıdıü (B.: .Aıhmeıd Vefik Pa
şa) ; orada, Paşanın himayesinde Molyer tem
sillerine başladı; o ana kadaır, Türılt sahnesin
de onuın kadar kuvvetli ve sempatik bir komed:. 
yen görülm-eım.işti; pürumüz talaffUZUılla, !kuv
v:atU mimikleri ve ta/klid edilemez jestleri in
zimam edeırek kenddısıine parlak bh- istikbal va
deıtntişti. Ahmed Ve:fnık ·Paşanın Bursa vıalili
ğmden azli üzerine İE!l:aınbuJa döndü. Derme 
çaıtm.a trupların başında, saıhne:nin. bütün yü
·künü omuzlarına alaraUt uzak ve yalını turne
lere çıktı, Edime, Tralbron, Çanaıklkale ve Aın
karaya giıtti. tstanıbulda, Meşrutiy-e,tıiıı.ı :ilanına 
kadar (Mnagy,an) Mana.kyaın ve Hola.s ile ıbe-
~aher çalıştıı, ke:nıdıi: başına, arasıra dağıtmak 
zorunda kaldığı kumpanyalar kurdu,_ T-üıık 

sahDfsinde, ilk defa 
olarak, vodvil çığırı

nı açtı; "Düran • Dü
ran", "Madam Mon
goden'; ve ''Fö Tupi
nel" art.isti, muvaf-
fakıyetin şahikasına , 
çıkardı. 1908 Meşru

tiyetinin ikinci günü, 
çılgın bir s~:vinç için
de çırpınan İstanbul
lulara Şemseddin Sa
minin "Besa" sını, ve 
Namık Kemalin "Va-

Ahmet Fehim Efendi 
(Re.im: H. ÇIRr) 
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tan" mı oynadı. Bir ara Raşid Rıza ile 
beraber çal:§tı; bugünkü. sahne şöhret

lerinin yalmz lafzen üstadı değil, ha~ ma
nada -hocası oldu; Parisın namlı -tiyatro direk
förlerinde.ıı Andre i.Antoıne, yeni ıkuru1an Da
rülbedayiin ,'İ:ıaşma gettriİirken .Aıiımed. Fehim 
de komedi ımuallimi tayin edileli. Afınıed. Fe• 
:him, yarını asırlık parlaık hiır ,sa;lıne hayat11;ıdan 
som-a 1930 da 73 yaşında ölidu. 

Oğ1u Ahmed :Mümf Fehim, İstanbul ma.t
buatınm namlı bir illiistr-atörUdür; ailenin sa
nat mayası, dedeyi hatıtıat, oğlu komedyen, to• 
runu ressam yapmıştı (B. : Münif Fehim),. 

Mahmud Yeearl 

AHMED FEVZİ PAŞA, (Firari, Hain) -
Geçen aSİ'lll Osmanlı müşdrlerinden; doğduğu 
tarih bilinm:iyor. Enderımı.ı ilıüımayumıdan ye
•tişmıeclir: Eınderun taır.Jhi müellifi Tayyarza.de 
Ata Bey, bu zatın hal teroü.nıesini yazarken, 
1bir türedi maceraperest oı1aralk gö·stemıekte
dir, Ata Beyin anlattığına göre: 

GençHğıinde Çooıge1köy :i.ıskelesinıde :bi_r 
çifte piyadede işler a.yağı yalın, ,baldıİrı çıpla;k 
bir pırpırı kayııkçı idi. Vücud yaplıSll1ın ve yü
zünıün fevıkalade gıüzelliği ile devrinıiın ~iıcalin
den Berberbaşı Afi Ağanın k,ardıeş.i Kapıcılar 
kethüdası İb.railıiım Ağaya çaitlmış, fbu zatin 
haımlacıbaşısı olmuştu; 1,bralJııim Ağanın Çen
geilıköyiindeki yalıısınd'a, r.rlıt1ma kanca atarak 
yanaşıp .iJıi.şereık, denize kürek salLayıp pala ça
laıra;k ve ıkaylik!hanede yatıp barmaraık vakit 
geçirirıken, librahim Ağanın ölümünden sonra, 
İkıinci Mahmud üzerinde büyük nüfuz sahihi 
olan ve Berberbaşılıktan Silahda:rlığa yükse
len Ali Ağa tarafından ,himaye eddJımıi.ş, sa.rayı 
ıhümayun,un Sofa ocağına aluıttnış, tebdil h-ase
kiısıi. ol:muş, ;Aısak:iri Maınsure teşkilataında da 
zabitlik. ile kayrılmış ve bundan sonra ikemıd.İ.·• 
sine iilı..~l yo1u açtlnuş.tır. 

Y ell'İ.çeri ocağının k.aldınlni•resı va.kasında. 
1büyü:k ya.rarJ~klaır göısteırerek İklııd. Ma!hınu
<lun tam güvenüni !kazanan Ahmed Fevzi Ağa, 
(B. : Ahmetliye Caddesi; Fevziye Caddesi) 
padişahın bir yıl Ramikışlasında oturduğu: sı
rada (B.:· Rami K1Şlası) padişamn·•harp ya
verlıiği ihizmetin-dıe bulunmuş; yr.une Tayyarza
denin tabiri ile ''Çapik ve çalak bir şahsı na
pak, lauıbaJıi v:e ıküşade ııneşreb ve memur ol
duğu umuru bilistical rüyetle ırızayi hümayunu 
i5tfilıaal i-tm.eık yolunu serlülidra:k old$ c:iıhet-
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le" az vakitte mirliva, çok geçmeksizin de, Os
manlı ordusunun ilk fer.i!ki (orgeneral) oldu; 
ve nihayet 1831 de (H. 1247) de Mabeyin mü
giri (mareşal), 1837 (H. 1253) de Çengeloğlu 
TaJıir Paşa yerine Kaptanı Derya tayin edildi. 
tık zam&tlaır.da kenıdi:siıne :karşı lbir hayli dost
luğu ol;an Seraısker Husrev Meıhmed · Paşa, 
sonraları Fevzi Ahmed Paşanm jıkbalini ·çeke
mez oJmuş, ve bu iki Osm:anh müşiri yekd,i
ğermıin can düşmanı olmuştu; Va.kanüvis Ab~ 
dü.rralmıan Şeref Efend~, Sera:ske!tin •hal .tercü
mesin<i yazarken: "Mesmua<tmn:za nazaran 
Sultan Mahmud Hamn evahi:ri saltanatında 

zafı bede-n ve marazı mıüznuıniine mebni salta
nattan el çeıkltıiril:erek büyüik şehzade Abdili-. 
mecid Efendinin iıcıla:sını isti.yen bir fırka zu
hur edip Husrev Başa lbu fırkanın mürevvi~
leninden ını:iş. Bunlara karşı Enderunda diğer 
,bir fırka d-a:hl A'bdillmooid Efendinin ifna.sile 
henilız pek yaşlı olımıyan padişahın tahlisi 
gayretini güderınriş.. Maibeyin Müşiri Ahmed 
Fevzi Paşa işbu ıiılcinci fırlranm elebaşısı imiş .. " 

· tk:inci ~a:hıınuid 1839 (iH. 1255) da Mısır 
meselesinin en ;bıJhr,a.nh !bir devrinde öldÜı::,oÜ za,.. · 
man, Kaptanı Derya tAbmed Fevzi Paşa, yir
mi beş parça gemiden mürekkep donanmayı 
hümayun ve gemilerde mevcut 25,000 muvaz
zaf bahriye askeri ile -Çanatkk.aJ:eıde buiunuyor
du; SUıltaını Mahmudun ölümile Abdülmecıi(ji.n 
cülusu ve yeni padilŞaih tararfından da mührü 
hUma,yuınun Husrev Mehımed Paşa.ya verilme
.si ıüzerine Kaptan paşanın maho:-em adamların-

. dan ve huinedarı Hacı Akif lstanbuldan kaç
mış, mümkün olan sü:ratle ıbu mühim değişiık
liği efendisine ha•ber veıımdştıi. .Ahmed Fevzi 
Paşa da, kencli.s.ini vatana ve · devılete şenı bir 
ihanete kadar sfrrükıliyen bir can kayguısuna 
düşmüş, oülus haberini maıiyetindeki zabitler
le askerden gizli '1:.utaırak donanmayı Çanaıkka
.Jeden kaldırıp Boğazdan çıklmş ve !.sıkend.eri
. yeye götürerek devletin o sırada en büyük 
cfüşmanı ola.n asi MlSlr valisi Mebımed A1i Pa
şaya teslim etmişti. Yine Abdjirraıhmain Şeref 
Efeııdi şöylece anlatır: 

"Cülusu Abdülmecid Hinıiyi ilı1};ıa,r ve ilti
fat ve teşrifafa :padişahıiyi ibliğa memuren Mı
sıra gönderilen Köse Akif Efendi İskenderiye
de Mehmed AıLi Paşanın konağında müşarüni
leyh ile tatlı tatlı musalıalbet. etmekte filcen 
Ka.ptaıu Derya Aıhmed Fevzi Paşamn donan.
mayı hümayun ile İskenıderiye lima.ruıia girdiği 

F:'"" '' '" 
· haıber vevildiklte Husrev F,aşanın televvünü mi-

zacını ,bilen: Mehımed u\li Paşa birdenbire tela· 
şa düşüp Aam Efendiye 'hitaben : - Bir ta
raftan hattı hümayun He affedildiğimi, geç
miş vuıkuatın unutulduğunu tebşir ediyorsu
nuz, diğer taraftan İıs.kenderiyeyi urınak içi-n 
donanma gönderiyorsuınıuz .. Bu perhiz ne, bu 
lahna turşusu ne!. 

diye izhaın tehevvrür eylemıiş ise de donan
manın niçin geldiğim öğrenince müsterih ol

. muştu". 
Don.anmanın ve içindeki bahriye za:pitan 

ve efraıd:ınıın: ıgeri aıJı.nması uzun bir siyasi me
sele oılmuş, filra.ri ham Afımed Paşa da, 1842 
(H. 1258) de ,Mıısır.da bir kalb sektesinden öl
müştilr. 

~asım paşada, Divanılıane arkasındaki -re-· 
peci:kte Gedikli baıhriye efradı mektebi-ile Hey
beliada Bahriye mektebini yaptıran bu Ah
med Fevzi Paşadır. 

Bibi. : At!, Enderun Tarihi, Il; A. Şeref, Te.rlh 
musa.ha.belerl. · 

AHMED GAR1BAm: - On yedinci as
rın en meşhur -usulbend sazendelerinden, pa
dişah huzurunda yapılan fasıllarda tef vur
muş 1hir sa.natıkar:dır; hayatı haıkJnnda buından 
'başka bir kayda rastlanamadı. 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

AHMED HALİD YAŞAROGLU ' (Mual
lim) - B.: Yaş,aroğlu , Ahmed HaMd; Aılımed 
Halid Kitaıbevi) . 

AHMED HALİD KİTABEVİ - Ankara 
(Babıali) caddesinde 1stanbulı.in namlı bir ya
yıneyi; 1928 de Muallim Ahmed Halid Yaşa
roğlu tarafından te.sis edii:J.m.iş.tir (B.: Yaşa~ 
roğlu, Ahmed Halid). A~ed Halid ·bey, kü
tüM:ıanesmi tesisden yirımi yıl kadar evvel, 
1908 de, Cağ~eğlunda, Baıbıald Caddesinin 
Şerefefendi Sokağı ile teşıkil etdıiği kavuşağm 
köşesinde kendi kü,çi.iık ınıeşriyaıtı içi:n bir dük
kan açnuşdı ki meşhur yayı.nevi bu temelden 
doğmuştur, 1958 de Aşdoğan pastahaıiesinin 
bulunduğu yerdir. 1928 de, ~ caddenin PoS-: 
tahane Caddesi ile olan ıkavuşağma yakın 157 
numarah dükıka.n ilk defa müessisinin adıınil 

taşıyan jkütübhane olmuştur. 1932 de eski tb
rahim Hilmi Kitabevinin bulunduğu, şimdi yı
kı:l:a.n köşebaşındaki Maarif Kütubhanesinin 
yerine taşınmış, 1935 de de Reşi.def endi Ha~ 
nınm müştemila.tındamı eski Sudi Kütüib:hane~ 
sinin yerine geçmiştir ki bu. sa-tırla-rın yazıldığı 
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Aitm~u Hamdi. Efendinin bir yazısı (M. K, İnal, son hattatlar) 
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1958 de bu binada bulunmakda idi. Kütübha- 1958 de de Yaşaroğlu kardeşlıerm sadık ve ve-
nenin mıüessiısi Ahmed HaMd Bey 1951 de vefat faka.r dostu olara!k müessesenın sev-Hem. bir si-
eıtmiş, müessese zevcesi muallim ve muharrir :ması idi. Sadaıkat ve vefa yolunda, yalnız mü-
Naima Hald:d Hannm ile dört oğluna intikal et- esseseye değıil, bu kütüıbhaınenin dostlarına da 
ın.iş, bunlardan u\.ylıan Yaşaroğlu ile Yıldız bağlı insandır-; ,bir Mse talebesi ıilken arkadaş-
Yaşaroğlu da kıütü·bihan.eniını •işlerini tedvir me• lan arasında "Baba '11aJhir", Ticaret Mekteıbine 
'SUıliyet:ini yüklenmişler, Türik infaruna son de• devam ederken "Kita:bcı Tahir" denilen Yüce• 
mi hayatı.na ;kadar ihizın:etde buluıımuş olan, tfuık, 1958 de mu:hiıtinin "Tahir Ağabey" i ol-
ba:baJ:anna hayrülhalef olmuşlardır (B.: Ya- mulıtu (B.: Y-ücetürk, Tahir); "Yıücetür.k Ço• 
şaroğlu, Ayhan; Yaşaroğlu, Yıldız). cuk Yayınları" da Tahıir Ağalbeyiındir. 

Muallim Ahmed Halid Bey merhum AHMED HAMDİ EFENDİ - Geçen astr 
ed::·örlüge mecmuacı.lıkla ba§lam1ş, bu yol- sonlan He rusrımız ;başının Jı.attatlarından, 

di da Türk gençli!1'inin mahrum bulundu- 1877 (H. 1294) de doğdu, Suilıtanseliıın Caanü 
ğu diooktif, öğre:tici terbiyevi mecmuayı seç- baş imamı Hacı Abduıllaıh Zelkai Efend-iniın oğ-
nı.iş, "Talebe Defteri" ve "Çocuk Dünyaısı" ludur. İlk meıktebi bitirdikten ,sonra .i.slıami 
mecmualarını ç1karm:ışdır ki zamanının ha- ilimlerde cami derıslerıine devam edereık ü-çm.ih•· 
kikateın büyü'k ıboşluğ,unu dol'durmuştur (B.: raiblı ıHoca İbrahlm Efendi, Teıkirdağlı Hoca 
Talebe Defteri; Çoçuk Dünyası). Bunfarı da Ali Rıiza Efendi, Su:ltan Selim baş ınnaı "Ku-
"Tür!k Kadın Mecmuası" tak:il'o e-tmişttr ki yi- tub" na.mile maruf Hafız İsmail Efendi, Öde, 
ne o zamanın yegane aile dergi!si olmuştur. mişli Hafız Abdülla• 

Otuz yıllık in~ıtastz faa:Hyetin:in neticesi tif Efendi gibi devri-
Ahımedhalid Kütü-bhanesi mek-teb kitabları, nin şöhretli ulemasın-
çocuk hiıkayeleri, anısiklopedik ve didaktik ki~ dan icazetnameler al-
taıb serileri, anto.Iojileır, monografiler, edeıbi ve dı. Yazıad Bakkal A-
siyasi hatıralar, edebi hiıkayeler, romaiııaı.; rif Efendiden sülüs 
-~ine klaısiık metinler, lügatlar ve çeşidli mev: ve nesih, Çırçırlı Ali 
zularda haik lcita:bları olmak üzere zengin ,bir Efendiden celi, mücz-
ka-taloğa saıhiptir. Bu zenıgin kataJogda Ömer zin Hulusi Efendiden 
Riza Doğrulm iki cildlik "Tanrı Buyruğu", talik meşk etmiştir. 
Ömer Seyfeddin lkülliyatı, Halide Edib külli- Fakat ald!ğ'i icazet-
yatı, şıın,kdan ve garıb'dan seçme ıJtl&ıiıkler, "tb- namelerle kanaat et-
ni Sina" bilhassa kayıdedilımeğe değer. miyerek, mesela Ha- Ahmed Hamdi F.Iı0ndi 

·Müe:s.sisiınin haı1i hayatıııda kütüb'hane .cı Kamil Beyden tek- (Resim : H. Çlzer) 

akademik bir mahfil idi ; güzel konuşan bir rar sülüs ve nesih 
meclds adamı olan Halid Bey Büy:ükşehrin fi~ yazmıştır. Kur'an kıraatinde zamanımızın en 
.kar ve sanaUıaya·tımn en seçkin sınnalarını ne- salahiyetli siması olup bu yolda hevesli genç-
sil nesil toplamaya ımuvaffak olmuştu. Hiç te- lerin yetişmesi için en küçük bir hediye kabul 
reddüt etı:nedeın kaydedebiıliriz; ayrı nesiliere etmeden çalışmıştır. Reissül kurralık, Sultan 
mensuıb bu seçkin simaıl'a.rın çoğımun tanışdığı Selim Camii baş imamlığı ve Fatih Millet 
yer Ahınedhüd Kü-türooanesi olmuştur. · · Kütüphanesi memurluğu gibi vazifelerde bu-

1928 de çocuk -deniılecek k~Jdar genç ça-- lunmuştur. 
ğında Ahmed Halid Beyin kütübh,aneshıde ki~ AHMED HAMDİ EFENDİ (Enserolzfiı. 
tabcıli.k hayatına atılmış olan Tamir Yücetürk, de) - On s~izinoi asır hattat ve şairlerinden; 
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aslı Eyyub sultartlıdır, 1716 (H.1130) da ölen 
ba:'basından .küçük yaşta yetim lkalınış, dedesi 
Eyyuıb türbedarı ve Müe~başısı Şeyıh İsma
il Efendinin yanında yetişmiştir. 1754 (H. 
1168) de ölen bu zatın ıh:immetile Hoca :Meh
med Rasimden yazı. öğrenmiş, hurda tfilikte 
zaımfcLlllllın seçkin bir şöhreti olmuş.tur; kale-. 
minin .sürati ile ,taınıınmıştıı. Defterdar Hacı 
Mebmed Paşaya ,müihürdaıılı!k etm.1ş, paşasının 
a.zlin.den az sonra da 1767 (ıH. 1181) de öl-

.· müşttlr. Şiirde HamM .maıhl~sını ikull~dı. 
GAZEL 

Ba.ttı ~bg1mi geliirse ruhlne dllMrm 
Oııbtllün ıeyrideriz bu sene biz -~ 
Doğrusu ey cllll şeyM eğer incinse dAbl 
Çekemem ~llel İılcrln. o peri ruhılı'Ui. ;; ,t,, 
Lülmetl olsa ela,· hil.nenile clvA.nm ne · gttz.ı 
~e btllbill olur nağmeleri tekrl.ım 
ÇUnki d.Uşiftel zülfüsfn ol mehrO.yıuı 
IBmldA olsa perl§a,n ne· aceb gllftArm. 

Bibl. : . M.üstakimzade, Tuhfei · ıı.a.tıtatın. 

AHMED HAMDİ TANPINAR - (B.: 
yeli, Ahmed Hamdi). 

AHMED HAMDİ TANYELİ- (B.: Tan-
yeM, Ahmed amdi). , 

AHMED HAMiD ONGUNSU - (B.: On-· 
yeli, Ahmed Hamdi). 

AHMED HAN - Geylan hakimi . iken 
~aıh A'hbasıi:ı gazabına uğramış ve Türkiye
ye sığıınarak İstanlbukla yerleşmişti. 1599 (H. 
1008) da öldü. Solhfbeti tatlı; zarif bir zattı; 

mecliısınde .ındsafirlermi sılkmadan . vatan ıhas- · 
reti ile ,g:urbet eleımlerinden ş1kayet eder ve 
ekseııiya ıstıraıplarını Farsça manzumelerle 
trennüm eder, nusa:firler:me bunılan okuırdu; 

Bibl. : Ka.tib Çelebi, Fezlike, I. 

AHMED HAŞİM - Eserleriyle ve eşsiz 
nükteleriyle İk.iınci meşrutiyetten ,sonraki 
Ti\tik şiirinin en seçıkin simalarından; 1885 de 
'Bağdatta doğdu, 1933 de İstan!bulda ö1dü. 
Alusizade Arif Hikmet Beyin oğludur . . Anın.e
si Sara Hanım, Bağdatlı Kahya.mde Said Efen
dimin kızıdır. Bunun balbası devrinm alimlerin
den ve ilk Osmanlı Meclisi Mebusa.m. azasın
dan IDmin Efendi<lıiT; ibu zatını !babası da :mü
fessir Abdulla:h Beıhaeddin · Efendidir Jti "Ru
lhıillmıeş.ni" adındalk:i otuz ciltl'l!k meşhur tefsi
rin müellifidir. Haşimin bütün ailesi, ilim ve 
ted:rıis.,işlerile uğraşmışlardır. Ya1ruz babasi 
Arif Hilmı.et Bey, idare ilıayatına •heves et
miş, orta ta.hs:ifuı:i memleketinde yaptıık!tan 
aemra · bta.nbula gelmiş, mülkıiye imtihanını 

verdikten sonra 
kaymakam tayiıı 

edilmiş, birkaç ka
zada vazife gör
müş, niıhayet Fi~ 
zan mutasarrıfı 

iken emekliye sev
kedildikten sonra 
lstanbulda yerleş

miş ve 1915 de öl
müştür. Mezan 
Eyyubtadır. 

Ahmed Haşim 
İste.nbula 1896. da 
getirildi; babası-

Ahmed HAt!m 
(Resim: H. Çizer) 

. nın seyyar memuriyet hayatında ilk ta.h
sili hayli geciknıiş ve on dört yaşında ol
duğu halde Türkçe konuşaımıyan bir çocuk
tu; evvela TilI'kçe öğrenmesi için Nümunei 
Terakki mektebine verilıniş, bir yı[ ~ra da 
leyli olarak Galatasaray sultan,isine bıraılol• 
imıştı. Mektebi sulta.ndnin son sınııflarmda ede
biyat muallimi Ahmed Hikmetin teveccıüıhünÜ' 
lkazanımış ve :ilık şiıirleırın.i, "Şiri ikamer" leri 
,bu zamanlarda yamuşt:ıx. Bu şiıirleri, arkaıda.ş
lar.ı ezberler ve onu .taklide kailıkış:ırılardı. 1907 
de Galatasaraydan diploma aldı. Tütün Rejisi 
idaresinde memur oldu. Bir müddet sonra, 
İzmir şuılta.nisi Fransızca. ve edebiyat muallim
liğine tayin edi1ldi. Oradan Maliye Nezareti 
mütercim;Iiğ,i ;iıle lstanbula döndü, maliyeyi bı
rakıp DUyunu Umunti.yeye girdi, bir aralık 
İaşe müfettişMğmcle ve Osmoolı. Bankaısında. 
memuriyette buluınıdu; d$a sonra kısa bir za
man için Kabataş Lisesinde edebiyat muallim
lıiği yaptı; 'buradan ayrıldıktan sonra Güzel 
Sanatlar Akademıisinde e.stooık ve Siyasal Bil
giler okulunda da fransızca muallimliğine, ha
ya-tının son y:ıUarında da Anadolu Deinieyolla.
rı idare ımeC'lisi azalığına tayıin edilmişti. Bu 
vazifede :i!k.eın biraz refaha kavuşur gibi oldu. 
Fakat çoık geçmeden ilıasta;hğmm şi:ddetleaıme~ 
si Uzerlne tedavi için F.rankfurta giıtti. "Göl 
Saatleri" ve "Pıiyaılıe" gibi :iıki şilr kitabı, ayrı
ca "Gu:rebaıhfuneıi l.,;a;klıaikaın", "Bize Göre" ad
larını taşıyam iki nesir eseriilden ısonra güzel 
v~ özlü 1ldtaıbı olan "Fran:kfut Seyahatname
si" ni bu hastalık ayıları içiınide yazda. Fnı.nk
:fuirtta biraz iyileş,ir gibi olduktan sonra mem
·lekeıte döndü. Birdenbire hastalık yenideın · ve 
eskisine naza.ran d:aha şiiddetıld ib:ir şekıild:e t~k-
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rar başladı. Şair, artık tamaım:ile yatağa seril
di. Sevdiği meyva ve yemeklerden, çilek ile 
kırmızı gül adını verdiği ve ç,Clik sevdiği saı1çalı 
pilavdan maJırum edildi. Buıgünlerde okuduğu 
kitaplar kadar, sevdiği dostlar lmdar alaka 
duyduğu yemeklere karşı duyduğu iştiya:kı 

Mülkiye dergisinde "Yemeklere DaıJr" adında
ki bir fııkrasile ifade etti. Ve artık iherşeyl bi
liyordu. Haıstalı1k bUtün S2Jgınlılclarile ~nu ke
miriyordu. Ölümle yıüzyiJze geldiğini hisseden 
Haşim, bUtilıll! son gilµılerinde yamndan ayrıl• 
mıyan bir ,baya.n.la mkA.hlandJıktan sonra o ~ok 
fl-vıdiği hay~a ıkar§ı g6zl•ııini OJir dsJıa açm.a.
maık üzere· kapadı. 

Şilr ve nesfr yazan Ahmed Haşimin bir 
de ke,m:lisini ya.kından tanıyanJ.ann anlatt.ııkla~ 
rina göre, ibunfardan daJha güzel bir koınıuşma 
dili vıa.rımış. O dil, -dost, arkadaş, aymi etı;n;ek
ımıin zaman zam.aııı bir yanardağ gi,'bi fiınr rn.v
l&rı sa.ça.rmış. Bazan ,bula.mk bir neıhir gi.bi taş
kın daJgalarile etraıf:ını silip götilrürmüş. Bu · 
arıada ıbjır şimşek aydınlığı _ içinde renk renk 
mecaz oyunları yapar; -ve dinleyeni zevkin 
so.nsıı.ızluık1arııne. aılıp götilrUrmüş. Şair iğneli 

dlli. ile teşhisini ~yduğu. o andaki düşmanını 
yere -serinceye kadar ihücuntlarına devaım 

edermiş. Bugün bunlaırın ağızdan ağzıa geçen• 
!erinin pek azını hatırlıyoruz; fakat Haşimin, 
bunları anlatmak için yaptığı hareketler, renk
ten reınge giiren çehresi, alçalıp yüaeleın sesi 
ıkayboil.duktan sonra okunan fılkraların eşsiz 
şh- zevkine pek varıil.amaz. Son devrin iki mü
ibalağacı hiciv zeıka:sırun, Süleyman Nazif ile 
·.Aihmed Ha.şiımıiın fikir ve ilıis malısullerd ne 
yaz!lk ki bugün anca!k onl:arın dostluklarını .ka
zamruş olanlaırnıı ıhafı:zasmda yaşamaktadır. 
Bunların ha.k!kınıda Abdülhak Şinasinin "Var
lık" dergisinde neşredilen hatıraları bize onun 
duyduğu zevki vermemektedir. 

!:mi de titizdi. İık-i:si de ıha yattan memnuıı
hıık duıym.a'ksızın yaşadı.lar., ve öldüler. Haşi
mi, çok yaıkından tanıyan Yalrub Kadri, mt
zamrı..ıı ş•öyl:e anlatıyor: 

"Konuşması da.imi bir şe:lıayindi ·Her 
cümlesi bir 11:ı:avai ıf.işenıgdni aru:Iı:rırıdı. Bir-lbiri 
ardı sıra durmaksızın türlü türılü renk ve ışık 
pa;rıltılarile göıılerimizi kamaştırır, ve ÇOık de
fa havai· fişeklerde olduğu gibi gen.zimdzde acı 
bir !barut ıkokusu. 'bıırakırdı." Haşimin, ~bu hici.v 
mizacını besleyen eın büyük ıkuvvet, onun ha
ya.ta. karşı ~hın kötıilm.ierUiidir, o acxhbetl.G-

rinde, dalına anlaşılamaımaktaın ve takddr edi
lememeıkteın şikayetçidir. Ona göre, bütün 
dostları ve fikir arkadaşları refaha- kavuş

muşlar, yuksek mevıkiJ.ere geçmişler, faıkat o, 
herıkes tarafmdan ihmale uğramışıtıır. Haşim, 
bir mektubunda bu üzü.ntüsünü şöylece a.çığ& 
vurmaktadır: ''Kırkını geçmiş bir ada.mm be
yaz saçlarile, mektepten hen.Uz çılmıış bir genç 
gibi ıhayatım taınzim edememiş bir va.zj,yette 
kalışından daha ıhazin bir 3ey tasa.vvuir edamt
yorum. Blitün nesiLler, yan.ınıda.n ıkelıka.hı.lar
Ia ve şarıkılarla ·geçip gidiyor-, ve !ben bu dıUi1Jı. 
yanın nfuıetlerdne hfilA. •bir <ifil.enet gözttylt k• 
nardan baıkıp duııma:k.tayım". 

Bu takdir edilememeırtln end.tşeııi, httm-ı.~ 
m ve çilesi ne yazıık kd muha.tapla.-rını hayran 
eden güzel konuş:maJarın çevresiıii aşamadı. 
Şair, ıbu duygularım şiir veya ınıesir örgfilerile 
yazı haline get:irelbi.lıseydi, muıhaıkkax. iki HA.
ş.im, da.ha büyük bir şairimiz olacaktı. Fakat 
Aılımeıd Haşim zamanında lhaıkikaten ~dh
edfilmemiş değildir. Daha henüz en g.li7.el eser
lerinden biri olan "Piyale" yi vermeden evvel, 
Riza Tevfik, ondan balısederken: "Gençler it
•ti-fak edebilseydi, bu adam, haklkiyle onlaıııı 
haşına geçebilirdi" diyor. Hele "Piylle;' y1 
neşrett:iıkten soınıra 'bwfuütün şöhreti arttı, 

ve çok beğenildi, faıkat ş,iir san'atı, maddi ha
yatın anahtarı değildir. Kuvvetle telımin edi
ill.r ki, onu çok üzen kendi yüzünün yaıpım ha.lt
kında verilmiş kendi amansız hükmü idj; Ya
kup Ka·drinin şu saıtırlan dıiıkıkatle oıkunmaja 
değer: 

"Haşıim, evlenmıekten daima. kaçtı. çı:ı.nı. 

ktt alacağı. ikızı.n keındisiııi sevmiyeceğ'fne ön-
. ooden kanaat getirmişti ... O, da.ima. kadın be
nim neıremi sevecek? diyordu. Son derece çir• 
kin bir adam olduğunu zannediyordu. Ve bu 
zan ona, ilk gençlik,çağından, son gençlik de
mine !kadar hayatı zeıhreden ~alardaın biri 
olmuştu. Bir gün denrişti ki: - Monşer, dün 
gece, 1bu suratımın ha1i uykumu ka,çıırdı. Onu 
şöyle, hayaJimde bir tas:hih edeyim dedim. Me
sela alnımı daıha muntazam bir şekle soktum. 
Kafamı lıapi,ska saçlarla örttüm, yanağımdaki 
Haleıp çıbanını hazfettim, ağzımı ufaltıtım .• 
yine bir şeye benzemedim. Arıla.dıin 1d bu ka
fayı kökilndeını kesip atm.akta.n başka. çare 
yıoııctur .. " 

Yine Yakub Kadri: "Haşim, iher gördüğü 
~ ~ ohıyoı-du, fakat bu ajld,annu,ı ço-
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ğundan maşukaıl,arının ihaberi bile olmuyordu. 
Bu meyanda İzınıirde bir İtalyan kızına gönül 
vermisti. Bize, ondan, mukaddes ve erişilmez 
ıbir şey gibi baıliseder dururdu. Bu genç kız 
hemen her g.iin bizim muhitiınizde-bulunmak
a.a beTaber ona ne lbir kelime söyliyebilmiş ırt:e 
de ·dtkıkatle yüzüne ıbalkabi:İntlşti. Tanıcbikları
mızdan hir inadam, kendisini gÜzel İtalyan 
kızına t.akci:im edeceği zaman, lü.şiım., ortadan 
kayıboldu. Sonra yine kızın etrafında. .dolaşma
ğa başladı ... " diyor. Arkadaşı, Namıık İsmail, 
llişiınhi hu ruh haletini de şu 'kelimelerle an
latıyor: "Gerçi o canilıydı, zayrlib.; yaramaz
dı, usluy.du; makuldu, mantııksızdı; çiı1kindi, 

güzeldi; acıydı, tatlıydı; kızgindı, serindi; 
mundardı, pakti; nazikti, kabaydı; sertti, 
rakikti: iyi idi, fena idi; tıpk~ hayat gibi." · 

Onun bu garip teanay.ülleri, büyük ibir acı · 
halinde biır an olsun onıu, rahat bırakmamış
tı:r. Na.tınık 1.smail ile'!b.eraber Pard&te buhmdu
ğu zamana ait şu ıhadiıseyi anlatırlar: Haşim, 
"Mercure de France" da Tıürk edebiyatı lhaık
ıkında lbir ıma.kaıle yazar. Onun bu yazısı ~ 
beğenilir. Bu müna!Selbetle keru:lisini gazete 
idarehanesiır.;e çağıroıkla:rı zaman ghtınıek is
,tememiş.tir. Namı:k · tsma,ile: 

- MaJkale saJhibiıniın böyle çirkin bir 
adam olduğunu gömıelerini .istemiyorum, be
n,irn yerime sen g.iıd:er, Haşjm benim dersin ... 

demiş, ve ancak aııkwdaşının son ,4erece 
ı-sran Uzerine fikirlerini değiştirmek mecbu
riyetinde kalmı.ş, daveti ıkabul etmiştir. 

.Aıhm.e:d. Haşim, bütün ıhayatı iboyunca 
duyduiğu bu iç acısım ''Başım" adındaki man;.. 
zumesile a.çığa :vurmuştur. Bu nefis şiiri bura-
da oıkumak lıazımdır: ' 

Bi haber gövdeme gelmiş, ·konmuş, 

. Müteheyyiç, ı:ıiütekallis bir baş; ' 
Ayınr sanki bu balta.o. etimi 
ömrli ehrama muadil bir Y&f. 
Ürkerim kendi hayaJAtımdan 
Sanki kandır !Jll,kağımdan akıyor · 
Bir kızıl çehrede Ateş gözler 
Bantı gftya ki içimden bakıyor. 

Bu Cehennemde yetişmiş kafa.ya 
Kanlı bir lokmadır ancak mihenim 
Ah Yaı-abbi, nasıl birleşti 
Bu çetin başla bu suçsuz bedenim. 

· Dişi tırnakları geçDÜ§ etime 
Gövdem üstünde duran ifritin 
Bir küçük IAJızei A.rAme fed& 
Bütün alA.yl§i nlm-ü »iytfn. 

İSTANinrt, 

Bu şürile çirkinUği:nin azabını anlatan 
Haşimin gönül ıhasretini de unutmadığını "O 
belde'' şiirinde .görıüyoruz: 

Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylidh·, 
Hepsinin gözlerincle hüzün var, 
Hepsi hemşiredir veyahut yA.r, 
i>llde tenvimi ıztıra.bı bilir. 

Haşim, ömriinü ıdolduran ikırk sekiz yıl 
içinde bu sevgiyi aradı, ve ibelılti zaman zaman 
,gösterdiği sinirliliık ve çevresine !karşı olan. 
memnuniyetsizliği a~dığım ibulama.masına. 
hamledilebilir. 

Ruh\ındaıki lbu tezatla.r ve ıköttiimserliıkler 
,i,ç.inde serpilip gelişen !büyük · ıztırap şiirini, 
oradan sökıüp çıkaramadı. Bunu yapabilseydi 
ıbu şiir, insanlığın ortalk.malıolurdu. Faka:thu
ııa rağm.en edebiyatımızda Haşim. adı, büyük 
şair olara:k kaldı, ,f.ilhaıkika şair Haşim.in, naz
mında saıkafüklar ibulıuna;bilir. Mevzularının · 

darlığı Jca;bul edile'bili-r. Hatta .:lenildiği gfüi 
duygularında, imajlarında da tekrara benzer 
yakınhklar vardır. Hele ilk şiirindeki diıl, ha~ 
iki.katen eskidir. Bazılarının dediği, gibi seçti
ği mevzularda cemiyet meselelerine de hem.en 
hemen hiç temas etmemiştir. Manzumelerinin 
kabukları dikenli, ağdalı özleri gölgeli hatta 
!bir :Jusmının karaınılıkltıır da. 

Ahmed :Haşimin, !hayal oyunları Galib De4 

deye, kelime sihir.bazlık.lan Cenab ŞehaJbed
-dine ,benzer. Fakat onun yazılarında: Renk, 
:1.şı:k denilen iki tabiat cevheri :vardır ki birin
cisi:, nazmında, filrincis.i nesrinde ibiırer ana 'kay4 

nak h.aHınde oıkuyucusunu büyülemek;tedir. 
"Piyale" nin mu:kaddem.esınde şür telMtltisirii 
anlatırken: "Şairin lisanı, nesir gibi anlaşıl
mak için değil, fakat duyulimak üzere v.ücut 
bulmuş musiki ile söz ara.ısında sözdea:ı ziyade 
musikiye yakın mutavassıt bir lisandır." di-
yor. ( 

Haşim.delki hayal zenginliği ve yeniliği, 
bugün onun en çok sevilen tarafıdır. Ahmed 
Hiaşimin şiir telıaıkkiısi ve veı:ıdiğ-iörnekler, onıı 
edebiyatımızda ısenıbolizm cereyanının !bir .mü
messili olaraık tamtmışbr. 

Haşim.in şiirleri derece derece Emin Bü• 
lende ye biılhassa Taib.sin Naıhlde tesir yap• 
~r. Haşim, ilık şiirlerini "Göl saatleri" nde 
topladı. Bu ıkita:bın dili lhayli eskidir. Faka.t 
ıhececilik ve sade dil ,cereyanı ahı, yürüdükten 
sonra, 11ece vezmnıe iltifat etınemeshıe rağ• 



ınen dil,in bu saıf akışından o da mü~eessir ol
du. 

Havuz 
Akı,am yine toplandı derinde •• 
CA.nan gülüyor eski yerinde 
Cıi.ıum ki gündüzleri gelmez 
Ak!fam görüniir ha.vz üzerinde .. 

Meht.ab kemer ffi.ze bellııde · 
Ostünde sema gizli bir örtü 
Yıldızlar onun güldür elinde.;. 

. ·Karanlık 

A!tkıD bu karaıılık gecesinde 
Blilbül yine vahşi mütereıın:lm, 
Terk itti mi Mecnunu LeylA 't 
Vahşi sesi firkat sesi sandım. 

A!tkm bu karanlık gecesinde 
Hicranımı duydum, seni andım, 
Ffrkatzede bülbül gibi yandım. 

ıHişim, şmırlerinde, "g,iinün saa-tleri, meh
tap, ay, yıldız, ışık, !karanlık, yaz, sonbaıhar, 
·kış, rüzgar, ağaç, orman ·gföi O>irer tabiat 
pa:rçaısını ikend:i: rı.ı:hunun menşurimdan geçi
rerek bunlardan çeşit çeşit hayaller ördü, ve 
lbu fü,sunau alemi nazını ve nesir diliyle ifade 
etti. 

"Göl saatleri" ni 1918 de, iıkinci ıkitabı 
olan "Piyale" yi sekiz yıl sonra neşre.'ttti. 

Ahmed H~, Türk şiirinden çoık da.
ha ziyarl.e, Fransız ~bolistleri:run tesiri gö
rülür. Fakat lbu ta:bii tesiıd.ere rağmen, çok 
duygulu şaıirimiziıı orijinal .bulıuşlarındaxi hu
susiyetler onu ,bugün de sevdirm.ekte devam 
ettiriyor. Bütün şiirlerini içinde tophyan 
."Ahmed Hişimin şürleıri" .admldalti eserde 
"Bahçe" şiıiri onun T.füık edebiıyatmdaki füel
Uği g~eren güzel şiirlerinden biridir: 

Bir acem baJı~esi, bir secc&de, 
])olduran havzu ateşten bide .• 
Ne kadar gamlı bu akşam vakti.. -
Bakışın benzemiyor mOtAde. 

•Gök ye!fll, yer san, mercan dallar, 
Da.ımıı, üstündeki ku!tlar y&de. 
Bize bir zevki t.alıattur kaldı 
Bu sönen, gölgelenen dUny&de ! 

Haşim, son yıUarında şiirden çok nesir 
yazıyordu. 

Filhakika .dilıimizde onun, ibüyülk. bir ne
sir eseri yoktur. Küçilık .kita.pları-m-n içine sı
kıştırılaın bir takını: ,ma:kaleler, fıkra ve ,seya
haıt n0ı'tfları· varıdır. •Flakat bu, kita;plaırma alın
:rnıyaın gazete ve dergilerde kalmış ve asıl onun 

AtiMEl:Ö HIFZ! EFENDI 

mizacını gösteren polemiılderi vardır. Akşam 
.gazetesinde; Hayat deı,gisinıde ve da)ha başka 
yerlerde neşredilmiş faıkat kitaplarına ,gir
memiş yazıları toplansa, Haşim, daha iyi an
•laşılmış olur. Onda:ki isyan ve nedamet duy-

- ,gulan hep bu yazılarında ka.lıdı. Onun pole
mikleri pek kuvvetlidir. Komprime halinde 
bulunan cümlelerindeki .kuvvet, elektriklen
miş bir bulut gibi şimşek, yıldırım ve yağ

murla doludur. 
Haş.imin nesirleri güzel tür.kçeınin en gü

·zeJ. örneklerinden sayılır. 
Bunların arasında, "Frankfurt seyaın.a.t~ 

namesi" Tanzim.attan ,bugüne kadar neşredi
len seyalıa.t ed€lbiyatına ait eserlerin en güzel
lerinden biridir. O bize ,bu eseriyle, gördiiğü 
yerlerin ibir ta!kun ilmi, tarihi kitaplara daya
ınıarak izaihlanm yapmaz. O, esasen haki.kat
lardan ziyade giiz,eli aramak ve çirlkinliğmin 
ifadesini gürelleştiırm-e.k ister. -Onun kalemi 
ı'baza.n -bir fııı,çadır, Utçwn renkleri oümle halin
de tesbite ~şır. Faıkat bu renklerdeki çeşitE
liik ve hareket, güzel bir rüya gibi duyul.duğu
ve Ya§andığı zaman va.zııhtı.r. Faıkat aradan 
zaman geçince, 'hafızadan bu :renklerin nis
betleri küçü1ür, tııpkı rüya gibi ·görüldüğü ve 
yaşamdığı gibi :izaıh edilemez. Faikat lezzeti 
uzun müddet devam eder. Şiirlerind€!ki kapalı
.lığa ,rağmen nesir yazıları çok açııkltır. Bu ya
zılarda üslup daha şahsidir. Bunlarda fikir ve 
hayal un.surları daha mütekasif.tir ... 

Bugün bir,çok eski ıkıymetlem oıkumak 

ve onlarda.n zevk alına:k ilıtiya'C'l .pelk. duyul
muyor. Fakat Ha.şimin eserlerine olan ala:ka, 
sreaıkhğını muhafaza etmekte devaım ediyor. 
Çünkü Haşim has mina:siyle h1r !büyük şair-
,di. . 

Ali Nüzhet Göksel. 

AHMED HAŞİM EFENDİ . (Kahvecizade 
Seyyid). - On sekizinci asır hattatlarından 
ve naımh dk atıcı ,pehlivan:la:rda.ın:; sülüs ve 
nesi'hte icazetnamesini Yed!iikuleli Emir Efen
diden almıştı, (H. 1184) 1770 de öldü, kabri 
Eyywbtadır. 

Bibi. : Mtlstıa.kimzfl.de, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED WFZI EFENDİ- On sekizin
ci asır hattatlarından, aslı Morali&,r, habasiy
le beraber 'küçü:k. yaşba İstanıbula .gelmiş; ilk 
yazı meşklerini hasırcılar imamı Mustafa 
Ef endide.n göım.üş, sonra hocasının üstadı 
Mehmed Rasim Efendinin yanımda çalışarak 



icazetname alınış, üstadın son yıllarında iay
metli bir yardımcısı olp:ıuş, ve (H. 1181) 1767 
de henüz genç sayılabilec€Jk bir yaşta ölmüş-

tür . . 
·sibl. : 1ımstakimza.de, Tuhfei hatıtatin. 

Alll\lED H1IOIBT (Müftüoğlu) -- Edip 
ve diplomat; (3 rebfülevvel .1287) 3 temmuz 
1870 de lst~nbulda doğdu; babası Oirid ve 
Ceza.iri Bahrisefit ıkapı kethUdalıklar.uı.da bu
lunmuş, basıJ.ma.mış mürettep divan sahibi 
mutasavvıt !bir şair olan Müftüoğ-lu Sezai 
Efendidir; dedesi, Yunanlı asiler taraiından 
~eıhi:d efüLmiŞ. Mora müfüüsü Aıb.dillhalim ' 
efendidir; aile.si d~ Aslen Moralı: olup ecdadı 
Modcın, K.oo-on ve Trapoliçe taraflarında mUf
tiMiklerde hulumnnştur. 

ıAşağıdaıld satırlar, "Nevsali Milli" den~
redilmiş hal tercümesindendir. 

"Yedi yaşında aken l:ıaıbasını kaybetmiş 
olan Ahmed Hikmet Bey r ipti:dat tahsilini Dök
meciler mahalle . mekteb'mde yapmış, sonra 
M~udiye v~ Soğuık~e . rlişdiyeler".ınde 
okumuş oradaı1 Galata,saray Sultalllsine ve
rilmiştir. O zamana aiıt •halıratını kendisi şöy
le:ıı..&Jkleder: 

"Mektebi r-üşdiyeyi bitiırip Suttauiye gir
diğim zamanlar Beyoğluınwı, gelip geçtikçe, 
rengarenık ca.n1€ikanları, huyu hayı . zlhniıni 

oyalardı, Jıeır 4Ukkanın önünde beş on dakiika 
geçirmeden yoluma . devam edemez ve ·bana 
refakat eden lala.:mın daima -tevbiihlerine cm
çar olurdıum. O zaman edeıbiyattan gayri bir 
me~ale p€lk de. muteber olmamasından ve 
!beJ:ki irst ıblı' temayül neticeısinde edebiyat ile 
meşgul olnıağa başlad:.m,. Mekt~biın . dördüneıü 

mnifında yaptığımız .h-ir · uzun•ca · vame~ıin 
M:ekocıbi Sultani nı.üdüı·ü İsnıall Beyin taıkçii
r:ini celp eıtmesi ve sonra -bu vazifenin kitap . 
şeklinde "Leyla - ya;htılt :t>ir mecnunµıı in.tilka
mı" namile Asır .kütüphaJ:):esi külliyatı ııneya
ıımda, neşredilmesi küçük ruıhumu teşvike ba
di olmuş ve o yaşta gayet ciiz'i bir hakkı telife 
nail olmaklığım beni sevindirmişti. M~ğer 

bu mevzuu va~ıfe olarak roize vereıı mı,ıallimi
miz hiıkayenin esasını o :sırada .neşrolunan di
ğer bir romandan alimŞ imiş/' ._ 

"Ahm.ed Hikmet Bey ?4ektebi ,Sultaniden 
ÇJiktiıktan. sonra .Fr~.sız kadın l)1uharrirlerin
den Baronne de Staff'~ ,kadınJ~ tuvaletine, 
güzellihleri:ııin muhafaza ve . idaımesine dair 
neşreylediit ;,l{abhıc d.ö . tuval~t': · ismlııdeki 

kitabını bizim çar
şaf ve · feraceleri
mizden ve o zaman
ki İstanbul tarzı te
lebbüsünden de bah
sederek "Tuvalet .ve 
letafet" ·1 

unvaı111c 

Türkçeye tercUma 
ederek kitapçı Ara~ 
kil Efendi' vasıtasile 
tabettirmişti. Bun- · 
dan başka A. Dli~ 
mas Fils'in "Kami
le bir loca" ııamınu 

d:J:i küçilk romanı

Ahm:d Hlnnet 
(Belim t B. Çizer) 

nı "Bir Riyazlııin Mua§akası" namlle ter-
cUme ve tabettirdikten sonra Şark ve 
Garb ahlakı arasında Qlaıı bUyUk tezat cari 
olduğunu anlıyara:k bir <lıiıha eser tercüme et
memi~tir. Ahmed Hikmet Bey alemi · neşri
yata flık atıldığı zamandan bahsederken: · "O 
zamanki muharrirleri taıkliden lherşeyden bah
setmek, hezarfen görünmek ıistiyordlµll. Bu 
hevesle patates ziraatfue dair uf a.k' ibir idta
bımı .Asır kütüphanesi meyaruna ithal ettinı" 
der. 

1889 da Hariciye mesleğine Aıhmeıd Hfk~ 
met Bey, Pire, Poti, Kerç lkonsolosluklarmda 
bulunmuşJ merkeze döndüklten •sonra :Mektebi 
Sultanide s,;melerce ve s:ı:rasiyle .imla, ıkıraa.t, 

sarf, naıhiv, ikitabet ve edebiyat muallimliılde
rinde bulunmuştur. Bu sıralarda maruz kaldı-· 
ğı müşkülattan 1,isa,numz imla.sınm mıuttarıt 

ibtr kaide altına alınmas:ın,da ye tarzı tatriri
mizin sadeleştirilmesinde, medeniyet ve mil
liyet {ilti:rlerinfrı tamıiımi için, zarurert; olduğu
nu anlamışt:ır; kendisi: 

"Serv~ttfünunda vaktiyle yazmıı oldu
ğum küçük hikayelerin "Harjstan'? nami.yle 
tab'ındaın sonra · sadeliğiın tumturaklı Jfade-. 
den daha manidar ve müessir ve maamafih 
beHı:i daha güç olduğunu, uyuyan f~lerimi~. 
ıd sarsmak, duran yüreklerimizi ça,tpmdırmak 
içüı fikirlerde hatta bir parça :ı:p,übalağaJı asa;. 
1biyetin, ifadede ibir parça fazla açıklık ve sa
delik. lüzumunUıi deırecei ehemımiyetini taıkclir 
ettim/' diyor. 

ıAhm~d Hikmet Bey bu lüzumun.ehemmi
yeıtin.i . ,bi1hassa son. senelerde Darülfünu,nun 
Alınaın ve Fransız edebiyaltı. tariıhlerini tedris. 
ed~rk@n da:ha kat'f ve vazın bir ıur~tte. duy-



muştur: 

"Y,Uks€'1<lik, -büyfrkl~k, incelik, derinlik 
gibi ruhu ceJl§.J.rndirec€k duyguların avama 
pek yabancı gelmiyecek kelimelerle, anlattı
rılması ve millet efradının seviyesinin A vr..ı.pa 
ahali-si mertehesi11e yük,sel'tilmesin_e· çalışıl
ma.si türk ve islam muharrir ve şairleri için 
ı:n:illi bir vazife, · dini lbir ,boır:ç olduğuna iman 
ettim. Alnia.n medeniyeti ve edebiyatı tarih
lerinde hu hususta p-ek muıkni misaller vardır. 
Yfo1:e a1,11adım :ki b.zlık.1.11 dU)'gusunu, adetini, 
ruhunu, iatidadını naza.."'! dikkalt.e almıyarak · 
ya,zıfa.n hodkam eserlerin 0ıkuyanlarm ilzer,in -
de bılr tesjri olmuyor. Tesir.siz Asarın 1se !bir 
Jnyme.ti, bir ömrü olacağına kail değilim. Bu
gün fasih ve beliğ divanlar ne kadar okunu
yor.sa. şimdi d!hi, üstat yerine koydugumuz 
edi1pler -de yaırın o kadar c!kunacaık. Bu ası.r 
milliyet, vu:rulh ve roenli!k 8.iSndır. A vrı1pa,dari 
gördü.ğttmüz tahkirler, geçircliğ,imfz buıh.ran
la;r yazı yazanları:m.ızı ·müfrit m _er . milliyet
perver yaDmağa kiıfi değil midir?" 

İbrahim Alaeddiın Gövsa, "'lü.rık Meşhur~ 
ları" adınd'aıki eserinde onu ''Tür.k~üluk, halk~ 
ÇJJ.ı,k ve öz dil için ilk çalışan e<liip" olarak ,be.: 
lirttiık.ten sonra: ''Serveti F.funmda Edebiyatı 
Cedide zümresi sırasmda iken dahi onun dili 
vt. mevzuları gittiıkçe ~ılı:-kçeleşmiş ve :rnilli 
bir ren•k almıştır. 1900 de çıkan "Ha.ristan ve 
GüUdtan", o zamanların mail:ısulü olan küçük 
Jıiıkiyelerini toplar. 1908 imkıllbmdaiı sonra 
yazd]ık!arının m.üıhlın bir kısmı "Çağla.yanlar" 
a.dlı kitabında.dır ki 1922 de ,basıldı. Son yıı-1-
laıruıda edeibi Tüııkçülüğün e-.n ileri .gelenlerin: 
den h1ri olmuştu" cllyor. 

Bir ,muharrir olarak son yazılarını "Re
~fmli Gazete" "de yazdı. "Gönıül HaI11ı.~" adın
daki romanı tefrika hı:µinde neşredildi. Mes
l~inde, Türkiye Cıın:.fu.uriyet.iı.-ıin · Hariciye -
Millsteşarlığma kadar yilkaelcli ve bu memu
riyetten teıkaıüt eclildi. 1927 de Fransız hasta
hanesinde kanset"den öldü. Kabri Maç,ka me
ze.rlığındadıır. 

AHMED HUSfJSi - İkinci .Aıbdülha,.'nid 
devri sonlarında kuklacı; An·ad-0lu Ermenile
rinden bir m-Uhtedi, önceleri kara.g-öz oynatır~ 
~. sonra ıku:klacılığa başlamış; ıbilhassa Üs
küdar, Boğaziçi ve Kadıköy taraflarında do
laşımı; ilk zamanlarında yanında laterna, 
zilli lalberna, üç dört kişi ile dolaşır, Umkla per
desini mecidiyeden aşağıya ılrurmaz._ Fakat 

AHMEDİHSAN · MATlUASl 

~o-nraları işi · gittik'çe boru1muş, laterna gezdi
remez olmuş, s1rtmda ku...lda sandığı, omuzun
da -peı·de çitası, üst baş paramparça, yüz pa
raya ,bile oyun -oynatırdı. Beşiktaşta oturur
du; em günleri derin sefalet içi..."lde geçti, •ü-
rüner&k öldü. • 

Bi,bl. : S. M. Alus, Not. 

AI-llfED İHSAN BEY (Bhıba~ı Hasköy
lü) - Asker ressan:tlal'.;'8.aızda.n, 1864 de doğ, 
du, 1882 de omıeıkiz yaşında mü,bendieha.ne
den di-p!oma. alarak topçu zabiti oldu; 1891 
de Ko,camustafapaşa Askeri Rilşdiyesi res-t..ın 
ınualJJmliğine tayin edildi, b11hassa karaıkal9lll 
re,'3.Saım id:l, p€,kçok taleibe yritişdirdi;_ tıevimli 
ve müşfik, güzel •sanatlaıra meyli. o:ıan çoeıw:r.
lara karşı teşviıkkar, bu_ mektebin pek e·evilen 
bir 3ima,sı oldu. 1901 de mualli.."lllikten a.yrıw 
larak topçu dairesine n-akle'clıildi, 1906 da öl• 
dil. Kocı:ı.ımustafapaşa. Askeri Rüşdiyes-i restm
h!nesinde, geçen asır eoınu İstanbıılundSll 
. yapılmış zengin bir manazır al bomu ibırak:w 
riııştr, bu ,kıymetli · eser maalesef kaybolmut~ 
tur. 

- · Btbl. : Pertev Boyar, Türk rei!sa.n1ları. 

ARMEDİHSAN MATBAASI - !sta.nbue 
hin eEki ve namlı :m.a.tba11ılannd:andır. Ha.len 
de "İr.ta.n.bu1 Mat,baacılık T. A. O." aıdı il&. Ca
ğ,.ıtl.oğ-htndr., Türbedar $:~ağında (İstan'bul 

Kız LiEe;sinhı aru-:ııe:ndak1 rokaık) 14 nur.naralı 
b:ma<la faailiy~t ihMin.de llıüyiın{ bir ,matbaad.u-. 
Ar..ılcfüğı günden beri kurucusu Ahmsd !:hsan'ın 
ismi ile aıülıan -bu Ma.ıf:ibaa {B.: Tokgöz, Ahmed 
llw:ı..Jn) e:deıbiyabmwda çığır açnuş olan Ser
vetifünun ve Ede-b.iya,tı Cedide ile F~c.riati ce
reyanlarını hazırlayanlara. yuva olmu§, mat
baacılık sahasında pek çok ustanın yetişmesi
ne rehberliltetmiştir: 

Son yarım asır siyasi tarihimizin ço,k k~- · 
nŞ,-:ık yıllarında, 1890 (1306) da "Alem Mat.; 
ba.ası Ahmed tlı...san ve Şürekisı" a.dıyle kurul
muş.tur. fı...k açıldığı yer Ebussuut Caddesinde, 
mı caddenin t:raanvay caddeslle ka.vw,ağına · 
ya~-tm iki -ka.tlı iıki dilık'kandır; eıçıhşından bir 
sene sonra büylltillerek beş düik;'k1n işgal et .. 
mıiştir. 

Ahmed ihsan Matba.ası biraz da Serveti
fü.•ıun mecmuesı demektir. Gerçe®ten Alhmed 
Ilım..'l'ın Mekkı.:ıi Mülkiyeden mezun oldulrta.if 
sonra ilk gayesi Matbaa ile ,birlikte iyi bf.r'-re:-: 
simli haf.talik gazete çlikarinaıktı (B. : Serveti-. 
fünun). 



AHMEDİHSAN MATBAASI - 3,74 - 1STANBUL 

1891 (1307) yılında Sel'V'etif.ünun ,tesis 
olunduğu zaman Matbaada kafi -derecede h-a
zırhk olmadığı gilbi, Avruıpada henüz doğ
mus olan çinJmgraftyi lstanbulda ,bilen ibile 
yoktu. Ancak A vrupadan ,getir-tfilen galvano 
kalıplar, ki hunlar zaın:a:ı:i meşa,hirinim, resim~ 
leriydi, ve Mercandaıki Btble House'ıdan_ !ki
ralanan ta:bii maınzara.1-ar ile 1891 Ma:rıtının 

27 sinde Servetifünunun ilk ,saY1JSı çı:kanldı. 

Fakat Matbaada makinelerin kazan silindiri
ne yazılar esıkimesin diyıe çuha sarmak ,mutad 
,olduğunıdan, getirtilen -çinko resimler de :ba
sılamadıığından, matJbaaıcılığın yeni tekniğini 
tetıkirk etm-e:k üzere Ahmed tıhsan Avnıp.aya 
gitmeğe mecıbur oldu. Avdetinde, 'kendi ifadesi 
:ile: "matbaanın ciheti fenni ve amelisi islah 
olunaraık memleketianizde ilk olarak güzel re
sim basılmıştır". Gerçekten Aıhmed İlhsan 
Viyanaıda Angerer ve Göseıhol çin!ko ve hak 
faJbrikaısı iıle yapltıığı ,anlaşma ınıetioosıin-de İs
tanıbulun manzara fotoğraflaırırun ıklişıelerini 
yaptırmıştı. Bu yeni icad rklişelerin nasıl ba
sıldığını, ne gibi mürekkep kullanıldığını da 
öğrenmiş, P.ariste ısmarladığı !k•ağ.ıtl-8.1" d,a, ge
lince ,baskı tekıniğmin dyi ,bir nümuııresıini ver
miştir: Servetifünunıun 27, inci sayısmdaıki 

O:rtaıköy Camiıi. resmi. 
-Mtüealkip sayıda iıse çıkan Kız Kulesi res

mi Pa:iişahın o katlar ıhoşuna g'tmişt~ ki iNı.
dei seniye µ,e Serv{'tifünuna aylı:k 3240 ıkuruş 
yardımdan ba,şıka maaşı devletçe verilecek 
Padsli ha:kkaık Mr. Naıpier'ındn matıbaa için 
g:eitirilmesiıne 1karar verilmiştıir. iA:nc:aık ibu zat 
Pari;sfoki çalışkanlığını huııa.d:a, ,göstermemiş, 
valktini. baltk -tütmaik, güvercin !beslemek, •ge
vezelik etmeıkde geç.irnıdştir, denmeiktedıir. 

H:ü:ta Ebussuut Caıd-desindeki ma.föaanııın ay
dınlığmı kafü ,bulım.ayın'OO. kendi.si ,için şimdiki 
Akş,a.m Matbaası binasında yani eski Basiret 
matbaasında büyük bi;: oda tutulmuştur. Fa• 
kat Napier burada da çalışmamış, nihayet 
,birıgliın Ahdill:hamide jurnal eıdiliıp yurd dlş,ıına 
,çıık.arıl:maşbr, ve Mımed İhsan Matbaası bir 
!lta:bıusdan lkurtulımuştur; f:aıkaıt bu sırada padi
şa'han matıbaayıa olaın tevecoühıü de <Sat'sı:1~• 
tır. 

Ebuıssuut Caddesindeki ma:tfuaa göriil
düğrü gi!bi mühim gelişmeler kaydetmiştir, ihıaıt~ 
ta o zamanlar makineler hamallar tara.fındıa.n 
çevrilirken yeni ·çrltan ibir petrol motörü tec
rübe edilerek İstanbulda ilk defa dıava~i 

moıtörii konmuştur. Bu esnada, ;binanın karam.
Ilık, basık ve arkasına yüJklenen Baıbıali bahçe
sinin sızıntılarile rutuıbetli -olıuşundan dolayı 
matbaanın başka bir yere ttaşl!nmaS1m dıiişü
nür j,ken garifb bir hadise Ahmed İhsana yar
dım etmiştir. 

Vak'a şudur: Ahmet İhsan Matbaasının 
biraz ilerisinde Ebuıssuut sokağında bulunan 
Maıhmıud Bey Matıbaaısıınd:a, Ba:bıalinin -o sı

rada filıya eylediği "Taıkvimi Vekayi" lbasıı-1-
makta,dır. Gazetede ~.attl!hümayun:a aıi,t ,bir ya
zıda "has.bel icab" tabirinde eliflamıİı -elifi 
laım eliften sonra gelerek "!hasıblaica1b" şek

Hmıde ç1U!ar. Albd:ülhaımid şüphelenir, Taıkvimi 
Vekayi kapatılır, Müdlür.U -bir daha dev-leıt me
muriy€itine alınmamaık üzere aızloh.ınıur. Bu 
havadis Serv.eıtıifıünunda da çııkar. Anca:k Ser
veıtifünun Alphonse Daude.t'nin Jak adlı ro
manını -tefrika etmektedir, o gü·nik-ü fıkr:a iıSe 
şöyle ruıhayetlenıme{ktedir: ":eilide bir gazete la
zımdı; iş görilldükten ,sonra .gazetenin kıapa
ıblım.a:sı iko1ay idi", ve tefriika dev-am etm-eıkıte 
olduğundan mutad "mabadı var" ihtan ile bu 
cümle blter. Bu kötü tesadüfü kasde hamleden 
Matbuat müfettişlerıi Servetirfünun ve Matıba
ıasınm kapaıtılmıasına ıkarar verirler iken ıAıh
med. İihsan romanın durdurulması şar:tile me
seleyi kapaıtı-r; fakat vakit .kay:betmedem Ser
ve/tifünun idarehanesini Matbaadan ayınr, 

Sanayi ve Maadin Bankaısıınm bulunduğu ;bi• 
na 'hazinei -hassa ta.rafından ıkat ık.ait kiraya 
verildiğıinden -birinci ikatı derhal ayda 4 altına 

- kirnl:ar ve oraya yer-leştirir. Serv.etifünun bü-
_y:ük caddeye -çıkınca Matbaa kısımının idaresi, 
o mmanki "Alem Matbaası ve Şiire/kası" fir
masına dahil ib-ulunan iki-şerire bırakılır. Ah
med lıhsamn bu :i!lci ortağı ticaret i!kti·sat ve 
hesaba da ya:b-ancı ikalclı!klarından Ma.tföaa if
las mevildine düşer; Alhmed 1Ilı:san ortaklarının 
haklarını satın alır ve tekmil makine aksamı 
ile matbaayı Seırvetiıiiünıunu;n ıbınunduğu yere 
na:klooer. Bu göç ;sırasında VoU!kuhulan ibir ha
dise de devrin -zi:hniyet ,hıa v.asuu göstermek. 1ba
.k.ı,mm,da.n şayam dilkltaıtdir. Matb~ açmak 
gilbi maıthaanın nakli dıe izin .almağa muıhtaç
tı; Ahmed İıhsan da böyle ıbir izni almış, eski 
düık.'kıanlan tahliye •etırniş, makinelerini Baföı• 
ali karşısındaıki Maadin ve Sanayi Ban.kasına 
taşıtlbırdığı -sırada oradan ar•albıası ile Zaıbti
ye Nazırı geçer ve .Matbaanın taşınmasına 

manıi olu11. · Makiırueler sokak ortasında kalır. 
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Aıhmed İıb.san · derhal Sadrazam Avlonyalı Fe
rit Paşaya istida verir, Sadra-zam da istidanm 
altına şu ifoareyi yazar: "Ba:bıalini·n karşısın
daki binada Matbaa bulunması teft~ v-e ne
zarete dah~ ziyade el.verişli olduğundan ve 
esasen mezuniyEıt da;hi al.nuş olduğundan mü
manaat olunm.amaık üzere Zabtiye Nezareti
nıe." Zabtiye Nazın müdahalesini /keser mat
·baa da yeni yerine yerleşir (Bu ıbina son imar 
faaliyeti içinde yılkılımştır). 

Bahıali :karşısmdaiki !bu !binada Matbaa 
şöyle tanzim edilımişti.: ıbod!rum ~tını maık.ine
ler dşgal ediyor en .furt ,katta mürettiphane bu
lunuyordu. Maıtibaarun !idaresi ise bizzat .A!h
ımed İhsan :baır:aifından ele alınmıştır. 1897 de 
"Alem Ma;tıbaası" namı 'lraldınlı:ıruş, matıbaa
ının ismi "Matbaai .Aıhııp,ed İhsan'.' olmuştur. 

JA!hme,d İıhısarun hareket tar~ gö,steriy:or 
ıki o Gaızeüe il~ Maıtıba,a idaresini ·dalına ayrı 

tuıtanayı ön plaıııa. almııştır. ,Bu ·bilınecburiye 

oportünist davranışın sebebınd zamanın !hür
riyetsizliğin.de, jurnalcıllik ziıhniye:tinde ara
ma:k gerekir. ıBu düşünce ile oiacaık Ahmed İh
san yeni :binaya taşınır taşıınıma;z . Servetifü
nıun için ayn bir idarehıme tutar. 

Türk maıtbua:t!ının dallka vuıklu:k rüzıgarma 
.kapıldığı, kapılmak mecbuniyetinde kaldııığ,ıve 
hammaUarma kadar ibü:tıün personeline rütbe, 
nişan ve madalyalar aldığı bir sırada .diğer 
matbaalar giıbi Ahmed İlhsaı11. -Mat/ha.ası da Pa
dişaha ,sunulmak üzere :bir liste taınızim eder; 
bu listede kendi ismi, Tevfik Fikietin ·~ ve 
muharrirlerin dısi.mleri yoıld.ur. Ma.rt:;baaların 

taJltıifi "emsali misillu" şeik1im alıooğmdan, mu
cibince iı'ade •Ç1ikar, b.aşmüre.ttib "mütema
yiz", abone memuru ''saniye" olurlar, maki
ne !hamalları Sanayii nefise ma,dalyalarını gö
ğüslerine . asarlar. Usu~den oldıuğu üze.re de 
M.atbaanın nail olduğu ".ilıtifatıı ciıhamiderec.eat" 
,ta:n dolayı Servetıifünund.a. bir teşekılrur f1ıkrası 
yazılır. Fakat Tevfiık 1Nikreit maltbaa ıhalikına 
nişan isten-ilmiş · olma.ısım, gazetede te,şekıkür 

ya.zıhnasını aıeı acı t-enkid eder, matbaaya ıkü
,se:r, uğramaz olur. Mecmua ve Matbaa huh
ranlı. günler ,geçirtr. Hatta 1908 Boer !harl.>i 
dıo1ayısile İngiliz taraftarlığı, · g_östermi'] olan 
'bir çok Serveltlif.ünun men$Ulbu ınıefyolununca 
matbaaya ıkim.seler uğramaz olmuştur. 

Sansür, iba.skı ve hürriyetsizliğin daha da 
şiddetlendiği bu senelerde matbaada bazı tek
nik yenilikler yapılır. O zaımana kadar mem-

leketimi:zde renıkli ·baskılar yapılmış ise de 
Avrupada yapıimaya başlamlan ''üçrenkli
trikroıni" denilen yeni ıusul bizde henüz görül
memişti. Bu yeni icad Hk defa Servetifünuır..da 
tatbi;k olunur. Klişeler Viyıma,da yaptırılıp ge
tirtilmiştir. Matbaa smai vadide gelişmek

te, hasılatın bir ilusımı ile gazete de yaşatılmak
tadır. Fa.kat faaliyet ServeUfünunun yavan 
müooerecatı içinde .güzel resim ıbaısmaık, o ta
riıhıte ilk ,çııkan Ziraat Bankası .piyango •bilet
leri ve Musha.fı Şerif /tıaıbına dn!hisar etmekte
dir. İlmi, fonni, fiıkri eserlerin 'basılına.s1ınıa 
veda edilmiştir. Bu sırada Mu:sihafı Şerifin !ba
sılması ile litoıgrafi (taş lbaskı) faaliyeti temin 
edilmi..' ise de tiıpo makınelerine ıiş bulınalk la• 
,zım ıgeldiğin.den 1902 de y~µılaca;k nüıfus sa
yıımı J.,çi:n lüzumlu olan Nüfus teskereleriniıı 

,baskısı alınır. 1883 de dağ1tılan i1ık nüfus tess 
,kerelerinıdeıı sonra "Hami<liy-e" tabir oluınıan 
,bu te.skereleııin .baskısı matbaa iç:.in elle ,tuıtu• 
lur bir gelir teımin eder, istibdadın 'matbaalara 
saldırdığı ve ıMatbaai Amire adlı Devlet Mat
ıbaasınm !bile ıkaıpatıldığıı o .sı,ra,larda, İstanbul
da Türkler elinıde kaı1abilen 4-5 matbaa !içer
'sinde Aıhmed İhsan Matıbaasma . mühim bir 
yer ikazandınr. 

1908 haziranında Rumelide istibdada 
karşı -başlayan isyan belirtileri tesirini. İstan
bulda <la hissettirir, 9 Temmuzda Sadarette 
değişiklik olur. Babıalinin tam karşısında 

fevkalade bir nokta işgal eden matbaadan 
hükümetin telaşı ve faaliyet,i yakından takib 
edilmektedir. Hadiseler hızla gelişmektedir. 

10 Te'inın.uz sabahı İstanbul halkı seneelrce 
zaptettiği isyanım haykırmak üzere sokak
lara dökülmüş tezahürat yapmaktadır. Sir
keciden Babıaliye doğru akan kalabal~k bir 
ara Ahmed İhsan Matbaasının önünde top
lanmıştır. Günlük olarak basılan Servefifü
nun tek taraflı basan iki makina ile matbaa 
gece gündüz durmadan baskı yaptığı halde 
ancak 25 bin nüsha çıkabilmektedir. O anla
rı · canlandıran Ahmed İhsan aynen şöyle yaz
maktadır: '':muharrirler gazeteyi yazıyor, 
makineler basıyor, memurlarımız dağıtıyor, 

halk da, kapışıyordu". 
Halk istibdaddan kurtuluşun sevinci için

deydi. Fa.kat bu hararetli günler çok sürme
di, gazete alanlar azaldı, gazeteciliğe kalkan
lar büyük zararlara uğradılar. Servetifünun 
da zarar etmeğe başlayınca Ahmed . İhsan 
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günlük Servetifünunu 17 Mart tarihinde k.a· 
pattı. Günlük gazeteciliği tekamül ettirmek 
gayesile Pariste iken satın aldığı küçük Ro
tative makinesini de Şurayı Ümmet gazetesi
ni çıkarın.ak isteyenlere fransız ustası ile bir
likte devretti. 

Ahmed İhsan yeıvmt gazetı çıkarmanın 
oynak siyası hava- altında. gayet tehlikeli ol
duğunu anlayınca Servetifünunu tekrar haf
talık olarak takviyeye karar verdi. Ma.tbı:ı.a
ya. çinkoğrafi yapmak üzere yeni ·§Jetler ıa.- · 
tın aldı bir de mütehassıs mıta getirdi. 

Bu kararlar isabetliydi, zira istibdadı yı
kıı.nlar hürriyet adına daha iğrenQ denebilo
cek -bir ~aıhıtı,lar idareısi kurınu§la.rdı. Dahil
de.ki sıkıntıları unutturmak gayesile nazar
lan. hı.rice ~evirmek için çığırtkanlarına "Ya 
Girit yahut öllim" dedirtenlerin yoluna srı.
pa.nlar irticaı da körüklü.yorlardı. İşte böyle 
bir gUnde Ahmed İhsanın matbaruııma göz di
ken politikacılardan biri: ~ Siz iyi lisan bil
diğiniz halde buradıı faaliyet gösteremiyor
sunuz, pa.nislaınizm yapmak iizıere sizi Tiflise 
nehbender göndereceğiz dedi. Bu sürgün bldi
resinden Ahmed İhsan zor sıyrıldı. 

YE".ni idarenin körüklediği fakat kendi 
aleyhine tezahür eden ihtilal meşum 31 Mut 
günü patlak verir. Tanin ve Şftr"A.yi ümmet 
matbaaları darmadağın edildi. BııbıAliye doğ
ru yi\rüyen bir güruh da Ahmed İhean Mat
baaın önünde durur, sesler yü§selir: "Burası 
da matbaa! .. İttihatçı mı? Hayır". Bir "Ha
yır'!" ile matbaa kurtulur. Bunlar ol_up biter
ken matbaada yalnız başına Ahmed İhsan bu
lwım.aktadır, pencereden dı§arımnı gözetle
mektedir. _Tanin ve Şftra.yı Ümmet gazetele
ri batmıştır, Ahmed İhsan Servetli.ifüımnu 
yenid-en yevm.t olarak çıkarmaya karar verir. 
&Nisanda ilk sayıyı yayınlar. 11 Nisan Cuma 
gtinU. Hareket ordusu İstanbulu taraf fa.raf 
zaptetmeye ba§lar. Babıali ele geçer fakat 
buraya atılan mermilerden bir tanesi. Matba
ı.nın kenarlarını eilip geçer. İstanbul kan va 
ı.-tıeı iiçndedlr, matbaada Servetifünun yevmi. 
olarak ba.sılmaktadır. Ahmed İhsan ise o sı
ra.da Yeşilköydeki Hareket Ordusu kararga
hından gazetesine günde 3-4 defa adamla ha
ber göndermektedir (1909 da İstanbulda he
nüz telef on yoktu) . 

Sükunet günleri gelince, Ahmed İhsan 
siyasi gazetecilikten çekilmeğe bir kere daha 

karar verir. Ancak Matbaada da iş yoktur. 
Anarşi, ihtilal ve onu takip eden. tedipler il
mi, fikri ve edebi hareketleri bUsbütün dur
d-Lınnuştu. Matbaanın ya.~amasını düşündüğü 

bir günde eski mektep arkadaşlarından İsma-
il Müştak Bey gelir ve yeni çıkaracakları bir 
siyasi gazete için matbaacılık ve kitapçılık 
da yapmak üzere bir matba..a kurmak istedik
lerini fakat bir yenisini kurmaktansa Ahmed 
İhsanın matbaası ile kuracakları şirkete gir
mesini teklif eder. Kurulacak şirkette Mebuı 
Mazliyan Efendi, Mr. Hugnen v.s. bulunmak~ 
tadır. Sermaye 25 bin altın olacaktır, Ahmed 
İMm 4500 altın sermayeli matbaası ile katı
lacaktır. Ahmed İhsan matbaasının istikl!li
ni koruyan bir muka.vele yapar, tasarlanan 
!ttihad gazetesi yayınlanmaya ba.şlar, fake,t 
ancak 3 ay dayanır. Ahmed İhsan tedbirleri
ni 6nceden aldığı için Ma.tba.a zarara iştirak 
etmez. Sermayedarlardan Mr. Hugnen ise ka~ 
l,an sermaye ile matbaş.ya yalnız matbaacılık 
için kullanılmak Uzere iştirake karar verir 
ve böyle-,ce ''Ahmed İhsan ve ŞürekA.sı Ko
ma.ndit Şirketi" doğar (1910 Ocak ayında). 
Bu sırada Matbaaya maihsus bir bina inşası
na, sermayenin dahi % 6 faizle avans alın
ma!!lına karar verilir. Eski Mektebi Mülkiye 
(~imdi İstanbul Kız Lisesi arkuı) ka.rıııında 
mticeddet bir bina inı,a edilir ve Matbaa ora.
ya na.kledilir (Matba:a.nın bu gtinktt. yeri) . On 
!!lene devam eden bu şirketin şerikleri yavaı 
yavaş hiMelerlni Ahmed. İhsana satarlar, 
böylece Ko~andit Şirket ticart mahiyette ve 
kanuni olarak tasfiye olunur. 

1929 da İsviçre Banknot Matbe.a.eı Ore-11 
Füs!l .ve Viyana Ka.ğıt Fabrikaları ElbemUhl' 
ün iştiraki ile ".Ahmed Uısan Matbarı.sı Limi
ted Şirketi" doğdu; fakat Ahmed İhsanın mü• 
teakip senelerde mebus olması dolayıaile 
Matbaa gitgide ihmal edilmeye başladı. 1942 
de Ahmed Th.sanının ölümü Uzerine daha da 
bakımsız. hale dli!}tü, nihayet 1945 yılında vA.
risleri tarafından İstanbulun kAğıt, kırlai!iye 
ve matbaacılıkta. eski bir firması olan "A.ti-
tab" a satıldı, 1950 de ''.İstanbul Matbaacılık" 
adı ile Anonim Şirket oldu. 

Memleketim.izde en iyi baskı sanatinın 
daima öncülüğünü yapmış olan bu matbaa 
bugün dahi ayni ananeyi devam · --ettirmekte
dir. 

Jllııver Eaeııkova. 
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AHMED İHSAN TOKGOZ - (B : Tok-
göz, .Aii:ımed İhsan). : · 

AHMED! - On seı.1tizinci agır çiçekçile-
rlı.1den KaJsımpaşalı Ahmed Efendinin tescil 
edilııı:iş çiçeklerinden bir zeITdn ile Çjir rftm.i la
lenm adıdır; lale, sahibini'lli ölümijnden soıırsı. 
açmıştı. 

~DİYE - Üsküda;rda, ·bu isim al
tında: toplanmış hayratın bulunduğu bir sem
ti.n n.dı.dır . Duırünkii teşkilatta Kefçedede ma
hallesi sının içindedir. A1hmediye, yanm a.s:ı,r 
ıkadar evvel, Ü'B'küda.rın en mamur •bir semti: 
Ahmetliye çarşısı da en şenlikli ve kalab&W.
hir yeı"i rdi; sadece ,beş ta.ne büyılik ve milltellef 
keJıveiıanesi vardı ki bugün bııınların bir ta
Mf!i ibile kalmamıştır. 

AHMEDİYE BOZASI - Üsıküda.rda. A:h
medtye ça.rşıgrında Büyükşehrin şöıhretıerln

den idi; en son 1944 yılına kadar yap$m~
tıı.r: cSon yapan da, 1945 -de hayatta . bulunan 
ermeni '.Miaaık ustadır. Gayet lezzetli, sertçe, 
ü,e bardağı in.sana hoş bir Bekir veren bir bo-
aı. idi. . 

AHMEDİY.E CADDESİ -'- Fatih kaza.sı
n!fi Fatih ltlerkez na:hiyesınde !skende:rpa.şa 
maJıallesindeddr; adını VaJkai ·• Hayri.yede o 
8t'i!llte Vf':rllen isl.mden almıştır. Y emdçeri oca-
jı kanlı bir şehir muharebesile · kaldırılclığm• 
dg, wb.da bilyük yararlığ1 görülen Ahmed 
Fevzi Pa,amn adına niısıb€1Ue, Y e.niçerilerin 
ŞealzadebOJıında.ki · kışlalanrun (Eskiodalann) 
-bulunduğu . yere Fevziye, Etmey<lanmdruki ıkış
la.ların (YenJ,odaların) ·buluJ!lıduğu y·eıre de Afl.. 
medlye isiımleri verilmişti (R : Ahmed Fevzi 

Pa~a, Firari). A
şağıdaki notlar 
1945 yılında tesbit 
edilnıişt~r. Sofular 
caddesile Aile so
ka..ğı · arasında bu
hınan Ahmetliye 
caddesinin Aile so. 
kağı ile ola.n kav
şağı da henıen he• 
men Yen.iodoların 

Ahm!'d·yfl Caddeısint'ls 
Re-fla1.1.:mım kuyusu 

(R.estm : Neı;llı) 

bulunduğu esld Etmeydnnma ra.stlar. 'Oç 
araba rahat rahat geçebilecek kadar ge-
niş, kaba taş döşeli, iki yanında yine kaba 
ta.,ta.n yapılmı~ yaya ılmldmmıı bulunan bo
mkça bir yoldur. Solda Sofular caddesi kav
şağına yakın isimsiz bir çıkmaz vardır, e;slın
dıa salhibi çııkımamış bir arsa iken yanında.lt'i 
8.I'Salara yapılan evceğizlerin kapılarını bura• 
ya ~~ olmalariyle sokak!a.şmışa lbenze
meıktedir; Sofulardan gelindiğine göre sağ ta~ 
rafta Hacısalih ve Havlucu so:ka.klarile birer 
kavşağı vardır. (B. : İSıkenderpaşa ma.h&l1s~ 
ei), 

Sağlı sollu, hemen bütüın evleri _iıkiş,&r 

kaıtaı, alıtla.rı tezgahlar kuruımu, küçük doku
ma.el atölyesi, üstler-i mesken, aı'hşap ya.pılu
<hr. Pazardan :rnada günlerde, caddeyi ttt5-
gMıların muttarid çatırdısı doldurur. Hemen 
bütil.n evlerin geride bahçeleri vardır. Bu :Ca.d
de üzerinde hir küçük mahalle. esnaf !ka.hve
ıhanesi, Havlucu ,sakağı kavşağının ıköşesinde 
bir mahalle bakıkalı, yanında kü!}itk bir ~er
,ber dükkanı, biraz daıha ileride, • Aile sokağı 
ka.vnağına yakın .Aıhmediye polliı karakolu ve 
bir de ağzınt!. vun1ca doldurulmuş kör bir 

1945 de Abmedlye C&dde.1 (Restm : Nezih) 
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kuyu vardır. Bu kuyunun ağzı yekpare bir 
taştan oyulmuş olup üzerinde :hayır sahibinin 
adını taşıyan :bir kitabe var: "Sabııka Defter
dar Arif Efendinin ihemşirezadesi sahibetül
hayra,t Refia Hanımın hayratıdır. Sene 1253". 
Caddeyi ona yakın akasya ağacı gölgelendir
mektedir, (Eylul 1945). 

Bibi. : REK, Gezi notu. 

AHMEDİYE CAMİİ - "Üsküdarda Ah
med.iye camii" Ahmed Ziya Beyin ibir yağlı 
boya ta!blosu, 1903 resim ·salonunda teşhir 
edildi. 

ABMEDİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ -
Üsk.üdaırı .süsliyen ve on sekizinci asır 'Dürk 
yapı samıa:ünın .en güzel örneklerinden sayılan 
bir kıülµyedir; ,bi:r cami, -bir medrese, ;bir kil·• 
tüpıhane, ıbir dersbane, bir sebil ve ıi:ki çeşme
den mürekıkeptir. Hayratı yaptıran Tersane 
kethüdası Emin.zade Hacı .Alhı:m.ed Ağadır ki 
kabri die külliyesi içinde!ki mezarhıktadır (B. : 
-.A:hmed Ağa, Eırımzaıd.e Hacı) . Kıefçedıede de
mlen bir mescidin ihyası k;asdıile vücut bulan 
·bu yapılar, Gündoığumu caddesile Esvapçı so
kağı arası:n,da.k:i. adayı doldurur. Kiıtaıbeli bü
yük kapısı Gündoğumıu caddesindedir. "Teık
ke kapısı" denilir; Esvapçı .soıkağında da -bir 
yan !kapısı vardıır !ki "Kütüphane !kapıSJ:" adı
m taşır. 

Ziyaret edeırııe göre, büyüık kapının sağın
,da çeşme, soiunda da -seibiıl vardır. 

İstalaktitli enlfüce bir lk:ornıis altında !bü
yük lhir ıkit.Ae taşı, onıuın altında, · eltırafı 'ka
lbartm.a çiçek nakışlı ve ıkena:rı dantelli :bir 
kemer bulunan ıbu kapıı, lke.D'di başına hi,r sa
nat eseri<ili-; :dört satır üzerine yazılmış sekiı 
ıbeyıiıt Li:k manzum !kitahasi şudur: 

Eminzade cenabı Hac Ahmed 
Süttide menkibet ağayı zişan 

Bu nazilder ma.ha.llin tTs,küdann 
İdüp.müsta.ğraln na'mayi ihsan.. 

Ya.pıb cami bu Kefçe Mescidini 
Getordi su idQb atşaua reyyan 

Bina etti _bir ala dershane 
Bu yolda sarfidüb mali fira.van 

Okunsun ilıni din fiklıu feriUz 
Ehad.isi Nebi tefsiri Kur'an 

Olub hayratı makbııli lWıi 
Muanµner ide anı Rabbi Ra.Jıınim 

Müzehheb nushai ikbali ta haşr 
Ola varestei bibi devran 

Didi bir ehli dil tarihi Silin 
Zeh.l: tahsilgabi ilınü irfan 

Sağda.ki çeşme, Türk ,çeşme mimarisinin 
en güzel escrlerLndeın'd:ir; som mermer, zengin 
1kabartma çiçek nakışları ile ,bezenmiş, yarım 
1kubbesi yelpaze şeıklinde oyulmuş bir ımhrap 
d.çindedir. Teknesi sağlam, musluğu çalınınış, 
ufak bir himmetle iihyası mümıkün görünen bir 
şaJıeserd.ir. Beş /beyitlilk tariıh k.iıtaJbesi şudur: 

Zehi dilcfıyi zibA. çeşmesi.ri ı1Uı perver kim 
Atşı ümmete nıa-ül bayatı eyledi icra 

Zehi hatır küşa, aynül ha.yat hub ınanzer kim 
Ba.kub reşk eyler Ana. çeşmei mlhri cihan Ara 

Hilali id eger zenciri rAJıi kehkeşa,n birle 
Asılsa küpe asi. takma şa,yestedir Hakka& 
Bu dilkeş çeşmesann abveş bA.n.isinin dai:m · 
Ziılfili ta.b'ını gerdi kederden pak ide Mevli, 

Bu mısra.'le ılidi ana bir bi bedel tli.rih 
"Emhızade bu ayni çeşmesarı eyledi icra." 

Sene 1134 (1722) 

-',Bu tarilhten yüz elıli yıl kadar :SOO:ra ya
,pılan bir tıa.ınirinıde ayna ıtıaşının .üstüne şu ki
tabe konmuştur: 

''Ceum.etmeikan Gazi Sultan Maıhmu<l 

Hani sani aleyhi raıhmetü1bari hazretlerinin 
haremi ismetpen:aıhilıerinden üçüncü ikbal 
devleth1 Tiıcyıal Hanım ilınzreıtlıeıri işlbu ma-ü.l 
hayatın menpainden bed' ile mecrasının mü
ıeedded hüıkmtl:nde tamir ve ihyasına himmet 
ve bu babda naiıl,i muvaffakıyet olmuşlardır. 

Sene 1280 (1863). 
Soldaiki. sebile gelince: 
O da Lale devti.sebillıerinıin en güzellerin

den -biridir. Som marmerdiır; her cephesi :için, 
,saçağından aşağıya doğru kiıtaıbesinden iki be
yit, altında yelpam şcl{li:nde ve €lt'I'afı lka:bart
m.a ,çiçek nakışlı biıl.' altJ.'llk, altında kitabesin
den •'bıiır ibeyit, onun altmıda da pirinç şebekeler 
bulunıma:ktadır. Ki~besıi şudur: 

Sağdaın ibirımci yüzünde üst kısmıda: 
EminzMe Hac Ahmed kim bu li.lenıde 
Ana oldu müyesser hak bOsi KA'bei Ulyô,. 
Zehi ziba sebil mai selsiri musaffadir;· 
K (i) olur nO.t eyledikte ayni zemzem veı sa.fi. 

ha.bili, 

Otta yüzün'de ıüst !kısımda: 
İdüb teşmir.i bazuyi fütüvvet fi sebilllWı 
Pür itti ni'meti hayriyle Çeımi Kepçeyi hakka& 
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Terazfıde nola tartılsa. abı düri gevherle 
Letafette ana 10.'lfli lala olamaz hemta 

Sol yüzünde ü-st ıkıısımda: 
Attaşı na.re bir a.bi musaffayi sebil etti 
Yenabii himemden bu rna-halle eyleyüb icn\ 
Safayi lezzetin bir gez dişinde g'O.hgen görse 
İderdi ömr oldukça lehi şirinden istiğna 

Sebilin sağ ,birinci yüzünde alt kısımda: 
Aceb mi teşne lebler olsa şirinka.m dA.vası 
Ziyafet eyledi atşa.ne şehdü şir ile gtl:ya 

Orta yiraünde de alt ıkısımd.a: 
İdüb hayra.tını mebrtl:r ide Hak sayini meşkO.r 
M'O.in ola hemişe aıie lütfi hazreti Mevlii 

Sol yüzünde aııt ıkısım.dıa: 
Gelen dil (;eşneye her gfızesi Salim didi tarih 
"Zülali paki nQş it bu sebili abden sahha" 

Sene 1134 

Külli-eynin :bu yıilzi.iınide ve Esva-pcı sokağı 
-kavşağına yakın bir ,güzel çeşme daha vardır, 
ıkit.a:besjz, ayna taşı yirkiSek, gayet sade; tek
nesi sağlam, ımusluğu yerinde su'SUZ bir çeş
medir; uıfak bir ihimmetle filıyaısı mümıkıündür. 

Bu çeşmenin yanında eskıiıdıen külliyenin 
muvaı'kkithanesi bulunuyordu; i-carei müecoolıe 
ile satılmış, satm alan adıam tarafından da 
bir kömüı,cü di.iıkk'aınil:na kalıbedil'Inişth-. 

Tekke kapısından, ü2ıeri tonos kemer ö•r
tülü i;,)ir ,koridora gi·rilir. Sağdaıki ıbir kapıdan 
iıkıi ,dirsekli bir merdivenli feıvtkani olan ders
haneye çıkılır. Sekjz köşeli ve tek kapılı olan 
ders:haneniın önünde hir plat· form = hayat 
vardır ki, zarif mermer ,sütunlar üz:erine ·atıl
mış, geniş bir saçaık ile örlt!ülınüstür. Dersha
ne bugün· -bir güver~inliık , !hal~~dedir, i•çi ve 
)la.tformu güvercinı gübresile dolınuştU:r. Ne
;ih ıhat He kitaıbeısi şudur: 

Cenabı sahibiilhayrat yani Elhac Ahmed kim 
Anın nakşı n,igini iştihandır E~zade 
Hezar atısenet .o merdi a.kibet endişü agah 
Ki olmaz ziynet dihi rtl:zei dünya.ye dildade 
Bilüb dehrin fenasın daima. fikri muad eyler 
Bugünden hazır eyler zahrli zadın yevmi mia.de 
Bu beyti ilmü fazlı hasbeten lilah idüb mAmur 

Uluma. sayiden talihler lçün itti amade 
Selimi\ zeyli itmamında n.aıkş ittim bu tarihi 
·•Bu dariizzeyni ilmi eyledi telmıil EminzAde" 

· Sene 1134 

Bu -dershane, Hicri 1316 (1898) da ölen 
A!hmediye Camii İmamı ve Ri!fai tar.iıkati şeyh
lerinden Mahmud Raıd Efendi taıra.fmdan ,bir 
Rifai tekkesi haline kallbedi1mişti. Sonralan 
tfı'kkeye <l-aır ıge1diğinden, camim son cemaat 
yerine ayrrıca bir ahş·ap teıkke yaptırınnıştı ki 
"Kepçedede dergahı" -diye anılırch; Maihmud 

Efendinin kabri de cami:in haziıresinde ve Kep
çe Dede merkadiniıll! ayaık ucundadır; kitabesi 
şudur: 

La ilaıhe illallaıh Muhaanme:dün Resulullaıh 

"Tarikati aliyeyi rif aiye :meşayihıi !kira
mından Kepçedede Derigaıhi şerifi postruşini 
Şeyh Elıhac Esseyyid Mahmud Raci Ef.endi
·nıin ruhi şerif.ine ve kaffei ·eıhli ima.n ervahı.na 
-elf atfilıa. 3 şevval 1136". 

Yazı haitlat Nev:resindir: 

Dershanenin içinde, :bugün, teklkelere ait 
ıbazı hurda eşya, bu araıda birçok da lkıü.düm 

:bulunmaktadır. 

Üzeri tonos kemer örlülü ıkoridordan 

küfüye,nıin avılUıSuna çıkıhr. Avl~un sol yanını 
·ve Ehram sokağı boyunu .medırese odaları çe
,virmiştii. Küçüık kuiblbelede ve on bir tane olan 
,bu medrese odala.nmn önıünde de, -siiıturuar 

üzerine atılmış kemeırler üzerinıdıe on bir.kub
be ile örtıülmüş bir ruvaık uzanmaıktadır. Med
rese odaları, bu 1945 de, Evikafm ve Kızılayın 
Üskiid.a.1' fıkarası!ll'a yardım .teşıkilatırun :mut
f a.k v~. erzak anlbarla.rı -oJ.arak. ıkullaıulmaıkta 

idi. Bazı odalarda da Evıka.fa aiıt muhtelif eş
ya ibuluınma;kltıa iiıdi. Tekke !kapısından girildi
ğine -göre sola rastlıyıan süturu.arm arası da 
;bir duvarla ör.i.Umüş, ıkaıpa.trlmış :bulunuyor
du. Bu iki sıra medrese odalarının kavuştuk
ları köşede,kıi ibir kapıdan da medreselerin · 
ayakyollarına geçilmelktedir; bu ayakyolların
da uygunsuz taıkıımının bazı çirkin huhışmıaları 
.görü4ımüş, ve rivayete g?ke ıhatta !bi,r de cina
yet işlenmiş ve k,apısı kapanarak battal,.edil
miştiır. Avhinun Eıhram ve Esvapcı sokaldıarı 
ıköşesinde fevkaam bir:kütüpıhane, ~vaıpıçı so
kağile Gün'Cloğusu caddesi köşesdn.de de cami 
bulunımalı:tamr. Cami H.e dershanenin arası da 
killliyeniın me:mrlığıdır. ~ev.kaani Kütüpha
neye, ilkıi dirsekli ibi:r merdivenle çık.ılır, önün
de beş sütun üzerine atımı.ıs kemerler ıüs'öünde 
üç taıne kü.çıü;k ıkubibe il.e örtü1ü bir platform 
vardır, hurad1a ıbir k.üçüık ,çeşme ve geride de 
bir ayaJkyohı ıbulunmaıktadır. Çeşmenin suyu, 

h~iınesine .Sia;kalar tarafından taşmar.ak dol
duırulmaktadır. Küıtüıbhane hir büyük ıkubbe 
ile örtülüdür; ilkisri plaıtforma, üçü Esvapçı so
kağma, biri de Ehram sokağına açılmış altı 
,penceresi, kapıdan girince solda üç gözl.ıü mer
merden bir ağzı açık, hiır de yaşma;klı ocağı 

vardır. 1945 ,de kütübhanede, yuika-rıda balb.-



sedilen fıkarnya yardım teşkil:A..tıne. •bakan Ev
kaf ve K12ılay memurları oturmakta idi; ve 
Mımeıcliye külliyesinde.her gün Evıkaf 250, Kı- · 
zılay 2300 fakire yemek dağııtıma.;kta idi. 

Ah.medıiye !külliyesinin ;buJ.unduğ-tl arazi 
meyilli olduğ·undan, Esvapcı sokağı üzerinde
ki kü.tüphaı~e kap::sınn. on basamak merdiven
le inilir. 

Ahmediye cami-ine gGlince, yukarıda. da 
bydooildiği g!lbi, bu ıına.beclin ye;r.ıllidt eeıkide.n 
kü~ü,k ahşap bir meıııcid bulunuyordu. Kendi• 
~,ne nwbetle anılan bu mescidin btnisi Kepçe 
DedEı, cami
in mihrap 
duvarı ö
nündeki me
zarlıKJ. n da 
ulu bir çit
lenbik ağacı 
altında yat
maktadır. 

Ahmed iye 
camiinin ya
pıldığı emı

da. yenilene
rek konuldu 
ğunu tah
min ettiği

:mlı; kabir 
ta~ınd ~ k i 
kitabe şu-

dur: 
Sah.ibül hıı.y. 

rat Merhum 
Kefçe Dıtd• 

ruhuna !l"a.ti.11a 
!en• 9,7 
(1540) 

İ'8T .A.NBUL .ANl!İKLOP!IDUlİ 

nin riv~ışetine göre, 1931 , 1933 arasın

da bir kış, yağan karın_ ağİrlığına daya
nanuyarak çökmüştür. Ankazı ile bugUnkü 
ahşrup bölme y,apılmışibr. Müezzinlere meş-ru
ta, bir de ahşap odası varmış, o da 1940 - 1941 
arasında çlııkinliğmden ötürü yıktırılınlştır. 

Üsküdarm sanat süsler.inden bu ocUlliyeyi ,&'8,l}_ 

çerçevesi _içinde göreıbflm~k için son cenıa&t 

yeri -üzerindeki .a~ap yapının !kaldırılması ge-
rekir. Caıntiını içinde kubbe ve duvar nakışları 
tereddütsüz kaydedilebilir ki, ıkaba, ve ç:ll"k.in
dir. Hele son badanasında yapılmış lnrm1PJ1l1 

r•··,-;., 

/ 
-1 
i 

Dört du
wı.r üzerin• 
tek kubbeii 
bir eamidir. 
Son cernu.t 
yeri fizsr!n
deki Blıta.p 
.Rifai dergft
hı, 1945 de 
imamlık hiz
metinde bu
lunan Mus
tafa Uzeri• 

'Oskiidarda Ahmediy& ~ 
A _ Teltk.e yahuı:l DershAne ke.pıs~; B - KtttUıbM.n& ıte,pıııı; 1 ~ Medren oda· 

lfln; 2 ___ Gusu!hfine; s _ f.yak yolla:rı; _4 _ :Mutba.k, 8.§i:1.We 5 - Sebil; -& - Çeı;ım&; 

7 _ Dershanenin zemin katı; 8 _ T~lık, gecld; 9 ·- Mezarlrk; 10 Açık tlirb·~; 11 
__ <z:.ami . 12 _ Ahşab me§l'Uta 13 - KütüplıAn-~ye çıkan geçid ; 14 - KUti.ibltan'e-

. nin altında. bodrum. 
(Pl&D : Reıed Sevlnçso7) 
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mavili çiçeık nakışları, kaıhvehane ve aşçı dük
!kanlarında ,görülegelen şeylerdeııd:ir. Camüıı 
i~inde mermerden n-akışlı va.iz kürsüsü çok 
güzel<fü, nakışlı ve oymalı mermer minberi _ 
ise bir şaheserdir. Cemaati ıkalrubalıık ·bir ca
midir, bi.1haıssa cuma güpleri ve ramazanlarda 
oturacak yer bulunmadığını söylerler. Yarım 

·· asırdaın fazla burada imaml:ık eden Mustafa 
Uzeri, camii:n ayni zamanda müezzin ve ha
tipliğini de yapmaıktadır. Gayet temiz o1a.n ma
bedin lbillur avizesi, minberinin yeşil çuha.dan 
perdesi ve merıdi'V'elll. ihalısı da bu zatın !hed.iıye
si ·imiş. Camim ilık vaizi .de, asrının kerametine 
inanılmış seçkin uleımasıınıdan Ruhülbeyan mü
ellifi İsmail Haklk:i Efendi olmuştu; haltta hu 
meşh.ur eser.im de !burada ya:zıdığı -söylemr. 

Bibi. : Hadikatülcevami, II; REK ve İhsan Ha
ma.mi Gezi. notu. 

AHMEDlYE MAHALLEBİCİSİ - İıldn
ci Abdüı1hamid devrinde Üsküd.arda Ahmediye 
:çarşısında Büyıükş,eihrin şöhretlerinden .. bir 
muıhallebiıcıi kli; ustası Mar:ko aıdında bir. ,hıris- . 
tiyan arnavud 1di. Sai-.ayıa ,götüriiılmeık üzere 
m:ahallebi ahaıır, büyüık kayık ta:baıklar tül
ibenfileıre sarılıp :üzıerleri de Markoyıa mühiirle-
tilerek götürüilürdü. . 

AHMEDİYE MEDRESESİNDE LAZ 
MOLUA VAK'ASI -1812 (Hicri 1227) y.tlm
da Üsküdarda Ahmediye medre
sesinin bir odasında Laz Molla de
nilen, arasıra seyahate çıktığını 
söy1iyerek kaybolduktan sonra 
tekrar çıkıp gelen garip bir adam 
otururdu; Buharalı dervişler kılık 
ve kıyafetinde, başında Özbek ta
cile gezer, .· fakat Karadeniz ağzile 
konuşur, o y3:Iı · halkının bütün 
inatçı ve parlayıcı tabiati de · üze
rinde idi. Bazı hastalara okur, ne
fesinin de şifalı olduğu söylenirdi. 
Ekseriya oda.sından çıkmaz, ek~ 
mekçi her gün ekmeğini bırakır; 

birkaç günde bir de bir kadın ge
lir, odasını silip süpürür, ça~aşır
larını yıkardı. Bu yıl recep ayının 
başında odasından hiç çıkmaz ol
muş, merak edip soran oda komşu
larına: "Erbainim var .. İzin olma
dıkça dışarı çıkamam!" demiş ve 

- İmam efendi, hana iharıçılıık iktiza ey
ledi .. Şu saatimi satıver .. d~mişti. 

Saati alan, imam, ertesi gün otuz bir ku-
ruş ,getirip: 

- İşte .saatin otuz hir kuruşa çıktı! 
Deyince, Laz Molla şaşırımıış: 
- İmam ,efendi! .. Benim saatim yüz elli 

kUNşluk saaıtfüir .. Otuz biır kuruşa. v&dim d~ 
meilc ne gune sözdür? Bir ,hizmetimizde ;bu
lundun ise elli Jm~u senin olsun, var yüz ku
ruşu getir! 

diye çııkışımş, !ım.aım : 
- Ba.nıa. hu kadar verdiler! 
cevabını W<rince de: 
- Öyleyse saatimi geri isterim! 
demişti. !:mama.n: 
- Mezatta sattım, kim aldı bilmem, ak

çayı tellal getirip verdi! 
Demesi üzerine de bir ağız kavgası · baş

lıamış, ıkavgaya. ,medresenin müderrıis vekili · 
olan İbrahim Efendi de .. karışmıştı. Bu 
zat, evladı ıa:raptan, medresede odası ve ,:med .. , 
rese civarında. bir ala konağı olan kfbar Rif ai 
şeyhlerinden idi; hastalara okur, nüsha ve-: · 
r.h-, şehza,dıel~re, saray :riıoaıl:ine olkumuş, pa~ 
dişaha rüya tabir etmiş, arkası kuvvetliydi. 
Nadir -olarak ka.rşılaştııkça :kayam edip elini 
öpmeıdiğinden ötürü Laz Hocaya ·kızardı, ne-

mahalle imamını çağırtmıştı; ona Ahnıediye külliyesinde Tekke - Dershane kaııısı Sebil ve Çeı:nc 
da: · (Reıtim : Nezih) 
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fesinin şifalı olduğu sözü çıktıktan 
mnra, ona tehlikeli bir rakip ola
rak bakardı. İmam efendi Laz 
Mollanın iddia ettiği irtikabı ya
pa-bilecek tıynette olmasına rağ~ 
men şeyh efendi onu himaye etti 
ve o günlük aralarına girip ayırdı. 

Medresenin ayakyollarına gi~ 
::len yol, Laz Mollanın odası önün
ien geçerdi, artık Laz Mollanın işi 
gücU penceresi önünde oturup ge
lip geçene vak'ayı anlatmak ol
muştu: "Mahalle imamı ne alçak 
h.erifmiş.. Erbaine girmeden yüz 
~m kuruş verdiler, v~mıedimdi.. 
Saatimi istedim, kim aldı bilmem 
:liye irtikap eyledi.."; imam da dı
~arda, kendisini mudafaa yollu: 

'•"".· ·· 

"Saat kim .. sen kimsin!." diyordu; 
fakat etraf Laz Mollaya hak ve
riyor, o da imam ile şeyh efendiye 
iurmadan küfür savuruyordu; 

Ahmediye külUyesbıde Tekke - ·Dershanenin iç avlu<lau göı·üniişii. 

(Resim : Reşad: Sev'in!\soy) 

şeyh . efen~ ile imam, · onun · ağzını tu
ta;bilme!k için medıreserlek:i odasından atmak
tan başka çare olmadığım ~roüler. Bunıun 
~çin de medresenin ,su yollıarım · bozdurlarak, 
tami:r1e çağrılan suyolcuyu: •~ırnnikler Laz Mol
lanıın odasından geçer .. " d'iye ıkışkırttılar; o 

da: 
- Efendi kapıyı aç .. urubaluını bir ta-

d 1 ~A 

rafa kaldır, döş~meleri kal l!I'lp su. yo unu ı..a-

miJ' ederiz!. 
dedi. Molla da: 
_.,;,;. Zamam değildiır, Erbainim !tamam ol

dukta gel diıl:ediğmi yap!. cev:aıbını verdi. 
Bunun üoorlnıe ımedre.sekomşuları da Mol

lanın ıalıeyıhine döndü: 
- Bu ne demelktir?. Cünun ancak!. A.s

ıhıabı hayraıtın ısuy;un ibu ımalkule.rtin taaddisi ile 
,tatil olur mu? 

derneğe lbaşl:adılıar. ~ da: "Dlşarı 

yı:kın!" "erbaınim dediği nedir" diye söylen
ruler; kendıisioo g,üzelil.ilde müraocıa.ıt edildi, Ka
raıdenıiz uşağının :iinadı tuttu, 'kapısw ,açmadı; 
bunuın .üzerine moorese ıha.1kı odasının açılması 
için mahkemeye mür.a.caıat ettiler; Laz Molla, 
"Davacın va:r, seni ihaıkiım: !ister!" diyen ımıuh.
ziri de: ."Benim kimseye borcum yoık. Kıimse- • 
ye tecavüz etmedim .. Da vacımın alacağı ne 
ise ,söylesin .. Haıkkı şer'isi var ise vereyim!." 

diye ıkovdu. Üsküdar Mıollası meseleyi İsta.iı
/buildıa ŞeyJ-ıfüisla:ın Efe'Ilıdi.ye ıbıiıLdirdi, o da ri
. kaıbı hümayuna a:rzeıderek medrese odasının 

1boşa.ltıl.ma!SJ. •İ!ç.iın ibiır ıfeırman ·a;ldı ve bir memm~ 
He Mollaya ıtiebliğ ettirdi; Molla: ."Sizin: ;padi
şa.hmız odadan çık diyor ise 'benıiım. padişamm 
da hanıa bur.adan çıkma. dliyor!." dedi. Bunun 
üzar.in.e :arbık :deliliiğine hillmıed:iılıcM. Ferman 
Üslruda.r kolluğuna 11:mdiri.ierek odadan ceb
ren ;çıkar.ıılmasına ıkarar verildi Bın- odaıbaşı, 

o-da neferlerile medreseye gelerek: ''Odadan 
çıik!. Yoksa kiaıp,ı.yı kıını..cağı:z!" 1deyince, gün
lerden;beti sinıi:rıleır.i soın h'aıdıdine kadar geırıH
,miş olan Laz Mo:ll-a, tabanca· ile a,teşe !b~adı; 
kolluk neferlerindıeın bir.ile Süleyman dsminde 
biır kalyoncu çavuşunu yaraladı; . :kendisi oda.
mn blı- !köşesine sinmiş-, m1dıa.nm.ı.şıtı; dış.ardan · 

da taıbanca ve ;tıüfıek atmağ.a lbaşıladıla.r, Afıme
<liye medresesi etrafı malhşe:r yerine dönidii. 
Odanın !kaıp1S1:m y:ıikmağa ka&trlar, Alemdar 
P:aşa vaık'asınıı ılıatırlıyaıııla.r: "Y'8Jnında cep,
!liane vardır; ateş edeır!" ditye ımani oldular. 
Bunun üzerine civardan yangın tulumbası ge~ 
tiri:p odayı suyıa boğmağa ibaşfadıla.r, az sollira, 
içerd!en: "Aman!.. Aman!..' feryatlıa.rı işitıildi 
ve od.a kapısının açıılııp a.ra.laındlğı görilldü .. İçe
riye ewelıa. GözLem:eci Deli Hüseyin aıdmda bir 
adam ifo Ahmed ismiinde bir delikanlı g:irdi'. 
Laz Molla, dıki sandr~ a.msına sinmiş, yüzünü 
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de kollarının arasına ah11ıştı. Ya
kalayıp d.:ı.şarı çıimrdılar. Vurulan 
neferlerin yolda.5l:1rı dövmek iste
diklerinde • menedildi; bağlanıp 

Yalıköşkünde Bostancıbaşıya gön
derildi. Beş altı gün Yalıköşkü al
tında hapsedildL Mollanın vaktile 
İzmitte de buna benzer bir vak'a
ya sebep olduğu öğrenildi, istinta
kıncla bir sözü öbürünü tutn1ıys.

rak cinnet alametleri gösterdi; ni
hayet, itareti hümayun ile ·b1r ak
ftım YalıköşkU önündeki toplar 
araımıda boğularak idam edildi vı 
ceaedi Sarayburnundıuı denize atıl, 
dı (19 recep 1227). 

-· Btbl, .: CA.bi Said ·Tarihi. , 
AWiEDİY.E MEYD.Al\"l -

Aksaray civarmda buglin mevcut 
olmıya.n bir meydandır; · '"Yeni 
odalar'' denilen Yeniç.eri kışlasının 
yeri idi; Yeni odalar Vak'ai :aay• 
riyede yanmış, geniş arsası, ileri
de pm:ça parça satılarak ev, dük
M.n ve bostan yapılmak üzere tes-

Ahmedtye klUllyes!nde kütübhAne kapısı ve kl1tt1b.'ıan• 

(Resim : R~ Sevinı;soy) 

viye edilmiş ve adına da vak.ada yaraJrığı gö
rülen .Ahmed l:ı"'evzi Paşaya nisbetle Ahmedi
ye meydanı denilmişti. Zar.qa..'1ımızda bu sa.
hadan geçen bir cadde Ahmed.iye adını taşı
maktadır (B. : Ahmediye Caddesi, Yqn!oda
lar, Vak'ai Hayriye}.· 

· Bibl, : L'll.tfi Tarllıt, J. 

ıAHMED iRSOY - (B.: 1rsoy, Ahmed). 
AHMEDKAHYA CAMİİ SOKAGI- Fa

tih ,kazasının Sa:matyıa nıaıhıiyesinin Ke!}ihatun 
(Keıyciıha.tun) ma!hall.es:i ,sokaik.lanruiandır: 
Haseki caddesiyle CerraJıpaşa: caddesi arasın
da iki ,d:i.r;sdkli lblı- soılmk.tllir; adını, Cerrahpaşa 
caddesi kav~ağınm ıkarşısında ,bulunan Ah
med_ kethüda nıes·c,iıcliınıden a1mış.tır. -(B.: Ah
med Kethüda Me~dıdi). Haseki caddeısifııc!en 
girildiğine göre bir-mci ıkısmı :iki ıaraba geçeıbi• 
lecek kadar geniş v:e kaba :tıaş dôşeliıdir: sol 
köşede Hacıbayram :kaftanı Camii, sağ.~ da. 
Kız Hasta:baıkıcı Mdktebi vardır; tam karşıya 
45 frtci Ukokulunroaıhçe duva..'l'l gelir; sokak bu 
duvar boyunca sağa !kıvrılır; bu i!kinci kıısım 
bir araba geçemiyec-e'k ıkadar dar ve bir ıtoprıak 
yoldur. Sonra tekrar sola ikinci hiı- dirsek ya
par, Ahmedkahya camii sokağının ,bu son par
;a.m vaktile kaba taş döşeli imiş, illayli bozuk-

çadır, Cerırahpa-şa cad:deslıtin az meyilli ;biır yo~ 
:kuşu ıhallıııde faer, sol 'köşede beton parmeık
ltlcla çevrilmiş lbir ıküçük me:zarl~k vardır ki, 
on rek:12iınıci asır uleması."'lıdan I{aza;badt .Mı n 

med efendi ile oğlu Mehmed Nafi efendi bura
da medfundurl:ar. 
~ KAMıLEFENDt (Beılgradlı)

On sekizinci asır.da yaşamış "J?ir kalem ttalıibi, 
«Esamil la.~'' ·aıdınıda bir risalenin ımllelliti, 
hayatı ha.kkında bilgi ediniıl.emeıdıi; ba.silin.amış, 
yazmıa lhiT nüshası İstanbul Üniveırsitesi kü
-tüpfuıınesinde bulunan esemden, kendisinin 
saıdırazam huzuruna g:ireıbileceık yah.ud bir 
sadırazamın dostu ·olaıbilec.ek bir mevkide ôg 
duiu aı:ıl~ılıyOT. Eser.ine:'· _,· 

Vaktidir ey kalemi cl\dO. fen 
Göstere sihrlle i'cazi sühen 
Hamdü temcidü slpA.se batla 

_Sana hemdem ola ezhll.rl çein~n 

diye lbir manzume ile başlı.yan müelli!f, Pey
gamberimiz, asilıaıbı ıkiramı, devrin padişahı 
Birinci Maıhınudu ve zamamn veziri Mustaf-a 
Paşayı. meıdhü senadan sonra "Muhakemei 
anasır" başlığı aılıtıınıda ıbir benıdde çiçekten 
bahsediyor_ ve :SOnTa Türkiyeq.e la.lenin ne za~ 
man şöhret ve rafheıt kaza.ndıima dair bir 
fııkrı. n.s.J.d$diyor: 
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On yedinci ıı,srın büyük şeyhlerinden Üs
,kü,darlı Hüdai Aziz Mahmud Efrnd.i:nin tek
kesine (B .. Aziz Ma:hmud Efendi, Hüdai) çi
leye girmiş teıklrndeki v,azifosi ihvanm papuç
lan::ı,ı dikm.e'k, yamala,nıa,k, olan bir derviş, 

va.rmış. Ş.eyıh efendi .bir,gün bu dervişin c;dası-• 
na uğra.dığında, ı";)ir takım l_ale soğanlarillj 

meşguiJ. ol:duğunu görmüş: 

-- Bunlarla iştign.Hııden.maks-at nedir? 
Diye' sormuş. Derviş :_ 
-- Şeyhim, bun1ar, doğu.p büyüdüğüm 

mcn:ıleketin dağlarında bitip yetişmiş bir y.a
di,gardır, hiır yere €lkeceğiım. Bendeniz ·bıwad.a. 
terbiye ol,duım. Bakalım :hiımmetini~le hunlar 
ne olac.aik? demiş. 

Aziz Mahmud Ef.enıdi de: 
. - Papuççu lale.si mübarek olsun! dem-iş. 

Ve o soğanlardan,, çiçekciler si,ciline Pa- · 
puıçç;u L8J~si diye kaydedilen çiçek yetişmiş. 
Bu.n-dıau sonra evvela Hüdai derga:hmda, ve 
oradan da bütün lstam1bulda lale merakı baş•• 
la.mış. 

Bundan: oon;ra "Mruhiy-eti lafa" başlığ1 a!
tmda bu çiçeğin vasıflarından bws eden Bel-. 
gr.adı Ahmed KamH. ıhir fııkrıa. !kaydediyor: Bir 
gün sadı.razam Mustafa. paşayı_ ziyarete git
miş, :huzuru.nda.n çıkınca tla b-ir müddet sa
daret ·kethüdası Abduilla!h Efendiın-in odasıın · 
o:ğı~a.mış içjnde ateş ıbulunmıyan ocağın önün-. 
de, gaye•t kıymetli çiçek şişeler-inin içinde la.
fol,~· dm:'Uyormuş, Beigra.dlı Ahmed Kam.ilin 
gözü "Al -e,svaplıar giymiş ro-ir dilber"e beuzi
ye11 bir laleye saplamnış, adım sormuş: 
· - Henüz açtı, bir muvafıık fa,im d-üşüııU-
yoruz demiş. 

Belıgraıdi de: 
-- Eseri tecelli! .. deyiverniiş. S-adrazan:ı 

k-ethü,cia,sı da. bunu pek heğene.ı:'€•k yeni açmış 
olan ıbu al laleye bu aıdı vermiş .. Bumun üzerin:~ 
.Ahrned Kamil Efendi, çiçek rneraklılarmı 

isim atama külfetinden ıkurta:rmak içiın. altı 

yüze yaıkın isıim uydurarak .a;1fabe sa.rasile bir 
risale vü.cuda getirm~ ve adım "F.iSamii lale'' 
koymuş. 

,AILWED K.A.MİL EFENDİ (Kırımlı) -
Ülemadan ve klasik Türik musiıkisinin · ibüyük 
iistadl.ar111dan; (H. 1156) 1743 e doğru, pek 
küçük bir yaşta iken aıkrabalarının delaleti 
ile Enderunu hümayuna .alındı; sesini:n fevka
lade ıgüzelıliği nazarı dik:ka.ti çekerek, on ı-ı:e

ıki&i:nci asır sonundaki Osmamlı sarayının, mu-

sahibi şehriyari Kemani Hızır Ağa, Ama Cor,
ci ve Ta11bt12~i Ort'.11:.öy·iü IssJ-~ gi1:;i biiyük: mtı
siı~d üstıtdlan ta,ta-fmdan .sağfam bir tahsil ve 
ter.biye He yeti,ş.tirHdi. Enderun. ç.avuşları al'a•• 
sına; bi-r mü,dd€:b sonra da müezziın;ba.şılık ila 
Hasodaya. aiındı. Üçüncü Selim zamanında, 
devı'iiı..in seçkin a:nu.sikiş.inasfarı arasında sac 
yılan bu hükümdara ikinci imam tıayin edildi. 
Alemdar Mustafa Paşanın hükumet darbeaiıı
de, Üçüncü Selimin şehid edikliği gün, katille
rin eliınıden Şehzaıde Mahmu-du kurtaraııılar-

da.n .biri de, Enderun ta:dh.i. saıhiıbi Ata Beyuı 
ha,bası Tayyar Efendi ve Recep Paşa md• 
Môhme-d B:ey,le -beraber bu Ahmed Kô.in:il Efen
di oldu: !kinci Mahmud.un cüluşunda, feda
karlığına müıkafat olarak, Sultan Mustafa ta
raf.darlarından Aygır imam l•akaıbile maruf 
Derviş Efendinin yerine başimaım tayin edildi 
ve (H. 1.226) 1811 e-ıka.<lıar bıu hizmette kaldı: 
Bu Larfü te Cennet Filizi A-bıdülk-eTi..'n. Ef eınıdl 
başimamJığa geUriHp Mımed Kamil Efendi 
Rumeli .kaza.S"kerlriği pa.yesil-e ,çırağ edildi; (-H. 
1227) 1812 de hilıflil Rume.U kazaskeri oldu 
,ki, bu yıl, !sıtanbul tarihinde en korkunç ıblr 
veba salgınına r.a.<itladı (B_: 1227 Veba -salgı~ 
n-ı). Bur:a.d-a, vak'anüvis şu şayanı dikkat sa~ 
tı.rla-rı yazar: "Rumeli kazaskerliği, mabal
laıhii. taala. bir şiddetli tauna tesadüf etmeıkie, 
ölenlsrin mirası takstı:n.in<l.en çek para kazıan
<lı. Ka:>.a.ske1·1ik müddetini doldurduık.tan sonra. 
Jrn.cca gitti. 1233 de tekrar ;kazaslrer olup tec• 
didi Eı,ervet etti. İmaımlığm,d.a dafrıi eline hayli 
dilnyahk geç.miş o·l!duğundan yüklüce gp_rveıt 
sah.iib,i idi. Safdi\l Endel"ll.n çavuşları t:avrında 
letaifo mail bir zat idi" (Cevdet T,arföi). Tay~ 
yarzade ıA.ta Bey de: "Efendi ·dus.sı aldığından, 
::ıekse-n yaşına ya,km 
kon1ali talıat, ı"efalı 
ve ikbal ile y,a.şatlı" 

diyor. (3 Gemaziye
le,vv-d 1235) 17 şu
bat 1820 de öldii.. 

B!.bl. : C{)vckt ta
ı·HıL XI; ..ı\.t-3.. · En-;jeı·un 
tarih,L III. 

AHMED I{AP-
Şirketi 

H.ayriyenin emc1ktar 
ve gayretli kaptan
larından, 26 . numa
ralı Sa.hilbend araba 
vapurunun süvarid 

Ahmed Kaptan 
(Rı.dm : H, Çl«r) 
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idi: Biriınci Cihan haı1binde :bu vapur Çanak
kaleye mühimmat ve levazım na:klinde büyük 
hizmetler başarmış, Çanakkale zaferinde his
se-si olan bir teknedir.· Ahmed Kaptan ve ce
sur gemicileri kendilerine uykuyu haran:1 ec1::::
rek vaz.ifele•rine ulvi bir heyecan ve şevk i!e 
devıt:11 etmişlerdi. Hayatı hafkkmda başkıı bil
g.i edinilemedi. 

Bibl. : Harbi Umumide Şirlteti Hayriye. 

AHMED IiAPTAN - 1940 1945 arası 

rnıvunada yatup kalkar altmışını aşkın bir 
nıavunacı olup ayakdaşları arasında ı "Kap
tfın" lakabı ile .maruf idi, her akşam beş ga
lon şarab içer, clili dola~mad:ın konuF.}nr ve 
r,yap:ı tökezmeden yürür bir ayyaş idi. lstan
bul Ansiklopedisine. eski Galata Balozln.t·ı 

!wl<lnnch zengin lütıra!ar nakletmiştir. 
AHMED KAP'rAN (Fırtma,) --- O.n seki

zinci asırda İsit'anbulun en nıa:mlı armatöı1e
rin-dE'ın ve zenginle-rirı!den; hoş so1ıbet, bir zat 
idi. (H. 1200)-1785 de öl•dü; şa.:i:r Enderunlu 
.F'aııl şu tariı..11 man·z'tlmesi•ni y;azdı: 

Fu·tma. Elhac, Al\med Ka-ı>dan l.:im nil.gihım 
Fllkl ruhi bAdban. açtli muhiti CJeıınete 
ı-ıftyi Ha.kdeu r-ün i~aı·et llahllrub gösterd.tleı• 
Ol dıi.M yp.Jlc~n kiirel, can atıU s~1U -da'vete, -
Kl'im ahıh bO. rfiziga.rın lloydu keml U ;;erdtnı. 
LengnE""ndaz oldu bu salıilım-ı·ayi Hazreh, 
l?a.fHıa. Allah içiln ya.hiı l<i biı lim•Hldt, 
c_nmıemi1. bil- glin ola yatsak g·erelt bil nlivbt'loı 
\'ey didim li'azıl ıniatlylt" yaı.ub ta.rihhıi 
l•'ırl-ına Elhıw Kapdan ılaldı lm.'ri raJınwt.- · 

Alll\lEDKETHÜDA ÇEŞMESİ-- Nuri
üınnaıl:iye caddesindedir. Bafaali caddesi ,kav
şağ·mdan -gelindiğine göre sol kol-dadır. İl:k ya
pı tarihi ve yaptıran hayır sahiıhinin ha1 teTcit
me:ıi ,bilinmiyor. Hocapaşa yangınında hamb 
olnnuş. (H. 1297) 1879 -da İıki,n,ci A·bdülhamid 

Cağııloğlıı~d:ı Ahmet] h<:"t!ıii:la Çeşme-si 

(Re:~İ!ll : ::\'e,.ih) 
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l~.~~(~~- ~'~-
tarafından tamir ettirilmiştir; hu tamiriude _ 
konulmuş olan taliik ihat ile altı beyifük kitabe
si şudur: 

Baııi'i evvel ki Ahmedkethüda bir ehli ha;nr 
Bu malı-alde ç~şme yapnnı,dı su:nı caı·i ııwn 
Hoc:aı>aşa yaugınmcla. mulıtarik olmuş idi. 
Çeşınei ne\'le haya.tm buldu bu ı•Ayi kllht>n 
Haıı:ı·et,i Abdülhhamid Hanın ultiv,•ii hlnunf'-H 
Her lıarabezarı kıldı _riıberp. ınAnuır ve şeu . 
Cfıyl lfıtfiin akıtub ya.ı•tı yeni bu ç.e.şmeyi 
sa·~•iııi ıneşkfir ede anın Hüdayı zmmeneıı 
Ji!hli hayrın uanıı Asa-rile dillerde kaJıır 
A,k·ıni asaı•ldlr Alemde da.iın andıren 
i-;ö;rledim atşAJıe 8Mb ce,·he-rin tArilıinl 
".-\yniclir ahı haya.tın ııfiş lıtl bn çeşmeden". 

Sııyu vuı:för ve çok kalaıbahk olan hir senı~ 
ti s ll fat,llHvkl~dır. 

Eski şekli haikkm<la bir fikir cdiınırn(!k _ 
mümkün değjJıdi,r. Tt"Jme.si ve yan seclaeri sağ
la.m; ayna taşı adi düz bir·mermeırdir. Kitabe 
taşı sol yana ,doğ·m tenazi.i'r gö:re-tilnüye-reık kn~ 
nulmnştur. 

B.ibl. : İ. Hilmi Tımı;ıık, 1:ısta:nıiuı Çe~mtıleri, l; -
Hl;::K. G.e-zi ııotıı. 

AHl\ıfEJ) KETHOl)A MAHAIJ:..llSt 0
---." 

Adını Ahmed Ket!hüda mesıciıdinden almış fa •. 
tanl:mlun eski mıaJı.a-lJeler-indend:iır. 1298 mebus 
seçil'i1i d:efter:iınıd-e 61 ev ol,arak •gösıterilmişth-. 
İsüınibuluıı son idare teş1dh\tmda bu n1aha.Ue 
,kaldırılmış, -büyük bir kısımı. Kürkciihaşı ma.~ 
haJlesiııe katılmı.';,tır (B. : Kürkçi.iıbaşı MahaJ• 
lesi). 

AHM'EIJK}~THÜDA MESCİDİ - Ceı•~ 
ralıpaı:;uda, Cerrahpaşa caddesi üzerinde, Ak~ 
saraydan gelindiğ'in,e göre sol kolda yüksek bir . 
ba;hçe duV'arı arık,asm,dadır. A,şağıdaki notlaı; · 
1945 de teshit edilmiştir. Sok~k ka,pısn'ıdan gi
rilince, bahçeye birfoaç basamak merdivenle ç1-
·kılır. Solda camiin haziresi, ,hazirenıhı 11:emen 
önünde duvar keı:ıarmdıa da me,smdin banisi -
Ahmed Kethüdanınkrubri buluınmakfadır. 

Ahmed Kethüda mescidi çok harab bil' 
·halde iken ~m'i Mollanın ,ha:remi Ayşe R,t>,v.;. 
nruk Hamın tarafından -zevcinin rıuhtınu şa.d . 
etmek içfa taınfr ediJırniş, bundan sonra da bu 
:ı.übedc hrJk ağ-zında Şem'i Molh. camii deni~ 
ıegelmiştir. Cami kapısının yanma yapılan 

kiiçük bir çeşmeye, bir madalyon it~inde şu 

kitabe konmuştur: 
Sahibülha.yra.t velhasenıı.t 

ruhiQün elfatiha 
Sene 1243 (1827) 

Bü· nıahaıı.~ habraaı olarak ıu1ılır: Ayşe 



ANSİKLOPEDI.Si -,. 387- AHMEDLi KÖYÜ 

Revnak Hanım, caıniin küşa-dı gü
nünden it:ban.;1 :bir ay 1::ıu çeşme

den şerbet akıtmış. 

Mesci-t 1936 - 1937 yıHarında 

F.J'vkal'c,ı, La::lro bari~i bı;r·a.kılmış

tır V;·' ~bşa.b olan ton c:::maat yeri 
de ·-·•v',·•11 <'' 1•··-- 1• ,. •. , .• • ·• • ·t· ·s .. , '":·"·.,_,.. ,ua,1 •. ·.-1. r . .ı,,.sa verı ını_.-

ti:ı. Zı m.:ni .:Malta t:cf51 döşeli, dört 
du-.·nr· ih:e-ı·:,ıe -k:.t('rtl:.t örtü r,atı · 
çe:}Unıiş, rnğda ve ~nlda iiçel', ı:nih
rabnı d·ki yanında da hiı·m- pence
r-es:i huhı •1an b,a.;,it bit ya·pıdır . 

. . AHHED KOLU -- On yedin
ci li.!Sll' ortahı. rında • :tsta n-bulmı ıneş
hur O?UllCU kollarmdan biridir. Sa
ray dv.ğürilerinde, 'bu kolda Uç yüz 
kada.r oyuncu toplan_ırdı: Balatta 
otururlaı·dı. Kol sahibi P~hlJvan Ahmed, tn.
lnmm .ayni Z&"Uanda çegaanebazı idi. Pişe
karları Dişlenk Hasan ile Boynukısa Hacı idi. 
Bu takımın "afitab İnisal'' köçekleri arasında 
lv!azluııı Şa:h, Küpeli ·/Ayvaz Şah, Saçlı Ra.ma
uuı Şah, Ktiçük Şahin Şah, Memi.~ fk.h, L:,1': 
deşi Bayra•m Şah pek namlı gen,:;lercli. 

E:n parlak zamamnı Sultan :tbr-ahim dev
l·1nde yaşamış olan bu oyuncu ,kolu, Döı'd'Ünc:li 
Murad devrinde bir ara ,diğer koılla:rla -bera.lıeı· 
dağıtııımış, kol Hahih\ vıe köçekler ,küreğe atıl-

mıştı ki. 1Vwihm€d Halife bu vaık':ayı Tariıhi Gil
nuı.ni de kayit ile: "Dec-caıl misal zuhur eyle
yüp halkı fis.l{,a meylettiren Ahmed Kolu w 
Petko kolu ve Cevaıhtr kolu nam ehli fesadı 
1b.ilkü11iye buınta:rı ô.evştrıüıp ıküireğe · ko·durup 
ş,eıhrj ts.tanlbulu bunı1ardıan pak eyledi" diyor. 

Bibl. : EvHya Çelebi, I; Mehm:ed HaÜfe, Tarlhl 

rnlıiı.ıınt. 

AHMED KUDSİ . TECiıJR - (B.: Tecer, 
Ahmed Kudsi). 

AHMEDLİ KöYV - Şile köylerind-endfr: 
asfalt yol :üzerinde 66 - 67 iınci ikilometrelür 
a.ı·a.snı,da., yıüzü gün -doğ.usuna ikarşı taş;lı:k hir 
hayır et.eğinde, bUıhaıssa t1p.i)k aihşap evleriyle 
şil~1u, pitoresk, suyu ve havıa'Sl latif bir köy
dür. Bir e,~inde bir oıdiacı.k bulunabiair.se büyük 
ı;ıehrin yorgun iş a;d.amla-rı !içıin hakikaten din
lenileb.iJ.eceık bir y,ercUr. 

!sta.nbul feth:iınıi müteakip kıiru}mua Türk 
köylerindenıdiı', ŞNe J.~t-lıke.metinıde asfa1tln sol 
tarafındadır, köyün me:rıkezi bayırda iiken as~ 

Cerrıılıpn!jaıfa AhmNI lrn.thfülli. Öam.li 
(Resim : Nezih) 

f.alt yola inmiş, bu yo.1un öbür ta.rıafma doğru 
da büyümeğe haş.1a.mıştıı·. 

60 hane, nUfusu da 350 kişidir. Eslclıden 
tamamen bir-kömürcü köyü iken ıh-alık~ yavaş 
yavaş dini ormanlardan çekmıeğe başlıamış, 

son y:Jlar i<:}hıde f'eil'J~ber o-lmuştW'. Şile kua,, 

sının en çok topra.ğ,ı olan :köydlır. 1958 yılı 
Ağuie:tos başında a.ıtı haxman yeri ı,ayılmiştır. 
İki bakkalı, üç ka:hveıhaneasi V·aa-dır0 

Halkı -kadımdcnbeni gur•bete ahşrna,illlŞ· 
tır, amelelik iş.çilikle köyüınden çıkmaz, .iş ara~ 
ma peşlıııd:e tstanbul şöyle dursun, pek yakı .. 
mnda. olan Şileye biile gitmez. 

"Çırçn·" ,a.dam taşıyan suyu bir buç.tık ·kıi
lorneke uzaıkitıaki bfr :bayır 'kayfrağlından geilir: 
1958 de ,köy muhtarı Hıüs:ey:in Arslan efendi 
Ke11tane1iJ{ ,bayırından bir su :daJh'a getlıi:nrek
te olduklarım söylem~tir. Köyde bir umr,axı. 
kalk:fnma.sı gözle g·örtnm~kte idi, kesıne taş-ta:11 
yeni bir cami yapılmış, ıköy arıkasmda :kayallik 
haymda buluı,ı-an esiki aıhşap mesciıdıiııı yanında
ki esıki .,rrı.eıkteıbin .de tamiri.ne g,idilttn.eyip 1945 -
1946 ·a.ru,sı11da -asfaılt ,üzer.iınıde tek-kıa.th ve şiT.in 
yeni ;bir ımektep ·inşa edıilımi,ş, yine iköy ,sandığı 
parasından ;bir de köy oda'Sı - misafıirha.ne iın

şasına başlamnış idi. Banık·al.ar'Clan ,biriyle te~ 
mfü;ı edi1erek yirmi ,beş kadar da ban,ka evi in
şası düşün.üLüyordu. 

Esıki me~rte:bi üç sınıflı ve itk:ai öğreıtmeınli 
· · imiş, yeni me'ıktebi beş sım:filı-dır ve bir öğ,,ı-ıei

menlidir. 
Köyün metruk olan eaki nı-eıktebi, esıki 

meeoitlin yuund:a lk:i kaıtiı bir hina o~up \lra· 
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pısının üsti.i.ndeki manzum kita.'bede Hicri 1329 
yılında Hacı Lebibe ha.mm adında bir hayır 
sahibi tarafından yaptırıldığı yazılıdır: 

l\Ia-zha-r etti lutfuna te,,fikına Rabbi Kerim 
Hace Lebibe Hanımefendi yapdırdı işim mektebi 
l\Iarifet tahsiline etfı\le oldu ıü-ri feyz 
Hasıl oldu böylece çünki o ali mıi.tlebi 
İlmü fende behremeııd oldiıkça herdem t-A.Itbln 
Hak teala daim etsün ol ulüvvl maı,rebi 
DeavMı sibya.nı labüd müste-cab e·'iler Hitda 
llayi• ile yad eylesinler külli yevmin her sabi 
Taıri hin üçyüz yimu do-kuz sali hicri Salma. 
Şileye şan verdi elhak bu ali mektebi 

1329/1327 

Ahşap olan e,slci me-scit ç:öıkmelk üzer•edir. 
Köyün yaşlıları minaresi olduğunu hatırlaını
yaraık "Mescidin yanımla bir ulu kara ağaç 
vardı, ağaca minare ş.eref,esi giibıi ahş,ap :bir 
çardaJk ,kurulmustu, ezaın oradan okunur<du" 

' . 
demişlerdir. 

Bu eski mescidin . ve mektebin 
yanın da bir de büyük eski çeşme var
dır. Klasik uslupta, köfeki taşından 

geniş ahşap saçağı çökmek üzere gü~ 
zel bir akar çeşmedir. Manzum ve 
mensur kitabesinden Şile ayanı Hü
seyin Ağa tarafından Hicri 1225 (M. 
1810) yılında yaptırıldığı öğrenili

yor; kitabe şudur: 

Gel bu ayııi selsebll asa.dan iç mai fırat 
Nu!}i can olsun Hiiseyin aşkına iç a.bı hayat 

''Sa.hibül hayrat ve rAgibUl hasenat ba 

pn.yei ser zagari Şile ayanı Hüsey-in Ag·a 
hı1.zretlerinin •hayratıdır. Sene 1225. 

!ç;ağ·arcıqaşı payesiyle Şile aya
İn Hüseyin Ağ·anın Ahrnetli köyün
deki-çeşmesinin kitabesi kesif bir yağ 
tabaka.siyle kaplı olup yazı okurimaz 
bir hale gelmiştir. Kitabe taşının bu 
hale gelmesi köyün şirin bir ananesi 
yiizündendir: 

Ahmetli köyünde bir gelin on 
·gün sokağa Çikarrıaz, zifafın onunctı; 
günU, başta anası, kaynanası, yakın 
akrabaları, bütün köy kadınları geli-. 
ni alıp bu Zağ·arcıbaşı çeşmesine ge~ 
tirirler, Çeşmeden üç yudum su içir
dikten sonra gelinin eline içinde yağ 
ile bal bulunan bir tabak verirler, ge
lin de. bu ballı yağı kitabe taşma 
sıvar, muratları malumdur, 1:ocas.iy-
ıe· ağız tadı i(.in:Je örnür sürrne-k, rn~ .. 

~t olmaktır. 
Ahmetli -köyünün Şüe yolu üzerindeki ye

:n:i çeşmesine geH:nce, bir çifte çeşmedir, bir 
yüzti. caddeye, bir yüzıü de bir ara sokağa ba
kar. Ara -sokağa bakan yüzüınıde musluk var
dır; oa.ddeye !baıkan yüzü ise bir salma su {}cŞ
:mesidıir, demir boru içinden gelen su ,dur
madan akar. Yen-i Türk harfleri kita:besi de 
bu salma yüzündedir: 

ş:r:n aiuşlJ hu çeş!nedt--n i

çen eisiin dföl 

CiiıııJe geçmişlcı-iıı l'1thuııa 

göndersin · Fatiha 

Hayrat o;aı·ak yaptıı·,lı bu 
tAriht1e sağ olan 

ı~:re-ııııir köyünden Şlrlıi Ali 

11ehlh·aıı 

Sene 1934 

' L~~-------
1 
;ı 
:ı 

A1mıeılli Köyünde Y e-nt Cami 

(~im ve plin: A. Biile:1d !{09u) 
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Alımedli Köyünde Yeni l\·Iektel) 

Köyün kesme taştan ya.pılmış, ,sadece 
derli toplu v,e temiz fak.at yapı güzelliğinden 
nrn .. hrum cam,i:i için köy muhtarı 1950 yılında 
inşa edi,klıiğinı söylemi.şti-r. Fakat cami 'kapı
ı?.ın:n üzerinde tenekeden •bir lev.ha da mavi 

zemin föerine kırmızı boya ile: ''Ahmetli kö
yU camii şerifi tarihi 1917 de yapıldı" diye 
yazılıdır. 

Çaımi kilimler, seccadeleT, köylii avcıların 
v.eırdiikleri karaca post1arı He döşenmiştir. Du
varlarda alelade matbu levhalar, Kabe, Mek
ke v,e Medine r:esimleıri, ~hrap duvarında rak
kaslı hıir duvar saati vardır. T.avarrıa iki asma 
Himba konmuştur. Köyün üst haşında:ki eski 
harı:ı.p aıhşa.p mescidin hu yenıi camiden çok da
ha güzel olıduğu muhaıkılraktır; onını da •ihya.sı 
ve · föadete açılması meçıhıniimüz olan ban:isi • 
nin ruhunu -da şad ederek 1hayırı1;ı ,bir iş olur. 

Ahmetli köyünün aır.ka.sınıdıaıki kayalık

lara çıkıhnc~ ayak altında Karadeniz görü
nür. 

Bibl. : REK, M.A. Akbay, Bn. Mesih, Gezi notu. 

AHMED MİDHAT EFENDİ - Büyük 
-gazeteci, ikinci A bdüllha..miıd devrinde popüler 
roman,cılarımızm en velu.d ve ş.Öihretlisi, Os
manlı Tarih encümeni -azası ve Dariişşeı.faka 

mua.ilimlerinden; (H. 1260) 1844 e doğru İs• 
tanhulda. Tophanede Karabaş mahallesinde 
doğdu ; babası Bezci Süleyman ağa adında fa
kiı· hir adamdı, anası Çenkeşti, anasmın m~ 
koco.smdan Hafız ,Ağa ad1!n!d:a hir oğlu dıüıa 
vardı ki, Rumelini.n Niş ve Viıdıin taraflarında 
voyvodalılda yed.eşmiş idi. Bahasını henüz 5 - fi 
yaşlarında i:ken kay\beden Alhmed Mi:tıhatin 

çocukluğu İsıta.n:bulda yoıks'Ullluk içinde geç
miş, bir ara Mısır ça.rşısında aktar ç:ı.ra:klığ·ı 

yıa,pm~ştı. Türlü zorlu!lda.r ıi:çıinde Tophanede 
Kul!lbaracı yokuşundaıki ,Sibyan meıktıebiınde 

(P..esim : A. Bü!enıl Ii.oçu) 

bir müddet de rüş.diyede okumuştu. (H. 1277) 
186.1 de Midhat Paşa Nişe vali olarak giıttiğin• 
de voyvoda Hafız Ağa hir iftiraya. uğramı~ 

olarak mahpusQ1anıede bulu-nuyo,r!du. Paşanm 
irlari seıbeplerle cürums,üz ,hapsedıilmıiş olanları 
salıverdiği ·sırada, Hafız Ağa da h.ürriyetinP-
1:;ı vuşrnu~, hatta 1valin.in güvenini kazanaralı.: 
tekrar memuriyete •alınmış, o da, İstanbu1dR 
sıkıntı içinde bulıunan anasi:le üv:ey kardeşi 
Ahme.d },1i<lha.ti Nıi§e getirtmişti; ki o sırada 

Ahmed Mi:dföat Efendinin· 17, - 19 yaşlarında 
olması gerekir. Ağasmın ·de1alet,:fil.e Midhat Pa
şa dairesine ikapd-rurnan deliıkanlı, kısa bİir za
man içinde, zeka ve ciddiyetile paşanın sevgi-

"'\..-; .. ~ 
~ 

Ahı.n~dli Köyünde lkiyUzlü Teni Çeşme 

(Resim : A. Bülend Koçu) 
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sini kazandı, öyle ;ki, o zamaıuı. kad:ar eadece 
''Ahmed" denilen bu gence, birinci Meşrutiye
tin lideri, kendi adını mahlas olarak verdi: 
Efendinin Mid[ıatlığı. Paşaya ni.sbetledir. Ah
med Midhat rüş·diye tahsilini Niş-de tamamla
ciı. 

Midhat Paşa Ndşden, .merkezi Ruscuk olau1 . 
'I'wıa vilayetine naJtledildiğ,inde, (1821=1683) 
kapısı halkı arasında Haıfız ıAğa He kardeşini 
-de götürdü ve A•hme& Midihıüı orada vilayet 
-tercüme kalemine çi:rağ ett.i. Burada Dragan 
Efendi admda bir memurdan Fransızca öğ
renmeğe başladı. Kendd gayreti ve Paşanui 

,hJmaye ve tavsiyesile, o devrin mektep denil
meğe ,değer kalemlerinde malfı.nıaıtııu akranıı 
-arasında seçkin hir yer tutacak lkad·ar geniş- · 
leten Ahmed Miidıhat, pek az sonra, henüz 24 -
25 yaşlarında iken, kendisine olan ,te:veccühü · . 
l¼-rtınakta bulunan V:ali Paşa ta.rafından viUt-
yetıin resmi "Tuna" ga.zetesin:e başmuharr-iır 
bıyıjnı edildi. Midhat Paşa Bağ.daıd valisi tayhı 
edilince, Ahmed Midlıatı da berabC;r götürdü. 
Genç muhaı·rir orada -da resmi v:iılayet gazete
si nfarruk"Zevra"yıkuırdu ve b~şma . .ge,çti: bir 
taraf.tan da ikendi. truh:Sıi:!ıini Herktmeğe, bu 
arada bil1ınssa Fra.ıısızcasım kııvv~1-.l<>11di1rme
ğ.e çaıhşt1. lra!kta iki yıl ıkaldı ve Pa.§aııın Bağ·0 

dad vBJiliğinden if'.t-ifa.sından aı evvi?'l ıbaşm,u
fı.a.rri:rlikten aynlaı:·1vk !stanl:rnJa ge:lcti; ve Bti
yü:kşeJrirde, devlet kap,:ı.sım terk ederek mat
buat. al~ırhıe a.tıldı. O zama.n !-stanbulun en 

.,,..-- <::;:;>= o...:,;;· ,.i,,\ıı.,: •.• 

namlı g.azeil:-ecisi, Bas·iretci Ali Efendi, "İstfi;n .. 
bulda. yarım asırlık vakayii müMmme" ıa:dmı 
verdiği .hatıra yollu kaleme aılınnuş bir ris-a-
lede, Ahmed Midhat Efen·d:lnfo İstanbu . J. ga-
zeteciliık. haya.tına girişini şöyle anlabr: 

"Fransa - Almanya muıharebesd hitam 
buldu iki devlet arasında muahede aktedildi. 
Bir gün matbaada otururken odaya, ,belindı=ı 

1m•mizı kuşa.k, ,arkasımıda kısa ce!k,e-t olduğu 

halde iç.eriye bir gıenç girdi: - Galiba beni 
bfünediın,iz, .k.endi kendimi takdim edeyim. Ben 
Bağdıatta çıkan resım1 Zevra gazetesinin mu
harri:ri Ahmed Miıdhatım; d:e:d.i. - V:elinimeti
ııiz Midıhalt Paşa eylev:m Bağdadta validir, ne 
sebebe mebni öyle ıbjır efendiyi terkettiniz? 
dediğimde: - Hasibclfoa;p istifa ettim, Paşı:ı. 

hazr:etlert dıaihi istifa etme niyeıtindedh- ! de• 
diıkte: .- Şlındıi burada bir memuriyet€ tayfa 
olun<lıunuz mu? dıiye sordum: cevaıoon: - HR• 
yır, heınıilz · memuriyet'İırn yoıktur, eğer ka.bü.l 
{•.der iseniz Bruı,irete muıhaı:r..r..irlik eıd:eyim, biraz 
da fransızca bilirim, tercüme ederim.. Demem 
s·iJe, esasen vı.ilay-eıtllerde çıkan resmi ga.zetelıe .. 
P;'Jl içinde Zerva gazet~..si kıadar .serbest ve gü
zd makalefoi• yaz.a:n olmadığı giibi ha.zan 1-ılid
hat imzasile. yazılım bendi maJısuslar nazarı 
fükkatinm celheyi'emekte olduğ:ı.mda:n : -·-· 
Muharrirliğe maaılni€tll1nuniyet kabul e.deıriz 
H ' bugünden itıJha.ren ,size şimdiliık ~in ,kunış 
maaş ve,rer-eık ismınizi def.tere ka:ydettim! de~ 
dinı. Knıdisj d~ ·m.uh-a,rrirliğ:e <fovam etti'' . 
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Doğuşundan bir 
i~ adamı ka.ralit.e
riıw ı5Rhipti ;. tasar
ruf nrnhsulii küçü
l'i:ik bir sermayesi 
vardı; bununla e
vi.n<k. bir matbaa-· 
l'tk kurdu ki, az 
Bonrn. ''Kırk a.nbat 
Matbaası" adını a
hını.k büyüdü; bir 
n1 Uddct sonra da. 
devrinin sayılı hiı' 

mür::;s~sesi, bir 
"Tf:.Tüt~manı Haki~ 
lıikHL Matbaası" 

Ahınecl l\1iı1Jıat lllfomli 
(ltl'sim : H. Çi·ler) 

ohlu; bu seneler i<;inde, bir arkadaşmm, 
E)bi.izzziya Tevfikin anlattığına göre, ha
va.tın türlü zorlukla.rile peııçeleşüp bo
~·uışhı. Kitaplarını ailesi efradile birlikte di
zer, ba·sar, formaları -aktarlara dağıhr, hu ka.• 
la.balık aHeyd bu fo.rmalarm g.-elirUe gcç-iıı:ıcHr

ıneğe ç-a.lışirdı. Eserlerin.in sürümü artıp da 
işlerJ gelişince, matba;a.sını eviınden ıA.smaa1tm

da. Ca;nılı Hanın bk -odasına na.kletmiş vo yanı
na, hirka.ç amele tutmıuşıtu; o~adaIJ. da BaJb.ıfuli
ye geç.rrı:işti. Bu devırin en önemlıi eserJerinıden 
hir'1 Dağarcık meemuasıdı,r. Günlük g-azete ola-

. ra.k çıkardığı ''Devir" i~k .nüshasında, "Bedir'' 
l~{ ii.ndi nUsha:s1ında kıaıp.a-tıldı. -Bfr :müddet son
ra llıret gaze-tosiıni kurdu; yazı heyetinin ·ba~ 
s1nda Namıık Kemal <buhmuyordıu; O z:a.ma.nm 
genç münevverleri olan İbret . .gazeıte,si muhar
_nirleri, NaırnJJk -Kemal, A!hmed Midihat, Ehüz-
7,iy,a. Tevfıi.k, Beıreketzade Hıa'kJn; hir müfteri-
11-in jurna.lile .tev!kif edili,b muhakeme edilmeden 
sl\r~-üne gön<leııildHer: Alıme..d Miid!hat IDbü.z
~iyı;: qe -b~rwber Rodosa yo-Ilıanmıştı (1873}: 
Beşi<n:Ci I\ıiuradın cii.lusunıa. kadar Ebii:zziy-a.nın 
•hesabile 1155 gü;n bu ,ada,da kaldllar. Rodosta, 
kayde.dUme-ğe değ.er büyük himmet eseri ola
ra,k, "MedTese,i Süley'mıaniye" a:clile bir meıktep 
nçtı, ,ki d'evriırnıi:zin büyüık •gazeteci.sıi meırhum 
Yunus Nadi Abalıoğlu bu medresede sağlam 
bir taıhsil görmüştü. SUır-gün dönüşünde gaze
hJciHk 'hay,atmayenıi hirheyeıcan ifo atlı.dl, ev
vela "İttihad"ı, sonra, onu ·kapayarak "Ter
Ct'nıanı Hak1kat"ı :kurdu k:i ıbu gazete Büyük 
şehrin basın haya:tm!dıa ve Türk. edebiyatı tari
hinde büyii!k ,bir i,sim oldu (B.: Te.rcamanı Ha
~iika.t). 

"1/a:kanüvis .Aibdurnı11ma.11 Şeref Efondi 
•ıı-a,klede-r: 

''Evvelce, Dagaı1cık ve .sonra Kır}rnnıbax 
nam risa1ei mevkuıteforde enva.ı mebahisi fen
niye yazar ve bir takım rom-anlar, •hikayefor, 
riıüfi<l kıraat _kitapları tahrir ile enzarı mııta
laaya arzeylerdi; ve namını günden güne halka 
tanıtırdı. Hayatının o devir faaıldyetinde ya-,::
dığı. ya.z.ıl-arı.nın miktarı yevmiye beş sahifeden 
a~:.:ığı düşmemiştir. Sultan Abdülhamidi Sani. 
arıhabı. kelemi elde etmeik ve himaye sur:etile 
sükutlarınr temin eyleımek siyasetini düşün
düğü cilwtle, .Mmıed,Midhat Efendiyi taltif w 
tatyi:be ,başlamış idi. "Üssü inkılaıp" ve "ZUh
detüJ;hak::ı..yik" nam iki eseri biır maksadı ma.lı• 
sus il0 o esnala11da mumaileyıhe yazmrnıış ve 
geri"k Midhat Paşa muıhakemesinde ve gerei:t 
m u.hakemeden ,sonra zayıf tara.f11111 bularak is
tifadeye J{al:kışmıştır. Ahmed Mıiıd:hat Efendi 
cüml0-i avfltıfı şeıhriy,a:riden o1aTaık (H. l294) 
1877 tarihin:de Matbaai Amire müdiriye-tine vi: 
(H. 1300) 1882 seııesim:te ıbu menmriyet uh
desinde -buluıniduğu halde -sıhıhJye baş:kitaooti
ne tayin edilmiş ve (H. 1310) 1892 de mczkul' 
ma.tıbaa mıüd'ilrliiğünde.n -inf.isaJi vuku ıı:mlm:uş~ 
lbur. (H. 1311) 1893 tariıhinde Meclisi sıhJliy~1 
riyasetine ta.yin edilip (H. 1325) 1907 tarihiıı
de mezkur riyasetten tekaüd ed:ilıniştir. Mec
lisi sıhhiyeye muntazaman devam eylemiş }se 
de on~,ekiz sene imüdad eden l'ıf.atbaai Amdrı> 
müdk,iyetinde, matbaaya ancak bir iki kerı~ 
ayak basmış ve aJat ve edevatını metruk bir 
,halde bırakmı.ştı. Seheihi, Başmaıbeyirici 08· 
man Bey Matbaai Osmaniyeyi küşad ederek 

Ahmed Midhat Efeııcllııiıı kıı.bri 

(Re.sim : A . .ffW.eııd Koı;ıu) 
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maıt:buatı bir nevi ta;htı hı'l:ıis-ara almayı drnr
ması ve Matbaai Amireyi istirkap eylemesh:lir. 
Bunda JM1dha.t Efendinin hatası, istemiyerek 
fakat bHerek matbaa,i res-miyenin harabına se~ 
~ıkarmama.sıdır". N;:ıı:fürra.b:man Şeref Efen
dinin, Matıba.nJ .fü:r..ire mes2:le·si:nde, ,Ahmed 
Midhat Efendiye karşı çok munis -bit kalem 
kullandığı aydm olarak görünüyor; burada 
Ter-cümıanı hakiıkat saJ·ı:iib:.ınin has-is -duygularrı. 
e-~k ol-duğunu yaıma:k gereı~-dr. (B.: Matbaai 
A.mire, Devlet m;:ıtha:.=ı.sı ve Orman Bey mat.
bMı.aı). 

Bu ara.da 1888 de Stourholm'da toplanan 
e,ekiz.in,ci müşterıl'kler kongresinde Türkiyeyi 
,tem&il eden Alhmed Mklıhat Efendi, fırsattan 
die,tifa;d-e ed·erek üç ay k-ada:r Avrupa.da dolaş
ım~. gördü!d.erini de, halk tabakasma 1'.Avru
padıı bir cr:vclfm" admdaki kitalnnda anlat
~tı . .AJhoned Midhat Efondi, Boğaziçi:nde 
Beytkozda yerleşmişti; Yalı köyünde a.şı bo 0 

yalı -bir yalısı va1°fü; Bey:ko.z arkasmda da, bıı 
gti.n keııcli a;dma :nlspet.1-e anılan ibir ç.iffüği 
va_;rdı. Son yıllarında matbuat aleminde_rı. yarı 

· çelülmdş, kendisini hocmı~-a vrrrni~ buhmuyor
du. Beykoz ·halkına, hu Boğ.az köyi.iniin yok
gul bıı,hkc.ı ve bahr:1.v::ı,n ai.lclP:rine nek ;~nk iyi

. Uği dokunduğu -s-5ylf'-n;r; gaU.ba, iF.:ke1e mekl<~
binin hocalarınm maaşım da o ve-ri-rmi,; .. 

!'kinci meşnıtiyet inkla.hıncfo.n. 20nm da. 
1908, !sta.11 bul Darfüfönunu Tar!.11 rı:m-allim liiti
n~ tayin ,edilmiş, b:ir ara Da:rühnualliıi'.'.atta Pc~
d.agoji okutmuş, Darüşşafrdca-mn fE.vhr'i olarak 
Ders nazırlığını kabul etmi.f?, İstanbul matbu-· 
atı :kendis\nc, hir hai,k mu:harririn:in ha.ldn ola
rak"H·acei Evvel"m1va111111 vermişti; fakat iri 
vi..lcudu v,e ,h,eybetll uz.un. s-aık-alma tağ,m.cn, Da
ıriUfümm 1i1rs-U.sünii ha:l-nkH0 dok!.urduğu iddia 
.e;cl.i:leme.z;. D,a,rUşş,afaka:da!k:i fahri hizmet:lni de 
hu zengi-n iş ad-Rml m:uiJıartlr-iın, Matbaai An:ıire 
Jı.i!ü-dür.1üğü-nü-n b-ir kefareti olarak göstermek 
y€:ri,nde olur; bu,."!u.11 mükafatım da ğ'ör,dü, bir 
gece, ;ırü.z'12rce yet.im çocuğu çabsı al!tm,da -ba
rmdırma:kta olan DarU.şş,a.faıkad-a· göğüs d~rh
ğ-11111::l'ıın ö1dıU. (28 Birinci k€t!mn 1912 Pazar g,_\• 
"ftei). 

"Da.ire,tüıl.m.aarif", HacE>.i Evvelin ölümfüfü 
ı,öyle anle~tıyor: 

"C . ._. T .:ı • • • t ~A • • 1· . emıye~ı . e"'rıısıye~. s·,a,m:ıyenın Mec -ısı 
tecl.a:"is reisi faıhr<isi .sıf-atne !nyn.1,et1i zamanları
rıın br 'kısımını Darüşşafaıka eyuı.ımmm talim 

ve ter<'.:.ıiyes.inin istiıkmaline sarf eyleınekt,.e. ve 
h~, hafta bir gecesini bu hayırlı iş için Daril$· 
~a.fak~tda geçirmekte .i:di. 16 kanunu evvel :1.328 
tarihine mi.isadif olan içibima gecesi de ber mu
tad mecl.k:;i mezkure riyaset ederek mutadı 
c,bn, meclis aralığı ve la·tife g·filuğu He ıha.zırı 
hi1mec1is olanları taltıif ve taty-ip ettiıkten son
r·a her 'kes yatağıma çekLlmd-şti. İki saat kadar 
lir zaman sonra ,kendi.sine bir fenalDk geldiğı1n
dcn arkadaşla.rmı uyandwınağ"B. me-.obur ol
-nıuş, ve daima ya.nmda taşıdığı ila.cı da a.lm1ş 
h;e- de, fenalık gıitft~kçe arttığından derhal ta.
-bib celb ile müdavatı lazi.me ic.r-a ,kılınmıştır. 
IJfir:ar olduğu hünın,aki saıdır d:Uetin.in b-u son 
-hamle.si, hizmeU taıhririyB·si yarım asrı tecavüz· 
e.de,n bu yorulmaz vücudu firaşı ebediyete 
mahkum etmiştir. Müdavatm tesiri olmadı, 
te'hlila.t ve tekbira.t arasında ms:fü.Ueyle yi,rmi 
dakilrn kalarak ikmali enfas eyledi." _ 

Dariişşafaık:ada.n mu'Meşeım hir· cf:naze 
alayı ile kn.J.d:ı"'1km .AJh0med Midıha.t Efendi," Fa~ 
tih c·oımi.i mez:arJğıına ,gömfıilcfü; .Jtaf:,.rj, türbe
nin -bnlunduğn avluya Akdeniız tarafmdan gi_
rildıi.ğ-Jnç göre, sağ kold,a.d:ı:r; kaıbriciın me·rımer 
·:,;:ındnlrn.-sı taşçı Yahya Ustı:ı~ ad1ında bir .s:ımat
kar fr:r-afrnda-n işlem.miştk. Yazıları da son hü~ 
yiik -hatta.tfo,rımızda:n iistad KamM Efendinin 
c:-:r-r'':1:\r; b:iŞ ta.şmd:a: 

• "Zamrımnda tamimi maariıfe hdde.matı (',e-

lilı:~·si sı,bk edem. :nmahririn.i osımaniyeıden Aih
-md. 1\fidlrnt Ef enıdkr•n ruh.içün faitfrha, fi 18 
}.ıf,,11:1,r 0·,-:-.,ii1,ha ;·anı 1331" yazı.11.-dır. SaırıduJüt

nın yola bakan. kısım üs.fün-e de: . 
G·ayretindir Mvdlı-eıı fa:,;Iü ultımu ümmete 
VN:-z!ş!ndir anlatan !!e\'dayl sa'yl miUete 

b<.:yti yazılmıştır. 
Devrin vıuk'anüvisi de, bu öfüm mtlmuıe• 

betile, Y.PJkmdıan tamdığı A!hmed Mkli1a.t Efen". 
di hafü:&mda şunları yaz1.yıor: 

"ıAıb.n1cıd Midhat merhum, ,l;ı,b·jm tabirimiz~ 
ce nı.iinşi değlilldir. Binlerce sıahif'e yaz-dığı ya.zı
larda. -bir b,:)1:agat kitaıbmda misal -ir-a•d edilecek 
iki üç cüımle bu1m8;k-bilemüş1ı:füdıür. Hele şidre 
hiç intis~ıhı yoktu. 1-r-salimeısel nevıin-deıı:ı: zeban
zedimiz olan €f.1y.atı meşJıureyi ,bile ezberleme-

. rnişti. Bir de yazdığı şeyleri bir daha ·okuyup 
nevakı,sını tae-hıfill. külfetini fü!tiyar etmecliğ.in-
den müe'11efia!t ve muıha.rreratmda iitina ,görıül--
1:-ıe:z. hatta büyük romanlarını cüz ofu: ta:ııırfr' 
ve neşir. ettiği cihetle,· .meısela :kır.kıncı cüzü 
yau..rken yirminci cüzd-e yaz-dlğıru. unutur. 
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Ye bundan .dolayı .kari!i;;ön erıbabı dikkati tu
haf tuha.f tezaıdlara mi.ieadif ohırdu. Lakin bu 
memleketin irfanma €i~tiği hizmetin d-~receı;i 
tarif ohmaımıyacak kad,ar yüksek.tir. Merhum 
biltün una.nasile pıi.ibltsdst ve· vülgarizatöırdür. 
(Türlü fen baJhislerini) açı:k !bir lisanla halka, 
tami metmiştir. Asarını, teşnegaıu mütalaa, 
ka,pış kapış ederdi. Zan ederiz ki köyler1ımize 
varınca A'hmed Midhatın a5:arı yayılmış ve 
m.uc1ibi istifade olmuştur. 

"lki sıfat mu:İnaileyhi heynelemsal temyii. 
eder. Biri .kaıleminiını gıayetle maıhsuldar olıması 
ve 1kincfa:,i heır •bildiğini başka.sına (anlal~tm.a
ğa.) i.ktidar!ıidir; Heır şeyıdeın ıkar-ıştırır, tatlı 

tatlı okuturdu. Mınıed Midihat erbabı ;ihtisas-
. ta.n -cleğdldi, yani hiıç ıb1r fende yedi tula·sı var
dı denilemez. Saniyen, !balı.is ve tahrir ettiği 

mesıafü ~e haıkkile ta'miıka vakit hmamaımış 
ve malfirnatı saltlhi ka;lımştH'. Y1a:zmaik için yeni 
ı,-eyleır. öğrenmeğe i'htiyac görmeıkle 'bir yan• 
dan yazar, bir yıandian •0ı-l-tur öğrenıir; yaztlııkça 
okuır, okuduıkç.a ya'ZS,t'idl. Bu faıail:iyet kendisin
de matbuata sansıürül'l desti. gadrı uzanmcay:ı 
ka<lat" bila farkiıta, devıam etmiştir. Aıhmed Mid
hat bi,r recıüli sıiyasi dıe de-ğiJldir. Dahili ve ıha• 
rid s:iyaseıte da.ir ev:vel ve aıhır kaleme aldığı 
beınd:ler ve ırnakaleleırde deırin bir vuikuıf his 
olunmaz. Ötedmheri dıüça.rı mua.'haza olan "İb· 
ni vaıktaıne" !bazı eıt.varı .muhitin tesiratma ve 

. aamaneıı:in ilca.aitıına atfolunmak muvafıilu şan 
· ve ir.:ııs.af oam- zannınid'ayım; bahusus !bu etva
rı.nıda..n hiç hf.r fıer:d ma'nen ve maddeten zarar
dide olım.amış, ğer onda bi.r leıke .kalmışsa sırf 
kendi net:sine a:it ibuluınmu,ştur. Vata-ndaşlarına 
etıtiği \hizmet ve bu h\ideımattan -istihsal olunan 
menafi ise 1hıarici havza.i taırif ve ta'de:btır. Fe• 
za.:tlinıden piri de, çııkarchğı gazetelerde şüıbha• 
nı erh.afoo kalemi daima a1'kışlayaraik o yolda 
bir ço,k ada~ yet-işımesiıne ıhizmelt ~tmesidir. 
Her hangi bir işe ç,ağırı.lisa, ·zımınıında bir f.aidei 
~ımme me'mul etti mi koşa koşa gider ve dört 
elle sarılırdı. t)'şenmez, usanmaz, yeis ve fü
tur neıdir /bilmez; iher kar.da teşebbüs ettiği 

ı,eylerde ırnüdir ve müd-ebbir bir zat idi. Kibir 
vıı guırur lxilnnez, mıii:t,evazi ve laühali meşreb 
idi. Bah-iıs ve münakaşayı sev.er, hararetlenir, 
cidal deırecesin geldIDkte iJJ.ile :iıd.ıctiasını müdafaa. 
ve tavziıha uğraşır, fakat adabı münazarada11 

:hiç ayr:ılma:z ve ,kdayhkfa. ilzam olunmazdı. 
Darülfünun densler.inden deruıhde eyledi

ği Tarihi e:dyan, Tarihi felsefe, Tarihi umumi• 

yi caureti ciddiyede tetebbu edüp tahrir ve neş
re"tmeğe teşeb-:1üs etti ki ,her yiği.tin göze ai. 

dır-acağı şyle,r değikFr. 

"Her gecesini bir -işe tahsis eylediğini ve 
yal,,~::z bir ,geıc-esi ailesile müsahabeye mahsı.ı,; 
ol:duğıınu söylendi. .Mtmı~ beş yaşından sonra 
dahi bu mertebe çalışı,p didinmes.ınıe hayran 
olmaınıa;k gayri lcaıbH idi. Kalaıbalı'k. bir ailenin 
b,'lŞmda müşfik bir ba·ba olmak i!}iıl de mi.sal 
gösterilebilir". (Abdürraıhmaın Şeref, Osmanlı 
Ta,rilı Encümeni Mecımua:smda Ahme,d Mkl
hat Efe:ndi makalesd). 

Büyıük muıharrir A:hmed Rasim de, nesli• 
nin hocası o:ı:an Ahımed Mid'hatıtaın "Mu:ha,rrfr, 
şair, E,föp" de ~ok canlı satı:rlıarla bahseder. 

"Bahusus Tercemani Haıkikat gazeıte.si 

glz:i gizli ıme!kt:he girdikçe ,birçok ;:m.€rJruhisin 
aşması oluyoruım.. Romanlar, ah! O roman
lar! .. Bunları mutlaka fAlhmed Midhat Efen
di y~abilir; Miıdıhat Efendi merıhumu, yine 
Hayreddin Beyin getirıdrği "Leıtaıifi.rivayat"ın~ 
dan, gazetedek.1 makalelerinden, hele "Hasan
Mei1Lalh''1, "Hilısey'.iırt Fel'lwh" "Pa;rıiste bir Türk". 
"Heınıüz on yedi yaşında", "Ye•ryüzünde biı· 

melek" gibi yaJnız t~dml:ri:ni ,görü•p kendilerini 
olrumağa. muvaffak olamıaıd:ığıımız asarından 

taınıyoruım (B.: Hayredd-i.ıı Bey). 
"Ahmed Midhat Efendiniın telif ve tercü

me ebtiği ·kiıtaıplar pek ziya.de rağbet buikııa,1-:• 

ta· idi. Kenıdiımdeın kıya;s •ile de biliyorum ki, 
adedi o zaman kırlka, elliye vıaran aısan mez
kurenin heımen cümlesini okumuş veya oku
makta dd!im. ''l{ı:rıkıan!bar" malı olan "LetA.ifi 
rivayat" kolleksiyonu pek nadir idi. Bu kollek
siyon için üstad m,eı,Iıum: - Beni romancılı
ğa 'başlatan bu :kolleksiıyonun nail olduğu rağ
bet idi, dffi' iıdi. Bu roımanlar, gerelk genç,lere, 
-gercl{ ,sair erbaıbı ınıüıtal'aıaya esaslı bir :fü.kri 
kwaat ile ıber.a:be:r yine eısa:slı bir fikri ta:kip 
veriyordu. Hasan Mella.h, Hüseyin Fellah, Pa
dst,e roir Türk, Yeryüzünıde bir Melek, HenUz 
on yedi yaşında, Cellad ve emsail;i eserler, M-idG 
ha,t meı~humu ıhir Osmanlı Alexandı-e Dumas'sı 
mahiyetinde tece.ssüım ettiriyordu. F·Hvak.i Av
rupadan ve bilhassa Fraın:saıdan romanti\kle-r 
galeheii. taımme iıhra:z edoceık mesleki tahrir ro•• 
maıntiıK preınsiplerile meşbu biır hale gelmiş ol
duğu -bir zamaında idi ki Mkllhat Efendi (La 
daıın o kamelya) "La dame aux Camelıias"yi, 
Şemseddin Sa.mi Bey ''Saftlter''i, Teodor Ka· 
sap (Monte Kri_sto) "Mon~ .:. Cristo" yu bit-
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terci.ime neşretmişler veya'hut ediyorlardı. Ü<: 
diJııt Ösrnanh erbabı kalemi arasmda bilhassa 
Midhat Efendi ve ceraid ve risail meyanında 
yine ;bilhassa Tercemanı Hakikat ve Münfah,ı.
bat'ı şayanı hayret bir ikda.ını ve gayretle va
zi.fei vataniyesini i{a ediyordu. Ben her za;111a:1 
itiraf eder-im ki, Tercemanın her nevi neşriya
tından müstefid ve ·müstefiz olanlardanım. 

Uzun uzadı.ya okuyup yorulmamak saatlerce 
m,asa başında yazı yazmak a;deti bana b-u ga
zdenin ,i1[1am ettiği teşviıkat nelticesidir. 

"İyice hatırımdadır ki, bütün erba'1)1_ is
tirka,b, Midhat Efendide, Kemal me;rlmma ni.s
betle sade yazmağı ,büyük bi:r kusur aıdd-edi
yo.rlar, üslubunu ,gayri mü•niaikikah buluyor-
lardı. .. 

. "Elhasıl şu bu,_ Midhat Efen.dıinin yaz-ıla
rın.dn. ilti-zaımı sadegi eyleme-sini arabi ve fa_ri
si-"ye külliyen higam.e, ade+..a :kıpkızıl cahil, şar- . 
la.tan; hatta Darvinden naklen insanı• may
nmn.dan azdıroığı i,ç,iın zındık; bira,'haneleırde, 

B.eyoğ1.ıJ.Iarmdıa domuz eti yemekle me'hıf bir 
kaıfiı-; · Voltai.re mesl€1kiıne de s-aMk bulunma.st 
hasebile dinsiz, ima~ı,sız; romanlarile ezhanı. 

iffe\t ve namus :huzuınm-da bir talkım şenayU 
:keşf eyle-diği.nden dolayı bir :bıhaya. telakki ey
ledikleri 'böyle hir :hecümerci efkar ara-sı-n<l.(-t 
Teı·cemam Hakikat alııp veriyor, romanın bi
rini :lJitfrip diğerine haşlıyordu. 

''Mektep.ten,çıktıktansonra Te-xcemanu. fi 
ı.ebıJU11a.h makale yetiştirmeık derdine di.iş,rıttiş
t.Um. Fa:kat_ilk z-ama.nfarda, zarfı i'dareha.me
nin kapısmda-n verıi.rdim. Bir gün Ebuss,uud 
cadde-si.11in.başındaki ba.ldcal düückanında. hem. 
ka•mımı doyurdum, hem de ka,pıyı göze-.t]edi
ğ.tın halde kimsenin zuh:ur -etmeyişi ti.zerine. 
gen1ıi azıya alar-akj,çeriye d-ald~m._Eşiklc bern- · 
her iki a~raık hir merdive·n, ondan. sonra totn·ak. 
mtııbet -kokul_u uzun, darca, loş b:ir medhal 
fö•.eriınde dilk, pis ·sekiz cm ayak bir merdiven, 

1
d'aha çıkınca. diğ·er bir merdivenin başındaki 
pcla kapalıydı. Oraya varır varmaz kapı açıldı. 
Prun boylu, kenıikli, esmer yü.zlıü saçları ·kır
pık, alı.11 genlş, bıyı,kları, sakah tuvaletsiz, sır
rında ;basına Ç)-ir mintan, ca:ketsiz, f essiz, yele-

~,inhi düğmeleri çözük, belde· kırmızı b:r Jrn-
1ak, pantalonlu, kolfarı uzunca, ayakhffı hU
ri.lkçe biri çı:ktı, beni görünce durdu, gayet 
ıerbest -bir · tav~rla: - Kimi. istiyorsunuz? 
ledi. Zarfı uzattım, o:kuduiktan sonra: -Mid
ıa.t Efendi Ha.ıııretleri beıııfan ! deytp zarfı yıı~•tt.ı. 

· İı!T ANBUL 

Biz,hn nıakn.leyi ç1:kanp göz ge·ztHrdi. Ben bu 
1_;;.ıyafette bir Miciihat efendi görü-nce ga.liba mii- · 
frJrnyyir kaJmııfım. Halbuki hayalimde ona 
bt'n fü' kı;ra:fc~:-~:: ·:ermiş, ne tuvaletler yakı.~• 
tnmıştrnı. İmzam·; görmüş olmalı ki: 

A.hrne3. Rasim sız misiniz? 

- Evet, b21~.den.izim. 

·- Geç.en ki :11r.kalen de ga.yeıl iy-i kll; bf:l.n• 
. 1 ., 

g-ı me.,.üepten çıktrn.ız? 

-·· Dari.işşafa-kadan ... 
. :__ ,ra ,y,:, 1 '~,, ı,ayı n· .l. ••• t:,ı,'-·.S. ~•-;. .... ,. •. _ı. 

Karşıki odaya geçti: 
--:-- Nereye devam ed-iytırsUilllll\? -
--- Telgrafhaneye. 
-'-· Si.iphanal1a1ı ! 

İşte bu "Süp:hanallruh" r.1enim z1hınıimi 
_ bozdu. Çünkü bunda! muharrirlik .istidadı o• 

lan lfr gencin, elde manüpüla,tör, tarator dö
v,:;r gibi takt.aka.zen olduğuna bir nevi tccssii:f 
milu<lemi~ idi. Ilk görüşüm olduğu i-çin her 
favri'na, he.r halıine dikkat ed:iyordum. Belir- . 
siz ktı.keırne g--ibi söyliyor, ekseriya önüne hakı
yo-r. d'Uda[k:lar.ı-nı bıyık ve s~k.alile kaldırıp ,in~ 
diriyor, pe-hÜvan gibi oturuyordu. 

-- Y azılarımzı kim tashih ediyor? 
- KJ.mse! 
- . Afor.·fo,! Bak oğlum, bur.ası ya1.1 oc-ııı.• 

ğ·ıdır, istediğ0i·11 zaman gel. işte :kalem, 1ş-te ka.-
~ ' .. 1 l r·· ' ,;ı_• - • 1 d . g!~. murexrep. s,.euı;gın. ,rn. ar otur, istediğin· 
ka.da.r yaz. Şi:m.cHlik he,r maka.lene bık mooidiye 
ve.receğim. Har~lıık edersin, al ha.kalım siffah 
L~t!. dedi, mecid:iyey{de uzattı. Yanından ayrıl
dığ;mı za.rnan nel-0r düşündüğümü hatırhvamı
yorı.ım .. Yalnız zihnimde bfr haya,l ka],rruş ki rı 
da mcrhumıuı b.jraz şaka götürmez ıtabiıattı-t 
okfoğu kanaa.ti idi Va;kıit muharriri SaM BHyi 
~;okakta. darp ettiği ürcufe~i,nön ta evvel~ 
denheri şayi 1::ıulunması da in~irrmı.:n edin
ce bu kaınaat ziya.deı1eşti; baılıus.us iki 
mur::all-at 1ra,)1'iyl .belleJ."ind~kd. Jrnşak:larınd:an 
kapıp merdivenden aşağı atmış olması; ge,nç
Uğinde karnına im:ll•rd:iği bir yumriı-kla koca 
h:'r danayı y(~re -sermiş 1b1.1Jun.mas1 gi-bi cildden 

zoru hazuya. d,~lalet eden vakayfrn meydan al
ması., bu kanaat'.', hafifçe bir de kor:ku Ha.ve 
etmişti. Onun -için idi :ki ne vakit huzuruna çık
sam feBi düzeltir, caketi ilikler, botinleri men
dHler<lim. Sonraları hu merasim kıı1ktı, ibaba · 
oğuil olmuştuk. Hatta kendisinin baş ,muharri
ri bile oldum. Gfiya--ma,iyyetimde ·çalıştı. -Fa-
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·kat 1:Ju ça lışış hein kesreti ıneşguUyetim:leıı 
hen.1 de fartı tavazuundandı". 

Bugii11 kuvvetle tahmin edi1iyol'!ki, Ahmed 
1ıf.i<lhalm "Henüz 17 yaşında'' admda:Jd roµıa
m bir otobiyografi parça.ısıdır, romanın kahra
ınaııı Ahmed Efendi, kendd:sidir; Ahdür.raJ-ı
man Adil Erenin ıhatıralarmda şu saıtıırlar 
cliıkka,tle olmnmağa. değeır: ">Aıhmed Midhat 
Efon•di her seme Bey.kozdan kalıkar, Boyacıkö-· 
yiıne gelir, Rum me!:::tebillıi.:n ;baılo gecesi köyil 
\'(:~ -m0kte-bi ve Ka:ra:k<:~ş ailesi.nişere:flendil'irdi. 

1886 kışın<;la gece sabaha kadar dans 
etti; hi,ç bir yorgı,ın'uk eseri göstermedi, fakat 
baloya. "Henüz 17 yn.~ında" sıını ,getirmemişti; 

ı.;i.i.nkU o sene "Hr:n ;1z 17 yaşında" sı Melek 
hı:ı.ıum. ismini aln1::::'c,. (B. : Henüz 17 yaşın
da). 

AHMED MUHARREM FJFENDİ (Hafız) 
-· On sekiz:i-n.oi asır hattat ve haıfıdarında.n
dır; Kasi.ınpaşada Sıeyyid Osmaııefendi der
gMu civa,rında o-tul"l.U'<fu, ç.,eş-iltld yaz.ılartfa ve 
•bi1hassa nesiıhte hüner salribitydıi, Kasımpaşa
da Muharrem hattat <liye meşhurdu; hıfzını 
saııra.dari yaı}mış ve buntlan :böyle de· Hafız 
Ahmed diye anı11ruştıır. Birçok MuiSıhafı şerif 
yazmış, ya.gısı uğurluhıık ile şöıhret ıbulmuş,tu. 
(H. 1135) 1722 de öldıü ve Osma-nef eııdi. dergft
hı nıeza-i-.lığma gÖımfüdü. 

Bibi. : Mfüıt.akiımzade, 'I\ıhf-ei hattAtiıı. 

AHMED MUHTAR BEY (Ceımıloo.din 

~feındiza.de) - (B. : K:evakfüi, Almıed Muh
tıı.;ı•),. 

. AHMED MUHTAR BEY (Ha.cıbeyzade) 
-· Servet erba:bmdan mıün<ıvver ,bfr İstanbul
ludur; ası-ımız.wı j0:k y~llarmda Boğazıi.ç,ind!C Pa
şaıbahçesüıde oturu:rıd'u. sohbetJeriıııd.e zarafe
ti He t:aaımnuştı; söylendiğine göre Kilyosd,t 
da bir yazlığı vardı; 1892 de neşrerulmiş "Şalı< 
:hanımla,rımız" adıınlda 'bir rıisalenıin de mdielH
fütlir. Devl'et adamı ve muharrir Hamdullah 
Subhi Tanrıöveır bu zalb'ın damadı olur. Do
ğıım ve ölüriı tarilıLer:i tesbit edilemedi. 

ıUJl\fI~I) MlffiTAR RFJY (Malıeyhwi 

Y~kçe~im) - ÜçUncü Selim devr:i rıkalinden, 
bu hllkt1mda.rın eın sad.tk bandeganıın.d:an ve i-s
la.hat işlerüıd~ hUkfu:nete saray tara:.fmca des
t.Pk ola.nlardan; haJlk ağ.z1<nda "Kör Ahmed · 
Bey", mu-taassıp mahffüeroo de "Kör maıbe
yinci '' diye anılırdı. Enderunu hümayundan 
ye.tişmiş ,re sarayda,ki r-iitbe$ine ı;ı&s:OOtle HHa-

AHMU l\H.ı'HT A~ BET C ~ehldi Ktl;rriy.t) 

zine kethüdası" diye meşhur alan Halli Ptı.• 

şanın oğlu olup, Üçüncü :Mustafa devrinde, 
1babasmın ölümünde küçük yaşta kimsesiz ika.• 
la.rak kard;eşi tsn1ail Beyle beraber Enderı.uuı. 
çırağ ed.ilmiş,di. Ahme.d Bey, sarayda-şehzade 
Selinı.ıin dairesi hizmetine verB:cli; (H. 1203) 
1788 de şehzadesin<in tanıta cülfısunda ma,be. 
yiın.ci oldu ve (H. 1222) 1807 Hı~dılaline kadar 
<bu sa1tanatıın bütün devamınca Sırkatibi Alı• 
med Faiz BeyJ:e ibirli'kte İstanbu! sarayınlil en 
nüfuzlu bir sim.asi . olaraik on dc&uz yıl mabe
yincilik yaptı. 

Esnter ve hit gözü sa.kat, yüzce çi,rıkiıı 

adamdı, fakat mükemmel bir tahsil göı·müş, 
tatlı dHli, en çetrefil işler.in pratik tathiık çare
lesl:'ini buluveren zeki ve işgüzar bir adamdı. 
Devletin ıtaassup, cehrulet, ve bu11lann eseri 
olan anarşi ile sür-üıkleındiği 'hezimet ve fela
ket u:çurumunu b-üıtü.n dehşeti ile gönnıüş, 
Ti.irkiyeınin Avnıp.a medeniyeti ,topluluğunun 
hir uzvu olarak ıkaLk:ı.nması yolundaki isla:l,abı. 
en samimi duygularla taraftar olmuş, Üçıüncil 
Selimi ıde1viren ,thtilalde--d~ ölüımü istenilenle
rin ba.şlı<~a:lanndan lbiri olmuştu. Tahttan vazT 
geçmeğe karar verdikten sonra sadık dostla
rını Irnrtarmak istiyen Sultan Selimin ıniisaa.• 
de-sile saraydan kaqa.rak konağ-ı bend-elerindeilı 
o1up Kun,;lrnpda Ör<lt?:ldi sokaıkta., (bugUn Ör
d•kli -bakkal sokağı) oturan bir yemenici er
m •.~nil1'in evinde sa1lda.nmış, fakat tamya·nla.rın 

ihbarile ya.ka.laım:ıı.5, başı açık ve yalınayak 

türlü lrnlmrct ve tecavüzle Ala.y ){öşkii önüıw 
kadıı__İ· göt.tirülüp orada. üzerine hanr;er ve kılı<; 
·-.!)üşt:ürillerek parçalammış,tı. Naşı, nimetini 
g'i'rrnii!:i nw~hııJ dostları tara.fı:nda.n geceleyin 
c:alınimş ka.yık ile E:a.cl.ılı:öyi.ıne geçirilip defin 
~·<lH:mi~tl Eör Ahmed ·beyin Kanlıca körf.eziı-i• 
d€ki ya.hsı, (kvririin en glizcl yapılarından bi
ri (J.larak ·me§lrni'du; Üçüncü SeUmiın. hii ço,k -·. 

defalar buı·aya g€1.ip ı11ehtaplt:a hülhfü d1nl~di• 
ğ,i-söylenir. 

AHl\fED MUH'f.AU. BEY . (Şehicli hüı'l'i• 
yet.) -1908 -m~şruhiyBtinfo 31. mart vR,k'a.sm• 
da., bu irtica kıyamı bastınlırken §0hadeti üze
rine, ,bütün memleık-Eitde "Şeh1cli hürriyet" d.i
ye meşhur {)lan ,biır -kurmay biınfbaşıdır . . 18'77 
de İstan bu lda Çeır:•gelköyUnde doğdu, Meyva 
Gümrüğü nazır-1 Emin Efendhun oğludur. 1903 
de Har-b:iye Mektebinden kurmay yüzbaşı_ ola
ra}ıi:h-ii'inc.iJd!kle ç:cktı; Rum:el,tde eşkiya taılcibin• 
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de yararlıklar gös
terdi, kolağası ol
du, Harbiye 1',1ck
tebi tabiye mual
limli ,Jinc ta.yin e
dileli. bir ara da 
Ba;;dacl Ha.rbiyc 
Md•;',,bi }.födürm
ğiinr\e · bulundu; 
J 9Ô8 de U~dirncde 
İkinci Ordu erkıl
nıharbiyesine ta
yin ~dildi. 3.1 mart 
vak'asında Hare
ket Ordusunun ön
eli kuvveti kuman-

, , " 

Şe'.: idi hür d e ,ı: ,t Alımeıl 

Muhta.r liey 
danı olarak mürtc- (Resim : H . (_,'ize::-) 

ci askerleri tedib ve tenkile memur edildi ve 
Taksimde şehit oldu. Şehadetinde henüz 32 
yaşında, son derecede yakışıklı, son derecede 
afif ve cessur, tiirk ordusunda parlak istik
bal vaad eden bir zabit idi. Merhum Yunus 
Nadi, ''İhtilal ve İnkılabı Osmani" admdaki 
eserinde Ahmed Muhtar Beyin şehadetini 

şöylece naklediyor: 

"Bu zaferi ihiimyetten ev.el bir z.iyaı elim 
vukua gelmiştir. O da, öncü ·kumandam er
ıkamharp !bn,nbaşısı AJhmed lv.Luıh,tar beyin şe
!hMeıt:i.dir. Muihtar Beıy, bir zabit ve mikıdarı 
kafi askerle Tıalksim .• 1karaık0Jhanesi önünde 
Harbiyeye doğru ileırlecMğıi. esna.da ka.rşJSına 

ansızın asi avcu bölıüğ,ünd,en ibiT ıkaç hain zu
hur e.tmiş, ,bu ımüfl'ıe2Jey.i görür görmez derhal 
diz çökerek -Üzerlerine ateş etmeğe başla.mış
Jaı~dır. İşte bu .esnadia .Mımed Muhtar bey lbir 
kurşunla böğüriinıden yarafamnış, yaır-.ala.nır 

yaralanm.M: ·beygit'iınden düşımıüş, ref.iıki bulu
naın zabit ıkendisiın~ o dıağı<hi.ğa içind~ çekmek 

. iste~ ise de .Alhmed Muhtar ibey böğründen 
~dığı kurşunun tesirifo !bir _sadayi canıhi.raş . çı
·kararaık: 

- Aman bir kurşun daiha. atın! Çahuk 
öl~yim!.. diye feryaıd €/t!ın&ştir. Ahmed Muihıtar 
Bey en faal ve en muiktedir eı../kana.harbiıye za
hitleriımizden oını.aıkla şu suretle bu ziyaı· fe
ci, istihsali hürriyetten .mütevellit azını bir 
neşve.i cenıgaveraneye rrııa:!'Jhar olan ordu .efra
dırrm nasiyesiındıe el.im bir alaırneti teessür hu
sule getirmişt:ıir." 

Ahmed Muıht:M' Bey, diğer htirrıi.yet ş-ahi:t
lerile beraber v-e onların başında, A1bidei Htır-

riyete defnedildi (B. : Alıidei Hür·riyet). 
Bibl. : I. A. Gövsa, Ttir-k me§!hurlan. 

AHl\lED MUHTAR EFENDİ ·- Şeyhiil

islamfann yüz · on hirılnci9i; sadna:zam Koca 
Yusuf Paşa zade ulemadan M€;kke payeli 
Maıh.ınud heyin oğlu.ckır·; (H. 1222) 1807 de 
lstanbulda doğdu; devrhıin EvEya Hoca, 
iAr13.p Hoca ve Hafız Ahme.ıd Efendi gibi seç
:kin alimlerinin elinde ,hususi ve ctddi !tahsil ile 
yetiştirildi. Meşhur Musa,hibi Şehriyari Hızır 
Ağa zade Sa·td !beyden Far-s<!a öğrendi; (H. 
1242) 1826 da Divaıu ıhümayuı:ı :kalemdne çi
rağ edildi, fakat dört sene .sonra, (H. 1246) 
1830 da riius alarak ilmiye mesleğine _intia.ab 
etti; arkadaşları arasında "Mohla Bey" lakabı. 
ile taınındı. (H. 1261 - 1272) 1845 - 1855 ara
smda on yıl kadar Takvimi va.kayi musahhih_. 
liğlnde bulundu; solll'a Selan&k ~oİlası oldu, 
yoHyle yükseılerek Ha:re.meyn ve İstanbul pa
yeleri aldı. (H. 1295) 1868 de Ana:dolu payesi 
aldı, bir S€ıne soma Me'Clisi Tetkf~-rnt azası ol
•du, 1288 Rec,ebihin i:kiınıci günü de . (M. 1871) 
Hasan Fehmi Efendi yerıine Şeyhülislam ta~ 
yin edildi: Aşağıda;ki tarih Yusuf Kam.il Pa.-
şanmdır: - · 

Oldu l\lolla. Bey Efendi MüfUi fi.li vckaar. 

1289 Ra)rnazaınmın başında azledildi. t295 
de 'iıldnci de.fa Şeyhülislam ·oldu, ayni yıl iç,i.n
de a.zl.edfildi, Üsıküdardaıld konağmda inzivaya 
ç,e!kildi. (H. 11 Safer 1300) .' 22 biriınc-ikanu.n 
1882 de öldü; Kab=ri Üsıküdarda linadiye t~k
kesin.dedi,r. · 

Şiir ile meşgul, sohbeti hoş, fukarapeı·- . 

ver, mükrim bir zat idi. 
Bfül. : tl~rye SalnA.me.si; A. Şeref, Tarih mtt•a~ 

habelel'I. 

AHMEU 
TAR 

M:UH
EFENDİ 

( Gir-idli) - Geçen 
asrın sonlarında 

dini ve ahlaki eser
leri ile tanınmış e
dib ve billıa;;;s:ı 

vak'alarn, ve abide
lere tarih kıt'aları 
yazmada kuvvetli 
bir nazımdır; İkin
ci Abdülhamid 
devrinde yapılmış 

resmi binaların ço
ğunun tarih kita-

Gh'idli · Ahmed l\luhtıır 

EfeııdJ 

(Rellim : H. Çizel') 
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b(·:-eri bu zatın kaleminden çrkmıştır. 

ıs,1:7 d:, G'r:dde H~myada doğdu, uzun yıl

lar İstanl;ıulda Seraskerlik mektübi kalemin
de ve mektul:;culuğunda bulundu. 1910 da öl
cW .. Molla Gur2.nınin me:rkadi yanına defne
dildi. Eserleri: Aclabül mürid", "lVfaarici 
s2h'a", "İntibahı kalb", ''Siracül Vehhac", 
"Mehasini ahlak" ve makaleler. 

Bilıl. : İ. A. Göv,sa, Türk meşhurları. 

AHMED MUHTAR EFENDİ (Turşucu
z.a.ık, Ellia.c) "._ Şey.hfüislamların yüz on -i,khı
ci:d, Ahdülaziz devrinin seçkin ulemasından
dır; (H. 1238) 1822 de İstan!bul'da doğıdu, 
Ayasofyada İbrahim Ağa adıınıda Safra.nıbolu-_ 
Iu bdr turşu-cuın,un oğludur lci·, :baıbası sonrala
rı tUTşucular kahyası oJmuştu. Aile rivayeti
ne g-cTe, ,bahasmm ımuhaleftine rağmen ilk 
tahs-H-ini dıülokandan kaç.arak gizli yapmış, 

ın·,ıdı·eseye ve -cami derıs'lierine d'ev-am ebniş, 
FllibeH Halil Fevzi Efonıdiden icazet ·aıarak 
açılan bir rÜıus 1mtiıhanında ,parlak 'bir mu
vaffaik-iyet elde etmiş, fitri zeık·a,sile devrini11 
;rrıfüterrisleri arag:ıında seçkin hir yeir saihibi 
o1muş, bir huzuır deırsiınıde de, li:sa:nlliıın ta.J.a
,kati ve fikirlerinin aydınlığı ile Abıdfüazizin 

nazarı dikkat.i,ne caırpmıstı. Hükümdarın mu
habhet,i sayesinde~ •sür1atle teraıkki ederelk. ls
tan bul pay-eli ule.nıadan iıken, (5 Ramazan 
1289) 6 Kasım 1872 de biırden Şey!hüli,slaanlı
[;a yiYrne,~ımiştir; İlmiye meı.sıleğinin ananeleri
n~, aykırı olaını bu tayin, ulema arasında tıürlü 
dediko•dulara seıbep olmuş~u; faik-at kı,sa bir 
zaman içinde oturduğu yü:kseık n;ıakruna la- · 
y-ı.k olduğunu isbat etmişti; medrese a.ğzil-e 

",derslerden havaşiyi ilga etmek, suretiyle ten
kih ve tesh-hle ve meslekdaşlarını aila meratiıbi
·h im tatyihe muvaffak" olmuştu; hocası bu
luınan ders vekili Filibeli HaJıil Efendiyi, edep 
ve ter•biyesinden, bir 'ke•re da(hi _ ayağma ça
_ğ'ırmamış, foa:bmda, Şeyıhıüfüılam efendi, de:rs 
vekiline gitmiş.ti: Vak'aınüvis Albdiirıaıhman 

Şeref Efendi, Turşuouzade ihakkında, Eıf-eındi
·nin karaıkterini pek aydın o1a.rıak belirten şöy
le bir-fıkra nakleder: 

"Bir mecılis:i has günü, v:iiıkel:anm top!ıan
mas:ıını bekliy-e-rak, Aihmed Muhtar Efendi, 
Babıa.1-ide vüzeıradan Sadı:k Paşa ile o!turmuş, 
konuşuyorlarmış. Valide Pertevniyal Sulta
nın lrn.,lıvecibaşı.sı izin alara:k içeri girmiş, Va
lide Sultanın selamını b-ildlirdiıkten sonra: 
~ Dava nastl 0'1du, Şeyhfüislam efendi bizim 

ışıımize -nedeın; .bakmıyor, iibooullalun işleri 
,böyle yilızüstıü kal:ır mı? Arslanım onu ,bunun 
için mi Şeyhıülisla.m ya,ptı, b-uyuroula.r! demiş. 
Muhtar Efendi •suıra.tmı asaraık: - Çık dışarı 

:herif! ·böyle spzıl-eır söyleını,e.k seındn h-addın mi
dir?. İşte iıbaduıl:lahın işi :hak ve şeriat üzere 
görülmek içindir ki ta.J:rki!kat uzamaktadır! di
ye azarlayıp :kahveciıb-aşıyı :kO'vmuş. 

Vak'amn aslı da-ş,u imiş: Pertevniyal Sul
tan yen:i yaptırttığı Aksaraydaki Valide ca
mH-ne bir arazi vakıf-el'Jmiş; bu arazi üzerinde 
,bağ ve bahçeleri, tarlalıaırı olan ,köylüJeırle arı.>.· 
saınıda lbir dava çı.kmış; dava fetva!haıneye ha
vale edilmiş; Vfuliıdle Sultan blı:- an evvel ,halle• 
idlımesini istiyormuş .. Etraifmdaıki da..lıkavuık

laır da "Bir Valide ,Sultanın bir ca.ımıie vakfetti
ği ara:zini,n ne davası olur, Şeyhülislam Efen-

- di düşünmeden ihıüıkmünü veırmelidiiı'" yollu 
tahriı1derde bulunuıyormuş. Muihta;r Eferu:lıi. Sa
dık Paşa,ya :bıu.nlaırı anl-aıtbiktan sonra: - Ben
de mevlki ıh:ınısı yoktur!. Paıpuçlarımi e-le alıp 
yalmayak caımie derse girdiğim zamanlar ,gö
zümün önündedir! Gönül o zamanlara. dönme
ği amu ediyor!. demiş. 

Kaıhvecibaşı, gördüğıü hakareti teılleyip 
pullayı,p Valide Sultana. ınaikletmiş; o da, Ef eın
dinin azli lüzumunu sadrazam Hüseyin Avni 
-Paşaya bildirmiş, .sadrazam, ,kahvecibaşı me
'S'eleısmi •bir Şeyıhıüılislaım azli -için kafi .gfümi
yerek milınasip- :bi:r ısebep zuhurunu heıkleımiş; 
bu sebebin çı•kmıası da -geciıkmemiş iıdi. Ah
me,d l\.foMar Efendi Kizı1topraJkta. o.turu:rdu. 
für a;kşam. iskeleye geldiğiırnde, her nedense, 
deıbdeheli meşiıhat kayığına binmeyip İdarei 

Maıhsusanın F€vaid vapuruına ibınmiş ve K-adt
:köyüne v-apur :iie geıçmişti. E:rtesi gün de, 
"makamının şan ve şerefini ıbilmeyip !halk 

_ arasma -karışmak -zilletini ,gösteren" ( !) Şey
hülis'1am Efendi azlediilmişti. TUırşucuzade Ah
med Muhtar Efendi (H. 25 Refoilaıhir 1291) 
11 Haziran 187 4 _de, ıkendisindeın pek ç-ok hiz
metler beiklen,diği bir ,sırada öldü, Kabri Ka
racahmed memrlı.ğmcla, baıbası İbra~im Ağa~ 
mn yanmdadır. 

Bibl. : İlııniye Salnamesi; A. Şeref, Tarih musa-: 
habele-ri. 

, AHMED MUHTAR PAŞA - Bu ansiıld-0-
pediruin baş tacı d'ostu merhuıın muharrir Ser
med Muihtar Alus;un ıb-wbası; Asık eri Müzenin 
ilk müdUnü; 1861 ıde 1staınıbulda doğdu, Kol
ağası Hasan Efendinin o-ğ-:ludur. Ha.ııbiye Meık-
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tebinden topcu er
kanı harbı olarak 
G-ıktı, askerlik ha
yatını Harbiye 
l\foktehi ile Mii
hc,.mliı,;hanedı-.: mu
allirnl:1<le gv!;iı-cli, 

:'ii-lih lf-dkikkri k:in 
Avrupa membket~ 
1 ca-ine gönderildi, 
ferik oldu ve nıc :;
rı:,: iyeb;ı iiiin 1111 

ııılitea.k:p yı0 ııi .kıı

ı·ufan Al,!keri Müı.c 
müdür.lüğ·üııe tft
yin t•dilcli, dep(ı 

malı lüılhdc !nu-

Ahmed \tuhtıtı' P.ış·a 

(hı• im ; H. f)iı.ı•r) 

hafazu edile-~1 tür·ic ordusunun baha bi
·Çil:mez ya:digarlarınm il}r · tasnifini yaptı, 

''Yeniçeri Kıyafetha.nesi" ni müzeye ııak-

letdirdi (B. Yeniçeri Kıyafethanesi). 
Uzunca sayıJlacak bir emeklilik hay·atı 
oldu ve 1926 da. vefat etti. Eserleri: '-'KfüHyatı 
Fenni IDsliıha" 2 cil<l, "Osnıa-ıılı Topcu:la-rı", 
"Duınansız bal'Utlar", ''Seri atei?li ::ıahra top-
ları''. 

Bilıl. : İ. A. Gövsa, Türk meşhurları. 

AHMED MUHTAR PAŞA (Q-.t,zi) 
Dwlet a,daımı, Tiink Mareşali, riyaziye ve he
yet :biJgini, İkinci Abdülhamid ve Birinci Meş• 
ru,tiyet devrinin büyük şöhretlerinden; (H. 
1255) 1839 da Bursada doğdu, bab8$ı Katır
cıoğlu Halil Ağa, meşhur Katırcı-oğlu Mehmec.l 
Paşa .sülfilesindeındir (B. : M-eıhımed Paş-a, Ka
tırcıoğlu). Burs.ada Işıklar -askeri idadisinde 
okudu; (H. 1277) 1860 da erkanı ,harb yüz
başı rütbesile yük
selt askeri tahsili
ni bitirdi. İki sene 
kadar Serdarı Ek
rem Ömer Paşa 

m.aiyetinde Kara
dağ muharebesin
de bulundu. (H. 
1279) 1862 de 
iwlağ·asi ri.'i.tbesile 
Mektebi Harbiye, 
ıün fünuııu askeri
ye muallirniiğ-in:2 

tayin edildi. Bir 
ıttına iOUI'a binlıı&jp, 

Qazi .-ı.hmEed Muhtar J>uJ!\ 

(ıa:ı.t) 'H : wırn-ıı) 

(H. 1282) 1865 de kaymakam uldu ve 
şehzade Yusuf İzzeddine muallim tayin 
edildi. Bu prensin hocası sıfatile Abd.U
lazizin Avrupa seyahatine iştirak · etti. 
Kıt'a hizmeti ile Karadağ ve Arnavut~ 
lukta dolaşarak (H. 1286) 18fü) da mi
ralay ve Diki Şurayı Asıkei'i azası oldu; · (H. 
1287 ı 1870 de Asir isyanını tenkiline ınemu:ı·. 
edil~.ı·ek livaJ1ğa terfi etti, bir sene sonra ferik 
ol-du; ayni yıl -içinde Yedinci oı·du mUşfrliği 
ile beraber Yemen vali.si tayin edildi. (H. 1290) 
1873 de istanbufa. :dönerek Nafia na-z.ırı, ayıu 
yıl içinde Girid va.Usi v-e kumandam, fakat da~ 
-ha yola {}·ı.kımada.ıı t1dınci ordu ınüşiri oldu, 
Şumnuya gitti, -(H. 1291) 18'74. de Döı-düncü 
ordu kuımandaıııa. ve Erzurum vali!S-i tayü1 ediV 
di. Bosna ve H€!t'S'etk isyanı üzerine (H. 1292) 
1875 -de Hassa ordusu e:rıkaıu ftıarp reisi ola
ra:k İsitıaı~bu[a çağrıldı; Ka-radağlı:lara :kaı-şı 
'kazanılan p-arlaık. muvaffa:kıyebler üzerine bir 
altın kılıç ile -ta:ltiıf ediıldi. (ıH. 1293) 1876 d;a, 
tekrar Girid vali ve :ku.mandanhğma tayin 
edildi; (H. 1294) 1877 d-e Ru:syaJıa.rMn.in haşa 
-laması ıüz-eri:ne Dördıilıncü ordu mıüşir-i ve -bü
tün Anadolu askeri lha,rıeikM.ı ,ba;Şıkumanda.m 

tayin edildi. Üstün Rus •kuvvıetle-r-iııe kaxşı 
,kazandığı şanJı muıharebe-ler üz-erine -bir aJ,tın 
ktlıç ve Gazi unvan-He taltif ohmdu, (H. 1295) 
1.878 d-e İstanıhula davet olunarak Çatal-ca. 
müdafaa hait:itı kuma-ııdanhğına tayin edild-i. ·
Harpten '800'1'& merkezde ve taşrada -kom:is• 
yoınılara memur -edıtldi. Valfük ve ku-ınan-da.n~ 

· 1ııkılaroıa :bulundu, (H. 1300) 1882 de Almanya 
tmpaıratoriçesile torunu Prens Vi,lhelm<" (ile~ 
riıd:e İinpa.rator Vilıheılım·II) şefkat ve m'lll."as-sa. 
Osmanlı. nişanlarım götür:diÜ ve Alman as!ked 
ma!llevıralannda bulundu. (;ff. 1301) 1883 de 

· İt_alya .kır-alına veriılen imtiyaz nişanını ve,r~ 
ımeık ,üzere İtalyaya -gitti; (H. 1303) 1885 de 
Mısır fevka.lıade komiseri taydn edildi ve yimıj 
üç yıl ibu va:mfede <kddı. (ıH. 1326) 1908 de_ 
lk-iııci M.eşrutiyeıt inıkı:lıa;bımia ayaını k~ası ve 
rem vekili oldu; fev'ka.1'ade komiseırlikten i-s
tifa eitıti. Bir müddet .sonra ayan ~-eisi oldu; 
Meşrutiıyetin en g;iir:fil.tıüılıü··bir devrinde sadra
zam oldu (B. : Büyük kabin-e.). Faıkat pak kl• 
sa hir zaman sonrıa istifaya mecbuı-- oldu> 
1918 de öl.idil. Kabri F·atih camii ha.ziresinde~ 
dir. 

Ga~i Ahmed Muhtaır Başa Cemiyeti Tt!d
t'iaiyei !sllmiye ve Da-rUşşafa.:kayı kuranlar--
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dan biridk (B. : Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye; 
Dadişşafa;ka); . 

M-ısırdaki fevkalade komis-erliğıi esnasın
da şimdi.ki Mısır ,kral hanedanı ile bir akr,t
·balık kurmuş, oğlu l\falınrnd Muhtar Paşaya 
bıı aileden Prenses Nimet Hammefondiyi al
mıştı, ki bu hayırsever Prenses, Biriınci Cihan 
rfa:rbinde !stallibulda ,.:HilaHahmerin kadmlar 
kolu birinci reisliğini ya.pmL'?, şefkat ve cö
mertliğ·i ile büyük şehir fakirlerinin -hayır du
asını alımştır. 

']_;]serleri: "Riyazül Muıhtar fi Hmil e,~ka.ti 
vd edvar" ve ·bunun "Mir'a.tüa ıınikat'' adında
ki zeyli, "Lsl·ahivbta-kvim." "Tl:l!kv-inü Sinin" 
"'f'akvimi ·Mali", "Sergüzeşti :hayatımın cildi 
·stuıisi", "1294: Ana doluda Ruıs l\ıluıharcbe,gi". 

AHME:D MUHTAR PAŞA (R-amaz.ano~·
ln) -'- -Geçen a!:;1,r ba.şınıın devlet adaımla-rın
dart, doğu.in tarihi bilinm-iyor, maliyeden ye~ 
tişti, Fe-sha.ne Müdürlüğünde -1843 de Viyana . 
-elçiliğinde, sonra Tophane ve M:ailiy-e ııazırlık
larında bulundu. Dfrııüst . ve iş.başarır adanı. 
olarak tanıiıdı, 1863 de öldü. 

Bibi. : İ. A; Gövsa; Türk meşhurları. 

AHMED MOKJJRREM BEY_ (H1tfız) 
:1885 de Fatihde doğdu : Davudpaşa Kı-şl.a.sı 
,katiıbi olan babası Hafız Hüsnü Muhiddin 
Efendi oğlunÜ,:t doğumundan evvel ölmiiş, 
,Aıhımed Mükerremi üvey ıbaba.sı Hattat Ifüçük 
lızet- Efendi yeti,~dirnni-ştir; dedesi Yar.hisar 
camii imamı Hafız -Meılımed Arif Efendi de 
hıfza ~alıştırmışrtur. Küçük memur, .k5.,tib ye
tiştiren Menşei Kıütta,b Me:ktebin1 ,bitkmiş, 
Har;biy.e Neiar-etinin levazım kalemine memur 
ol.muş, bir taraf-dan .da geleneğ·e uyularak ba
ba,dan miras kalmış ek memuriyet olarak 
Davudpa.şa Kışlası 

hRLipliğine tayin 
edilmiştir . . Me:,:;ru
tiyetin ilanı üzeri
ne 1909 da her iki 
vazifesinden istifa 
t~der-ek geçim için 
Uearet.i teı·cih et-
nıiştir. 

Pek ,halitvetli sı'
!-ii va.rdı. Çocuklu
ğı.mda hıfaa qalı

şırkeıı oto<lidakt o
larak da rrıı_rniki ile 
rne,şgul olınuşlLı. 

Hıım'"-:ı:a ıınğ·hı • .\lmıı->:l 
\\-fiılı(a,,• Ptlşa. 

(R~dın : U. Çizer} 

.• _.ı 

1919 da Kanuni 
I,fohmed Beyle ta
ırnjtı, bu tan'ıf!ma

dan ve otuzctört 
yasından wınradıl'

ki mn~;il<ideki kud
retini ka:zaııd.ı; 

bestekdiğ·i a.ltnııı:; 

kadıı~· saz eseri ve 
ş~~rkmm en güzel
leriııi hu taı~ihden 

sonra verdi; Fa~ · 

1\.hnıt\cl l\flikı-rrı,m &y : 
(Rı•-.-;im : U. <;ıı1.er) 

tihdeki evi bir musiki mahfili, me~kkhane• 
si old1:1, pek çok heveska.r gencin ye-tiş.niesiıı.e 

ve bir 'Gok eski ,kıymetli eserJ;:rr füyasına. yol 
açtı. 1940 da öldü, kahri Edirneka,pısı mezar• 
lığındadı.r. 

Genç.liğ·i:nde sporla, ve bHhassa yağ-h gii
reşJe ele ıneşgul olım.uş, akranı arasında ~eıtin 
:urıatör pehl:i-vanlaırdan sayılmıştı . 

. BibL : M. Rona, 50 yılhk tlir'k ıni-sikisi . 

AHMED MÜNiB Etı"ENDİ (Ba.ııdırm.a.h~ 
zfhleı) - Üsküdari diye de meş,hurdur; 1891 

... de neşredilmiş basit ibfr oodveJ.d,en ibaret 
"MecılnUıai Tek§.ya,; isminde bi:r eserin .müelli
di-r-. Hayatı"haıkkınad ıbaş;ka bir kayda rastla
namadı. 

A,.HMED MÜNİF FEHİM - (B. : 1-fünif 
F'eıhim). 

AHMJ~D MÜNİR EFENDİ (Çör~kçw,A
tle) --:- On sekizinci B.B1İ' şai.r -ve hattatl-a11.ı1• 
dan; Ayasofyadaki ibüyük fı.rıın da jşliyeıı çö
reıkçi esnafımn en maırif,etli ü.staJarından M~;h
me<l Ustanın oğludur; Dıördünc.üM-eıhm-eddev
ri vezirlerinden Tabanı yassı Mehmed Paşanın 
akr:a,balarında,ndır; ,baıbasına nishetle Çörekçi 
zad:eliıkle olduğu kadar "Koyun Halife" diye 
de meşhurdur ki, koyun halifeliği, Devlet ka~ 
pısıınıdaki ;hizmetinde son m-emu.riyetidir, ve 
orduyu !hümayun He •beraıber İsaıkcıda bulu
ıı~ke~ı ('!:. 1183) 1769 da ,ö1rnüş ve oraya. ~ı-İ
mulım uştıii-r. 

Kü.,C:}ük yaş'tıa Enderunu hümayuna alın
mış ve oradan yetişmiştir; yazıyı -eıvvela 1-f est
c,iza.de Ahmed Efendiden meşk etmiş, O:stad 
Hoca Mehmed Rasim-den d-e ica.z-etnaıiıesini al~ 
mıştır. Şiirde M!Unir maıhlasını kulla.nu·dı: 

İtse aceb mi aşıkuıa bi hiııa.b 'ıi.a.:r. 
· 01 şe-lıl lılisne itmede intlııa-h naz 

·beyti yazılarından bir örneıktlr. 
Bibl. : MüstakimzM~, Tul~! hti-ttltin, . 
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AHMED NAKŞİ - On a:1tuicı asrın nam
lı na:kkaşlarından, ayni zamanda müneccim ve 
müvakkit; hayatı ;hakkında bundan -gayri bir 
,kayda rastlanamad:ı. 

Bibl. : O. N. Eı-gin, Maıa.rif Tariıhi. 

AHMED NAZİF '.EFENDİ (Hacı Selim 
~ğa_ .zade) - Birinci Abdmhamidin gözdesi, 
•bu hüıküm.daırm güven ve sevgi•sin:i şaıhsi nüfuz 
ve serveti uğrunda ,k.uUanmış d-evlet adamı; 
zamanında, serveti, hususi ıhay,atı ve !türlü en
tirikalarile 1stanıbulun !haılk ağzına düş,müş 
büyük şöh.retlerindendir. Hacı Setim Ağa, 

Tavukçubaşı damadı Hacı Mustafa Efendinin 
haııdan satın alıp, sonil'a lbimn:etine mükafat 
olaraik azad ettiği ve kem:lıi boyunıdan ıhir azad
lı cariye ile evlendirdiğiJkölesiydi; Aıhmed Na
zıif Efendi hu izdivaç.tan doğmuştu. Defıter

:darlık kaleminden yetişmişti. Birinci Abdül~ 
ha.midin şehzadeliği zaıma.nında istifraş ottiği 
biır cariyeden doğmuş olup İstanbul haliknica 
"Aıhretlik Ha.mm"' diye meşhur olan ık:izı, 

"Dürrüşehvar Hanını Sultan" fle evlenmiş, 
kaynatasının ta:hta çı.kmasile, birden ,büyük 
bir siyasi nüfuz sahibi olmuştıu. Km·a ibir za
ımaın içinde ,masraf k1atipliğiınden sadımzam 

kethüdalığ:ıınıa ka,dar yü'kselırriiş; babasını darb
hane ermini, bila.thara ıterısıane emini tayin ettir
miş, :küçük kardeşi Mehmıed Emin Efendiyi de 
"mal eelbine", yani ikolayhkla ve bol riişvet 
alı.nacaık mronuriyetlere ikayıırmış idi. 

Vakanüvisin anla.1itı-ğına göre "İş ibiıtiır
mek için· ka.pıia,rma başvı.ırmak, ,maıhvolmak 

için de kendilerine muıhalefeıt e1ımek" ,kifi idi. 
Ahmed Nazif Efendiniını yalısı Çengelköyünde 
idi, a.nkadaki korunun -iç.inde, ,tepe-de de bir 
mükellef köşk yaptımuştı; 1ki ıou arazi; en ,son, 
ıAltınc.ı Mehmed V aıh'dettin .tarafından saıtın 
alınmıştır. Vakanıü'V'is Cevdeıt Paşa (H. 1196) 
1781 vekayii arasında şöyle bir ,ka.yııt düşer: 
"Çenıgelköy üstünde/ki ik.asri !hümayun !ki o va
Jüt Nazif Efendi yıa.lı.sımn :köşlkıü olup ar.alık• 
ta SuVtıaın Aibdüllhaımidi evvel oraya teşrif ile 
Mnezzillı buyururlar&". _ 

Bu ınikümdarın sadına.zamJarından ·Halil 
Hamid Paşa, Ahmed Nazif Efeındinın iftira ve 
entir1kalarınıa. ını~ban olmuş seç.kin hlr vezir
dir; Paşanın ·nıütiız ve şöhretini •kendi ik:bali 
için teıhlilreli gören Alhmed Nazif Efendi, zev
cesi Dürrtişelivaır Haiuma, ·sadrazamın yeıni
çeri arasına fitne koyup zehzade Sellıni taıhta 
çıkarmağı kurduğU11un Yeniçeri ağası tan-

fından baıba,sı H,a,c,ı Selim Ağaya iihbar edildi
ı1"ini anlatmış, Dürrüşehvar Hanım da bunu 
Birinci Abdülıhaımiclin •Jınıkardeşi ·büyüik Esma 
Su1ta:na söylemiş, o da padişaıha arzeıderek 

Halil Hamid Paşa, ertesi sabaıh idaım olunmuii
tu (B. : Halil Hamid Paşa). 

Birinci Abdıüllhaımidin ölümü ve Üçüncü 
Selimin cülO.Su hu aileırtıin felaketine sebep ol
du; istisnasız hemen ıherkesin, ;bu aırada bil- -
hassa p€lk Ç<jk bulunan düşnuuılannın roekle
d:iği feci a:kibet, diişman ağzilıe "zuhur edecP-k 
ka,hrı ilahi'' sa]tanat tebeddülünün pek tezine 
oldu. 

Cülusta, Ahmed Nazif Efendi ve ikaırd~i 
Emin Efendi orduyu hıümayun ile Ruscuıkta 
bulunuyordıu. (15 Şaban 1203) 11 ~YlS 1789 
pazartesi ısabaihı tersaneye gelen Ü~üncü Se
Hm, inşa edilmelltte olan ıbüyük ıbir kalyonda 
kenqisi için hazı-rlanan yere oturduktan -son• 
ra ; "Tersane emini Haeı Selimi getirin!" d-iye 
emretmiş, Selim Ağa :huzura getirilince de söz 
söyletmeyip cellatlara işaret etmekle "Hemen 
iki el:leı:-in ark.asma .çevirip işini taımam" et
mişlerdi. Orduyu lh.ümwyun:a -~a ı.Ahmed Nazif 
Efendi ile ıbira.deriniını tevı.kif edilerek İstanıbu
la gönderilimıesi için bir ferman yollamıŞitı. 

Selimağazadeler lstan-bulda bir.kaç gün :kendi 
evlerınıde hapsedilmiş, bütün mal ve .mü1k:leı-i 
müsadere olunmuş; Raıma.zanın yirmi yedi11-
ci g.ecesi de Aıhmed Namf Efendi "bazı ıhUıSu-. 
sun mllzakeresi için" Ba:bıaliye davet edil• 
mişti. Efendi varan adaıına: - Paşa hazretle
rine selam edin, :pek -bita.blığım var, ıbayram
dan sonra: mi.ilakat ederiz!" demiş is_e de kay
makam paşa: "Şimdi /buyursunlar, ma.slaılıatl 
mU:hiomm:e ını.hur etmiştir!'' .diye ookr.ar haber 
yollaımış, .Afımed Nazif Efendi de çaresiz atı
na binerek Ba,bıfiliye ,gelmiş ve Ba,bıaıli.niıı aırd 
kapısından girecek oldumta · · Boste.n.cılar oda.
cıba.şı,sı: - Bizde ı:nisa.firetle memursunuz! 
diyerek Soğu:kçeşme ıkapJJSından saray -avlusu
na sokmuş, BostanCl!başı, 'Ağaya götürmüş, o 
da: -- Kapı arasında ıhapsin:iz ferm.an olun
muşitıur ! diye kıapı ,arasına alıp cellada teslim 
·etmiş.ti; ertesi srubaıh da kes!i!k ,başı Babıhfüna• 
yun önüınıe konularalk -teşhir ecliLmişti. Kaııde
şi Emin Efendi de !hapse aıtılmış ise de, bir 
müddet sonra, babası ve :kardeşi yanında sı
ğıntı suretinde y,aşa:diğı ve hiçbir cünhası ol~ 
madığı antaş.ılarwk aflfedilımiştıi.. 

Üçfuwl.1 Selimin gözdesi n ~hzadeliğ:in-
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den bcndesi 
kaptanı derya Küçi.l'., 
Hüseyin P~fa an::::.
tırınış: Sultaı1 Seli~,..:1 
kafeste iken (B. : 
Kafes), Çuhadar Hü
seyin ağa ile pen-

Aiımı~d. Na-.mi B~yiu 24 punto kufi yazısi, 

tirmeğe sebep oldun, 

diye aralarında bir 
çok defalar kcnuş

ınuşlar. Ahmed Nazif 
8fendi Şehzadenin 

gazabından halas ol" 
ma.k için hciakine 

cereden sohbet edermiş; Selim Ağa tara
fından görülmüş ve pencere ıkapatıfanış; o 
va.kıt Sultan Selim kendisinin eğlencesi yalnı2 
bu r,ıencere olduğ:uridan kapatılmamasını Se
lim Ağaya söyledikte iradei seniye iktizasın
gan kapat:mağa mecbur -olduğunu ifade eyle
'mİŞ; hir rivayette Şe,hzade Selime çok ka,b.ı, 

•bir lisan .ile :hitab€trniş, Sufüın Selim de bu 
muameleyi unu taımamış. 

Cabi Said Efendi de şöyle bir dedikodu 
nakleder: 

"Su1tan Selim şehzadeEğinde, ço~uklu
ğ:u-ndanberi, enderunla.rmda Hacı Şakir Ag·a. 
Osman efendi, De-rter<larzade İzzet Bey, Sırrı 
Sclim Efendi ve Safiye Sultanın üvey oğlu ls
haik Bey ile tezkereler yazıp sohbet ederdi. 
Sırrı Selim Efmıdi' enderun çavuşlarından idi; 
bir gü,n Şehzadeye harçlık lazım olmuş, -ken
disine bir t~zkere yamn:ış, fakaıt lakabını "ça
vuş başı Selim Ağa" diye yazmıştı. Sırrı Se: 
Hm Efendinin memur•iyeti icabı unvanı ağa
lıik ise de kendi-si şe'hirli olduğundan efendi
Ekle meşhurdu; Şehzadenin tezkeıre,si yanlış~ 
fakla Ahmed Nazif Efen dinin bahası Hacı Se~ 
Hm .Ağanın eline geçti. O da encıunı:n:ı · düşün
meyip heman atına binı.niş ve tezkereyi ·sa<lra
zama ve,rerek Şehza.clenin ıharçhğı ikalmadığl

m bildirmişti. S•adrazam da tezkereyi o.kuyu!) 
Şehzade Selimh1 şu kadar aJ..tıın ha-rçlık matli.ı
:buıdur diye padişaha arzeıtmişti. Birinci Ab
dül<hamid de e:li:nde ıtezikeresile kafese gir1p 
Sultan Seliımi tekdir yollu: 

- Oğlum, senin •harçlığın mı kalmadı, 

·ben durıu:rken başka.smdaın a:kçe istemiş,sin, 

ayır:ör ! demişti. Şehzade . fevıkalade mahcup 
olup •içinden: "Hoş imdi pzı.paz!. Ben de padi
Şaih olursam ınş:alilaJh seni katledeyim" diye 
ahtetti. Bunu oğlu Naıif Efendi işittikte: 
- Tuh bre, ziyade :haıma:kat etmişsin, amma. 
ne çare ... Size deığil belkim fnizim cümlemize 
Sultan Selim bu -maddeden adavet -besler. Pa
dişah olacak •bJr Şeıhza:deyi Pa,dişaha ta.zir e,t~ 

kastetmiş. Cariyeler alıp µ1nd,3runa . gönder-
· rniş . bu11la.rda n , . iJ'.-:1 cariye Sulta11 Seliırı 

dairesine verilmiş. Suföan Selimi zehirlemeğe 
memur etmişler. Kendilerine hir çok vaitlt-ırde 
buLunulmuş ve zehir' dahi veri1miş. Birg.ün 
Şehzade şeı·bet iıo,temiş. Mezkur cariye de ki
lerci olduğun.dan şerbeti hazıırla:nuş ve zehfri 
daıhi içine atmış. Lakin Şehzade genç ve gü
zel olmakla cariye Şehzadeye gcınfü vermiş ... 
Bir ah çe,kerck g-öz!e:ri yaş ile dolmuş ... Sultan 
Sefün: ~ Sana ne o!,du? Ke'Yfıiıl mi yok? Di• 
ve •sorunca; cariye zehir meselesini olduğu giM 
bi anlatmış .. İşte, Sultan Selimin cülusunu ' 
müteaıkip Selim Ağanın ve A<hlned Nazif Efen
dinin katline se-bep budur". 

Ahmed Nazif Efend1nin konağı, Şehzade
haşı.nda AcemioğlaınJ.ar kışlası civarında idi. 
(H. 1196) 1781 büyük Cibali yar.gmmda yan
mış. Bilahara peık mükellef bir surette yeni
den yaptırılmıştı. Ahmed Nazif Efendi ıju ko
nağı Çavuşoğlu adında bir za.tıt.an satı,n al
mıştı. 

Bibl.·Clı.hi Said VekayihAnesi; Cevdet Ta., I, II, IV . . 

AHl'tlED NAZMİ BEY - A,srımız ;başın
da y,aşaımış ,pul ressamı ve ara b harfleri ile 
kufi yazı mutaha:ss1sı; Ha.rf i:nkila:bından ev~ 
ve1'ki türık ;basınmda mulh-telif puntolar üze
rinde nesih, ri:k'a, talik ve ,kufi hatlarla 19 ~e-
şid yazı kullamnllirıdı; ıhu-nlann içinde 12, 16 ve 
48 punto üzerine üç çeş:id kufi yazı vardı. Bu 
Ahmed Nazım Bey 24 punto üzerine mathaa 
i-çin yeni -bir kufi yazı :hazırlamış, ve o devrin 
yaşlı fakaıt pek :namlı matbaa harfi ha4tıkald 
Haç'ık itevol'kyan da bunları 1924 yılında !hak 
edereık dö:kımüştür (B. : Ara,b harfleri, İstan
bul basınında; Kevo~kyan, Haç,ik). Ahmed 
Nazmi Beyin :hayatı hwk:kında başka bilgi edi• 
nilemedi. 

Bibl. : Ahmed Rasim, Yeni yirmi dört punto 
kQfI yazi. 

Alll\tED NECİB EFENDİ ..,.... İlk Ti.irk· 
aktörlerinden; Güllü .ıtgobun .Gedik.paşadaki 
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Osma;nil.ı tiyatrosunda şöhretinin en parlak 
devrini yaş-adı, 1896 - 1897 sen;elerine kadar 
Manakyanın :kumpanyas~nda bulundu; :ki o 
zamanlar aksakallı, be],ki de, türlü mihnetle 
vaktinden e,:rvel çökmüş bir adamdı. "İdbar 
ve İkbal" ::rdmda bir piyesi vardır. 1898 de 
ölc::ü. Hayatı hakkmda fazla malfı.m:.ı.t edinile-

"'. ıne---ı. 

Bibl. : S. 1'.-L Alus, Not. 

AHl\lED NECİB EFENDİ (Kmnıizade) 
- On sekizıinci asır ulemasından ve hattatla-
rından, yazıyı kuvvetli foir hatıtat ola,n baıbası 
Kırımlı Layih Efendi ile Kaıtipzade Mustafa 
Efendiden öğr-enmişti, Müderrislik ve sarayı 
hümayun gllmanına yazı hoca.:lığ·ı yapmış, Şey
:hülislam Mehmed Sa}i;h Efendiye mektupçu 
olmuş, (H. 1198) 1783 de 1\fokke kadısı iıkea 
ölmüştür. 

Bibi. : Müsta.kimza.de, T-uhf-ei ha.ttAtin. 

AHMEU NEDİM EFENDİ - (B. : N~
dim). 

AHMED NEYLİ EFENl)İ - .(B. : Ney
li). 

AIUfED N"(JMAN - Abd-ülhanüd devri
nin sonlarından -zamanımıza kadar lstanhul
da çok geniş ıbir alemin ıtanıı.dığı tiplerde:ndir: 
''.Amıca Bey" la:kaıbile ıneşhurdu-r; Pr. Dr. 
S:iHcyıman Numan Paşanın kardeşi, kendi mes
leği de eczacılık idi Gayet şen, keyif ehli, ka
lender, mwkallit, ;başhba.şına :bir kol çengi bfr 
adamdı; gençliğinde, ,büyük şehrin ele avuca 
sığmaz uçarı ~apkınlardan biri olarak 
tanınmıştı; ba.'] döndüren külhani maceraları 
peşinde dolaşmış, İ,tsaırbulu en, gizli ,köşelerine 
varınca !bilen, hafızası ibinıhir vaika ile dolu bir 
hazine idi; eş:s.iz kıymetteki ma·hfu.za tını İs
tn nhul .An-siklopedisine vermeği vadetmiş ıbu
lmıcluğu 'bir sırada ölıümü büyük ,bir ka)r,1,tır. 

Bibi.: S. M. Alus, Not. 

AHMFJD NUREDDİN YENER - {B.: 
Y c;-;er, IAihmed Nuredd~:n). 

AHMED PAŞA (AltTpoğa-ça) - On ye• 
dinci asır maliyecilerinden, defterdarlık ıkal e• 
nıinden yetişti. Defiter-darlığa kaıdar yükeE'1di. 
Yemişçi Hasan Paşaya iın,tisa:bı vardı. Hasan 
Paşa· azledilip Hünkar :ga.za•bma 'liğra-cbğ·ı:ı;:Lı., 
(!-I. 1012) 1603, Ahmed Paşa da azlolundu V'.:! 

a ·: ı::Ollra öldü. İetanıbulda ;kendi lakabına nis
betlc anılan mescidde medfundur. 

AHMED PAŞA (Atıınvud) - On altıncı 
asır ve:Zi:rlerinden, · Üç.ü.neii. Mura,dın sadrıa-

~,~; --~- .. 
zamla-rıın,dan; Enderunu hümayundan yetıştı, 

Kanuni Süleyman zamanında kapıcı,başılık 
ile çırağ edildi. Yeniçeri ağası, Rumeli beyler0 

beyisi oldu. Sadnazam Rüstem Paşanm Mih
ri,mah Sü1tandan olmuş luzı Ayşe Hammsul
tanla evlendi. Divanı hümayunda ,kubbe veziri 
oldu; üçüncü vezir iken, sadrıazam Sokollu 
1-fohmed Paşa ile geçinemed·iği için Piyale Pa
şa ileri -geçirilip i:kinci vezir olduğumda, Ahmed 
Paşa üçüncü vezir olaraık divanı :hümayuna 
gelmedi. i;:mnun üzerine azledildi, ibir'kaç gün 
sonra Hammsultan şefaaıti ile affolundu ve
üçüncü vezirliği iade edildi. Piyale Paşa yeri
ne ikinci vezir, Solrollunun şeıhadett üzerine de. 
sadrıazam oldu. İmpara:torluğun b"\:1 yüksek 
makamında · a;:;.ıcaJk altı ay ;bulunabildi; sada
ret ma:kamında ölerek Edirnekaıpıda kayın 

vaiidcsi Mihrimah Sultan camii avlusunda Mi
mar: Sinana yaptırttığı türbeye gömüldıü (B.: 
Ahmed Paşa Türbesi). Peçevili İbrahim Efen
d.i, Arnavud Paşa hakkımda şu satırlarla iyi 
şah adette ıbulunuyor: "Kemali adaletle ve in
saf ile hş:reket eıtti. Kaıt'a bigünahın azli ile 
:kanına girmedi. MuıUaıka r:üşvet alıp vermedi. 
Bir sa'hi ve lu tfü galib ısa!hibi devlet idi''. 

Bibl.: Peçevili Tarihi, I. 

AIIMED PAŞA (Defterdar İstanbullu) 
- On yediınıci asrın namlı vezirlerinden; İm
paratorluk tarihinde, hiç azledilmeden 9n beş 
yıl ba.şdefterdarlık yapmışhr ki; muasır1 

olan Köprülü Mefuırned Paşanın: "Deftel'dar. 
olanlar. saraylarının pencereleri iç.in ihtiyat 
oiara:k bir takım cam ,bulun.durmaları gerek
tir, defterdar sarayının camlarım indirmek 
ola-gan işlerdendir" dieıd1ğ-i fou tehlikeli maaı::am• 
da bu ·kadar uzun müddet •kalınası iffet ve is• 
tiikametinıin nişanıdır. Büyük devlet aparn.ı 

Köpriilüzade Fazıl Ahmed Paşa ıtard.fmda,n 

başdefterdarlığa getirilmiş, Köpriiliizadenin 
Macaristan, Girit 've Polonya seıfe:ı:·lerine :işti
ra·k etmiş, harplerde yaraırlığı görfümüştü; 
başdefterdarlığına ilave olara;k Divanınıüma
yunda dördüncü vezirlik verilmişti. Devrin 
hükümdarı · Dördüncü Mehmed kızı Hatice 
Sultanı sev,g.ili gözdesi vezir Kufoğlu .Mıiisa
hfü Mustafa Paşa ile evlendirirken damada 
def.terdar Ahmed Paşa sağdıçlillc etmişti. Hu
susi hayatındaki ıkibarlığı, fıukara,pe;rverliğ.i, 

zarıafeti ve taJth so:hıbeıti ile meşhurdu. (H. 
1086) 1675 de baş defterdarlıılttan ayrılarak 

Mısır valisi olmuş, sonra Macaristanda Yan-
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ya beylerbeyliğ:ine n-aıkletı.'lliş, sadırazam Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşariın iıkiırci Viyana 
muhasarasına bu vazife ile iştıra;k etmiş, Vi
yana muhasarasının en şiddetli ve kanlı bo
ğu~nıalanna sahne olan ,son .gU:nlerimide :ıasta
lanmış. i.l.ç -dfü,t güıi yattrkıtan soınra Viyana 
önünde, hüyüik hozg·unu görmeden öJn1ü1~iür. 
Ke n dis:ini yakından ,tanımJŞ_ olan bir mü v rrri:lı, 
Fıı1-:cd1Jdılı Silalıdar :Mehmed Ağa, .Aıbnı,~d Pa
şanın ölümü münaoobfit'iy~e;, ''MH, -kiı:mil. ~~ 
si~ 1oir adam idi, yerini •boş bırailnp gitti" di
yor. Çocuıkl!Uğımda ise haı-ikula.de güz.elliği .ile 
m-e,şhurdur; vaikaııüvis Nafına ~endi, · bu mü
nasebetlf' bi.r fıkra 1ıa.kleder ilci, :ası·ın kaıdıas
kerleı·inden oohaleti ile meşhur Çivizade Jvi1:,li
med Efendinin gılzet ve ş-eına~ini !kıyamete 

kadar tel1iıi ettireceıktir; Afımed Paşa da ti
mimizin afif ve neııfilı 1bit' siması kalacaıktu· .· 

Blbl.: Naima. Tarllı.l, I ve II. . 
AHMED PAŞA · (Ekınekcizade) -On a1/ 

tıncı asnm ikinci yarışında yaşamış lbüyüık •bir 
ma.Hyeci, Impa.ra.torluğa yıllarca ibaşdefter
dıu·lık etmiş bir vezir, t.stıanbulun servet ve fü

,tişauu, ''HMeın Tay" ayarında cömertliğ'i. He 
tanınmış . şöihretler:inden; adı :r•::dirnelidir, 
Edirneuin ayanıııdan zengin ,bir ~ipah>: ~n -0ğ
ludur; •Ç<ı:cıı:kluğu ve bilh.ags:a, gençliği, 11aUn 
:zevk ve safa ehli ola.ra;k tanm,mış Edirn~nin 
·b.ova.rdaJı•k ve işret aJemlerinde geçmişti. Va
;kaniivis, Ekmekcizadenin ,gen,çlik zamanı ü2e-
1·Lnıe garip iOO.r fıkra ııaıkleder: "Edfr,neli hir si
pırhi ~ken · yaranı ,b-Oyıliııde ikerem ve selıa ile 
iştilhar ,bulup !badehu dünya ana müsaıhhar ol
.muştu. Sipaıltiliği hfilin,d=e ke,ndu ile !heınka.delı 
olan. Züıbde Bey ve Baki Paşa ve :Mirim Çelebi 
ve Sinanbeyzade ve bunlar çmsali kimseler 
her 6>iln iyşii işret ederken miri meclis A'hme.d 
Paşa idi. Zü·bde !Beyd:en menıkuld.Ur ki: ibir gün 
ziıkr olun.an yaran meyhaıoode ottlıI\urken ıbir 
kaç ,gün m.evlevi kıya.f etınde bir harabati itle:r
viş yalnı;z-.tneyhaneye ge1üp nukli yok (meze
siz) bir v,üıkiye 1baıdeyi ö.ııüne koyup içerken 
Elone·kci2ade anı ,görüp her gün bit'_ta;ba.k ha-

. zı nimet gönderüp şarap akçeeini · verirdi. İt .. 
tifak ,bir .gün ·bunlara yakın oturup meclise da
vet olunduıkta: "Kimse ile fütilatım yak.tur!" 
deyu g-elmedi, ve: "Yarm Edirneden gideriz. 
Bi.P.kaç gündür sizinle oo'.ltbet ettiık. ve nim.etiniz 
yedi:k, mtika.fat lazım., heıı'biriniz !bir murad. ta, .. 

leb edin, ıbahı ihilda meftu:h,tur, istediğinize 

vasıl olursu.z" deyicek ;Jıande eıttiler. Anmed 

Pasa: "Nala dervişim isteyelim" dedi. tbtida 
Zübde Bey Edimenin Kebhi.idayerliğini istedi. 
M1rim Çelebi silahda,rda idi, ol dahi kethüda• . 
yerliğini istedi; Sinanıbeyzade Mustafa Bey 
Edirnenin İhıtisaıbağalığmı, Kara.nfilzade Mu
radiye .tevliyetind. istedi. Baki Paşa: "Ben Ye= 
ni-çeri ada·ı:n.ım, dua eyle ki Ha:ktaala ba11a '1ork · 
•bin filori versin" dedi. Derviş eüımle nola. de• 
yüp öylece dua etti ve, .Aılımed Paşaya.: "Sen 
hinunetin ali eyle, bunların giıbi alça;k olma" 
diyict5k Afıımed Paşa: ."Sultanun, h-er ne laik 
~-öriir isen nutkeyle''· dedi. Derviş: "Yok sen 
.: ale('l etnıeğe mttlıtacsm" dedi. A'hmed Paşa 
irntüm edüp derviş başın aşa~ salup hande--

'l.ünun baş111n kalchrıp : "Umuru devleti oımıa
niyeniıı ,hal V•= a·kdini sarui veı"Cliler ve ismin 
tuğrayı ım!taniyc muta.lb:ıik. ola!" diyicek eıhli 
medis hande edüp: ".Se!lli padişafh eyledi!" 
d€yu istihza yüzünden sözler söyl«liler. Der• 
vi~: "Feyyaz . da ,bu;hl yok, mani ve mu'.ti ol· 
dur, ·bizi ·bu ·hiı;met için gönderdiler, &izi. Al• 

, la.ha ısmarladık" deyüp kalkup ~ Pa.,a 
dahi .ardınca b.i:1'."ka~: aik.çe Uetdi. Ka:bul etme
yü p: '•Kona.ğı.-nızda niamı mev:cude va.rdlır., 

d<:'yiip c;c-kilüp gitti. Mıüruru ·eyyam ile Baki 
Pıı.şa bö1Uğ2: <?kıp kah -cL~yedar kah maslaihat• 
güzar tı1arnk geldi çıktı. Kendiıdeın; frı.e11kuldur 
ki: "Kar,an idb?ıre yüz tutup in':rka.<i ,başladı 
ve Can.pulad malını tefıtiş içün Yedikuleye gir
dim". Ahmed Paşa da~ıi tstanıl:>ula gelUp ,kab 
emi~~ olaraik İbra:hi-m Paşa. serdarlığında. ha.:J· 
d~fterdar olup sonra vezaret verildi, tµğrayı 
kendi çekti. Ahmed bin Mehmed Han padişah 
old.u1k,ta. ismi kendi ismine muvafık düşüp on 
seikfa sene :rnüstakiy vezaretle defter.dar oldu, 
Adeti korıktuğ.una in'am ve ihsan ih} teJsib:i ey
lemek ve korkrı:ıaduğuma v-e .kenduden a,şağı 
olanlara nazar etmey.üp :beliki ittfö2\a ve tahıkil" 
ile meze,lenmek idi.) . •"" 

E½'..m.ekcizade, yukarıda da söylendiği g'ibi 
(H. 1005) 1596 da. tbraıhlın Paşa sadarebinde 
·baş-defterdar oldu. Asrının ,büyiillt devlet a.• 
damlarından olan İ<hrahi.m Paşanın :bazı ga
rip ve tllihaf muameleleri vardl :ki, ibunlarda.n 
birine de, (H. 1007) 1598 Ma.caristan askeri 
har.eıkatında Belgrada ,beş konak :kaldığı .bir 
yerde Ekmekcizade uğramıştı. (B. : İbrahim 
Paşa) . Faıkat bu sefer içindetlti fevtkaladegay
ret ve hlm.m.eti ile sadnazamm güveın:in1 ka:zan
ma,ğa muvaffak olmuştu. 

1605 de Kuyucu Murad Paşa sadr1ıazam 
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olunca, dd'te!'dar paşa, hayatını teıhlikeye so
kan bir husumet ,buhranını güciyle atlatalbil-' 
di. 

V11 ı~ 1·dan ı, ,, ,.ı· a'e,;:-ı"" ..,_,.;ı ·"""eleıı +r·a·n :ı-arbı; - Li:1.• .•• ·--!J•.•J. \. . ~ lı L • .,;. ı ı;:;-J..-. ·5 J. ı !11 

i<;inde (H. 1016) 1607 de ordu Halep •lnşlağı:na 

çekildiğ'inde başdeK,erdarlığa Rumeli beylei·
,beyiJiği ilave edilerek, ,haz.ine ile Rum~li as.ke
rini orduyu 'h'Umayı.:ina getirmeğe memur edil
di. Sadrazam Kuyucu lıforad Paşa, Ekmekci-
2ad.e-den nefret ederdi; bir ara pirEk hırsı, 
l,,2ındiEini ·bıı..şdefterdann hayat!:r:a · ,kasda va
rınca uğraştırdı. 

İhtiyar ve emeJüar Kuyucu Murad Paşa, 
D.iyarbekir beylerıbeyisi iken, geliri masrafına 
yet:mediği ·ve çalıp çırpmasına, eyaletinin ser
vet erbabından altın sı,zdırmasını da 'bilmedi
ği i,çin çok sıkıntı çükm:iş, y "uıiçeri ocağından 
aldığı •':J.orç; para ile geçinmişti. 

Sa.drıazam İhra1him paşa, Koca Paşanın 
ihtiyacını bildiği için, ara sıra •kendisine cep 

,rarçlığı gönderirdi: defterdarhkda kendi çıra
ğı olan Ek•rnekdzideye de: 

- Murad Paşa faıkirdir, arada sırada gö- . 
z2t! 

Diye rten•bih eder-di; fakat h:,riki; Mur-ad 
Paııa ,gihi pir ayağı çukurda •bir vezirden ,hiç~ 
bir fayda ummadığı için Sadrıazamm tavsive
Ierine kıJfak asmaz,d1~ Hatta ,bir seferintle ·is
tis'kal •bile etmişti; Sa.drıazamın bir -bu~rtıl
dusu ile kendisine para almak üzere müracaat 
oden Ivfurad Paşanın bir adamı,na: 

- Sizin Paşamz.dan dünya bezdi, paşahk 
züğürt adam karı <'!eğildir, her müflis beyler
ıteyini miriden güzetmiye ,kalksa:k hazinenin 
,hali nice olur?!. 

Diye a.zarlamıştı. Bu sözler Murad Paşa
nın kulağına ,gittiğinde ihtiyar vezir çolt mü
teessir olmuştu. . 

I{oca Murad Paşa ·sadrıazam ve İran üze
ri.11e Serdar olunca, E'kmekdzade haş kaygu·
:::uma düştü. "NfüfEs" diye hakaret E:!~:tiği ihti
yarın ayağına yüz sürmeğ·e gid~rıken, kıymet 
·biçilmez 1ıe,diyeler gi;itürdü. Fakat Murad Pa
ı;;a.nın içinde-ki ukde duruyordu; daha ilk mü
lakatta: 

- Elbetteki !benim ile sefeıre gelirsin! 
Dive emretti. 

• Mu'ra,d Paşa ile sefere gitmek, gözgöre 
ö,},ürn demôkti.. Y old::t ufak ,bir ha:hane ile bir 
serdar sadrıa.za,m için işten bile değildi. 

Padişahın musahiıb ve nedimlerine hedi-

İSTANBUt 

yeler göndererek seferden a.ffı için Padişahın 
merhamet ve lutfuna ·sığmdı; Sadrıazam Pa
cİişruhın mu,halefeti karşısında niy:i:1erini açı
ğa vurdu; çocu'k hükümdara: 

__; Evıkafı ve beytülmali harab eden bu 
Ekmekcizade defterdarın idamı lazımdır!. De
di. Sultan A:hmed de: 

- Var öldür, malını miriya müsadere 
et!. 

Diye izin verdi. 
Serdar, ordu ile Üsküdara geçmişti. Def

terdar, he•r.gün öğleden sonra Üsküdar ordu· 
ga:hına giderek ,sa:drı.aza;mın yeni emirlerini 
telaıkki ediyo,r, o ;günün ·~leri :haık.kınd:3- da ken
d!.sine malumat veriyordu. Seferden ·af emrini 
alıncıya •kadar Murad Paşayı oyalamak üz.e
re de ordu ile bera,ber yola çıkacaıkmış giil:>i · 
Üsküdar oruugaıh~na çadıır ılmr-durmuştu. 

Murad Paşa ise Padişa:htan idam iznini 
aldığı gün celladları ,çadırında hazır etmişti; 
A'hmed Paşa ,gelir •ge1me,z ıboğdura,caktı. 

Defte:rdar mutadı veçhile üç çiflte 'kayığı 
He öğleden sonra Üsküdara· geliyordu; Psıkik 
darda Kavak iskelesine ya-lqaştıkları sırada, 

., arika•sından süratle yetişen altı ooürek bir pe". 
reme Ahmed Paşanın byığma yanaştı, için
de bulunan :bir genç Paşaya mühürlü bir tez
kere verdi: Paşa tezkereyi okur okumaz deıntz 
orta,smda İstanbul; döndü, ,beriki kayılt da Üs
küdarra gitti. 

Ertesi.gün de Pa:dişahıta-n Defteroara ha
her ,geldi, Birinci Ahmed: "Kendisin,i vezirin 
elinden kurtaramadım, sa.ı~ınsın, ihitiyath bu
lunsun!." Diyordu. Ahmed Paşa saraya ikoş• 
tu, Pa. dişahm ayaklarına düştü , bu haberin 
müjdesi olaraik üç bin florin kadar tutaın mü
him 1bir hediye sundu ve: 

- Aman Padişahım! Ah~ed kulunu bu
nun elinden kurtar!. Defıterdıar Baki ~aşa ıkµ
lun 1henim yerime gitsin, hazır otağım ve bü

. thn sefer mühimmatım •kendisinin olmn ! . diye 
yalvardı. 

Beri tarafta, Murad Paşanm adamları da. 
sahilde •defterdar kay::,ğmı ,gözetirlerdi. E'k
me,kçizadentn. deniz ortasından döndüğünü gö
rünce Paşaya haber verdiler. Avını hiç umma
dığı bir anda elinden kaçıran Murad Paşa ateş 
kesildi, Üekü.dar . i:ske1esine gizli'ce ,adamlar 
göndererek mahu,: ,peremeyi 'buldurttu, kayık
çıları 'bizzat sorguya çekti: 

Doğrusu budur ki ~alacak iskelesinde 
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adam gözedip ·durduk. Orta kuşaklı yeşil do
lama giymiş ıbir taze oğlan süratle geliip p~
rcme.ye bindi, İstanbula çektirüp Ba:hçekaıpu
suna çıktı, "Ben şimdi gelirim b-eiklen" dedi. 
Bir zaman so-nra seğirder::;k .gelüp "İstediğim 
adam Ahır:kapudan Kavağa gitmiş, mede,d;be
,n-i yetiştirin" deyüp iki kuru~ verdi, biz dahi 
-küre.1{ ·cc.ktik. tamam derya ortasına vardıkta 
1bir pa;~ kayığı gider gö;-dük; "Meded i,stedi.
ğiın _ bu kay:,kitır!'' deyu .bir :kuruş daha verdi. 
Biz dahi ikdam ettik, "binbela yetiştirdik, ka
yıkta: olan meğer De.fter4ar paşa· imiş, oğlan 
ona bir kağıt verdi: Paşa -dönüp ,gitti, oğlan 
Kavağa çı.ktı ! dediler 

Murad Paşa: 
Oğlanı görsen tanır mısınız? diye sor-

du. 
Biliriz!. dediler. 

Peremecilerden birinin kıyafetini değiş
tirdiler; yanına adaml_ar koşup ·ÜÇ dört gii.n 
ordugahta dolaştılar'; çadır çadır gezdiler, 
o-ğlan .hı..ı,lunamadı. 

Bir giiı:-I Murad Paşanın iç -0ğlanlannıdan 
biri, bir ,baş:ka oğlanla ka vıga ede,rken :' "Velini
metine casusluk eden sen değil misin!" de• 
di. Bu sözü de pa·şanın haznedar:ı iş~tti. Oğ
la.nı yakaladığı .giihi Murad Paşanın huzuruna 
(?kardı. DeHkanlı: 

- Biz !beş oğlanız, Ahmed P~adan birer 
altın gündeUğimiz vardır, siızin tarafamzdan 
ne olursa defterdara .haber veririz; o gün tez- . 
,kereyi Mehter Ahmed yaztlı, göt.üren de Sa
rı:kçı Mustafadır! dedi. 

>-, PeremeC'iyi. getirdiler, Sarı.kç.ıyı görünce: 
"Beli! !bu oğlandır!.'' dedi. Sarıkçı Mustafa ne 
Mehter Ahmed ve diğer iki arkadaşının der
hal boyunları vuru.1du; ıhalher verene gelin.ce, 
Murad Paşa "Gayri kapumuzda durma!" di
yerek sipahilik ile çırağ etti. 

İki ÜG :gün sonra idi, Murad Paşa huzura 
gird1ğinde. padişah: 

-- Hoş geldin ha:ba ,lalam!. dedi, senden 
bir, r:-iyazı.m vardır, Ahmed :Paşayı hana bağış
la, yarm sana var·.sm ·elirii öpsün?° Ahmed Pa
sa İstanbul-da kalsın, Baki Paşa. da seninle 
hile git~ün ! . 

Koca Murad Pasaya: . . 
- Emir J:>adişa;hımm ! demeık düştü. 

Ekmekçizade, başdefterdarlıktan nihayet 
(H.1022) 1613 de Nasuh Paşa sadaretinde az~ 
le-dildi. Azline seıbep, sadna.zamm ·kendisini 

makamı içiri kuvv2tli bir r~kip olarak görmesi 
idi. Nasuh P25::ı. daha evvel Ekr:ı:ıekçiziidenüı 
en ya.kın adamı ,o.kıp bütün esrarına vakıf 
olan Kızılbaş Ha-sanı elde edip ondan defter
darın esrarını öğrenmeğ·e teşebbüs etmiş, Ha
sana Çe.rmeii. sancakh:c:yliğini vermişti; E-k
mc•~{çiza-de founu ·farkedereik Harnm zehirlet
miş idi. Bunun iizerfo,e sadrıaza.m birtakım şi
kayetçiler tedarik eder0k padişaha nk'alar 
·sun.durdu. 1..A.:hmed Paşa Kar;man valiliği ih~ 
İ~tanbuldan' çıkanldı, ,bir hafta sonra memu
riyeti, rica.~ı üzerine, Halebe değişıtirildi. Ye• 
rine Longa2.:ıde haşde;fterdar oldu. , 

Fakat Nasuh Paşanın idamından -.sonra 
E',m1e·kcizadE,:nin keselerini alan fri:.aırbuldald 
yaranı onu tez ·elden ibüyiiık ş·.:ihre getiPtineğe 
çalıştılar. 

Sadrıaza,m Öküz Mdııned Paşa. ser-darlık
la (H. 1023 - 1025) 1615 - 1616 yılı Şark SP.

ferine çıkarken Gürdi lV[e:hmed Paşa !stan:bui-
da. sada1·0t kaym::1,kamı tayin cdil.mişti, fa.kat 
aczi görülere:k azledildi. sadaret ~raymaka.m
hğma Ekme.kçizade tayin edilerek Halept2.n 
getirildi; Bu esmı,da ,serdarın, "Bu kadar ha
zine ve as,kerle varu-p Reva...>ı. gi:bi bir :to,prak 
kaleyi alma.ğa kadir olaımadı.ğı" hab,eri geld\ 
"Hatın Padiış,aihi mugtber olup azlini mura<l 
ettiler". Bu mühim meseleyi konuşmak üze. 
m Müftü Efendi ve vüzera saraya davet edil
di. Ekınekçizad,~ müıhrü hümayunun ke,ndisi110 
verilece,ğini umuyordıu. Birinci Ahmed Miiftü 
Es.ad. Efendiyi mahrem o!a7a!k kabui eoJp: 
"Vezareti ve scrdar·hk emrini bir veziri masla
hatgüzara tevcih müradımdır, kime tevcih ey• 
le-sem?". D-iye ı:,.ardu. g-=:,ad Eıfendi: "Ekmekçi~ 
zade •kaymakam olarak haseıbile yolunca ona. 
verilmezmi" dedi. Padişah.: "Gerçi. kayma
kamdır, lakin' 1bazan yalan .söylediğini ö·ğren
cli-m, yalancı vez-::rete laik değildir" ceva.ıbmı 

verdi: b;.·,:n.1 f•-r:at ·bilen E:sa•d E.fendi de: "Be
li padişahım kezzaptır ve hem zalimdir" diye 
tasd?-i: etti: "\' Kaptamderya Halil Paşayı fav
siye etti. Müftüden sonra huzura Ahmed Pa• 
şa girdL Padişa'h ona da ayni suali so·rd-u, E1k
m:'cl~{çiza.:fo: 

- Padi.şa·h•m hemen :hizmet buyurun, 
uğuru ihümayunda can ve ·başım fedadır! de
di. PadiıvıJ:ı cevap vermedi, Paşa sükutu ikrar 
sandı. Huzura üçüncü olarak HaHl P,aş,a gir
di; .Sultan Ahmed ona: "Seni serdar ve vezi

. riazam etti-r:.1, şimdi_ :git a-rdmca mührü ,gönde-
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r.iriın'' eledi. O da el öpüp ve kim.s~ye bir şey 
aözlemeyip evine gitti. 

}.jlm.1.ekqiza.de sarayına g-e!ince. sofra va 
otu.rm.uş. Reisilküıtta•b Y,a.~ıc;zade Ham~a 
li}fmdi il€ yemek yiyordu, mii:lu;ü hüınayunü 
·bekliyor ve gayet neşeli .bulunuyordu. 'Bir 
<;avu.ş gelerek Hamza Efendiy-e: 

-- Seni Veziri azam ·ister! dedi. 
Ya.zJ('.rnade nı2~eleni11 aslu.11 •bilmez, kay

n1a;k;~m1 A.hmed Paı;ıayı göstererc.4.: 
·- Vezb·i {tzam sadır ,b-a.şı.nda oturur! .. 

Dedi. Fakat çavuş: 
- "Mi.ihrüşer-if şimdi Halil Paşa.Ya ve:rildi. 

O ~ahi Reisül'kütta:bı daveıte !beni gönderdi! 
deyinıce Ah.n_ı.ed Paşa şaşırıp. elini sofradan 
çekti, yemek yiyemedi. ivteclıisinde bulunanlar 
<l&. hi.r tuha,f oldular. · 

Yeni- ı:ıa.drıaza..m da Ekrııek~.izıldevi ma• 
ka.mı için en tehlikeli ıbi:r "raikip ~la.r:a,k.;gör-dü : 
oınun şôıhrtl ve nüfü•zumı -sarsmak fo-i•n elinden 
~leni yaptı; Aıhmed Paşamn Meht~~ Mehmed 
ad.tndaki. ıb1r adamını, vaıktile 1kı:>nd.i iteva!Jliin
-den ,birini :1,;a.tJe.tmiş olmaL'l{la su<;hv,a:rak fer
m.q,nmı .aJ.dı idam etti"rdi. Ekmekqiz§. deden her 
kim rü-şveıt dava eder.se hemen Padişaha ato/ı 
derek ri1şvetin i.':-1:iııdı.tdı emrini aldı. Kendisi 
P':lrdarlJ>k ile Şa.r,lrn. lıarek<.>t erlerken de ik,a.y .. 
maıkam!ığı Sofu Me:hmc-,d Paşa:yrı. verdirtti. 
Ekm.eı1ı:çiza-de teosı;ıHriin•df"ırı, yata.ğa dUştü; ve 
bir daha kRlkmad1. Ağ1rla:şt.ığmı hifı::wdince 

1stan,bul def.ter.da.rı Yaılmiıkapan Abdi.ilkerim 
Efendi~i Qağırta'l.·a:k ·°!ıR~inesini te-sJim e.Üi. bu 
pa:rıada-n Özi kalesinin lamirin1, Kll'b-uron Uze-
1:'ine de hir ~rnJe ya,pılmaıs-ını vasiyyet etti; Şey
hüJı;, Tanı ı ailesine va..•,-i vıe evkafm:ı ınıp,.,zır ,tayin 
etti:· (H. 1028} 161.8 :yılı sonları idi, öldti. Ce
. .na..:2 11:ım~zını, Beyazıt camiinde ,d'evrinin. ev
HyaJığına inanılmış nüfus .mılıi:bi Şeyıhi üs-k:U
<larlı Hüdai \A~iz Mahmud IDfendi ik1ldırdaı· ha
y.atında, Vefadaıki medresesi civarına ya~tır
dığı tü.rıbesine gömül-dil. 

ÖJ.ü.İnünden, son~a da evinde ,biri yük akça 
gibi 'büytik 1bir serveiti ,çıktı,. miriye zaptedildL 
fstanıhuldf' ',:l medre...'lesinde:n. 1b-a.şka Edimede . 
bir hanı, Ereğli.ı:ie de tamamianmamıs bir ha
nı ve ç~meleri vardır. Va!kanüviıSi~ tabiri ile 
"Nfoe yıllar vc::?.rGt ile :i:sti:klal üzre defterdar 
ol-muş Devleti aliyyenfaı. namdar ricalinden'' · 
idi. Onun ileriye sürdii.ğ.ü •bir zat olan Aıbdül-

. kerim Paş-a, bilMıara ;başdefterdar oldukta ts
te;nıb-ul zürafaısı tara.fmdan: 

Eknıt'kçi z.ade luldı dttnyayı na.ne muiıtn!;' 

Ahir sıımı.tı devlet yn-lıni kapmn oldu 

diye hicvedilmişti. · 
Bibl.: Naima Tarihi, I ve .II; P.eçevili ·.~'arihi; 

KMi'b Çelebi, Fezlike. ' 

AHMED PAŞA (Gedik) - On •beı-ıinci . r 
a,srm büyük vezirlerinden ve sadraza,ınlarm-
dau; 1stanihu1un büyük ve ikala:bal:ıık bir semti 
-hala onun lfükalbı iJe aıml,agelen, tariihi;mi.zlıı. 
fi.iıtüıhat devrinin en öndeki şö:hretle:rialid.en, bu
rada Gedil{ .Aıhmed Paşanın lıaJ ter.cü.m.esi. 
Türkiye tarihi üzerinde en geniş sala..'lı.iyetle 

söz sahihi olanlardan Profosör Mükrimin Ha
lil Yınanç İsla.m A,nsliklopedisine. yazdığı. Ge~ 

. dik Paşa maıkale,s.inde, paşanm: rri.enşcini şöy~ 
lece anlatıyo.r: 

"Muasırı olan Türk tarihçileri, onun a.sıl. 
ve menşe'i hakkında. lıi~bir şey s:öylemiyere:k. 
Fat.ih Sultan Meıhmoo'hı has'bendlerinden öl
duğunu bildirirler. Garp men.balarından bazı~ 
lar.ı onun, Rum cinsinden hulunduğunu ve ıhat• 
ta da.ha ileıriye ·giderek, 1Jazıılan da ikeııdisi.nin 
Aruavud devşirmesi hir yeni.çeri. ·olduğunu 
na:kk.detler. XVI. ve XVII. asırlarda yazılan 
tar::Jlle.r onun yeniçerili.kt€1i1.. yetiştiğini ve mu
harc,bele-rd1:- şecaat ve besaleUe- tema.yüz ede
rek, kaib'i meratip ettiğini hildiririer. Bu za
t.m Anadolu beyler!beyi, oluncaya kadar ka
t.ettiği rüfüeleri ve ıbuluıri:duğu vazifeleri de bi• 
ı~ .. n.ıiyoruz. Muhrukkak. olarak ,bildiğimiz şey 
(865) 14:61. den föbaren Gedik tAlhnıe.d':in, Ru• 
meli 1beylerbeyliğine na.klounan Şaraıbd:a:r 
Hı:ı,mza'nm yerine. Ana.dolu ·beyler.heyi oluşu
dur.'' 

Fatih Sultan Mehn:ı,oo.· Amasra, Sinop ve 
Trabzon ·seferinde bulti.ndu. Ka:r.aman ü1kesi
niın, fethinde ,büywk 'hizmeti görüldü;· yeni ı:fet- · 
hedi~en bu meml~kete vali tayin ohmaıı şe:h
za'de Mustafa Çelebi'yc atabey (lala.) tayin 
c.s:dildi. (1469). 

1470 ite Fa.tiihiııı nı.aiyetinM olara;k, Eğ~i• 
doz fethine iştirak etti Ye ,bu sel'""ne -pek'!bl\~ 

· y,Uık şecaat göste:rıdi; niü:kafaten vc:~i,·liğe terfi 
etti. 

14 7l de Alaiye kalesinin fothiJw me,mur 
oldu, kalenin sahföi Kı.h-G ı\.rslan>.i ı:·.0ılin~ ohna
ğa ikna etti. Ayni yıl içi~~de de SUifıke ve ha~a~ 
lisbi de fethetti. 

1472 de Uz:m H:sa;na karşı yapılacak 

harp için ,padişahın topladığı meşveret meoli
·sinde ;bulunmak iizere lisıt-wrıJbu~a ça.fl"lldı: Ot~ 
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luk,bdi muhareı~siı1de (11. ağustos .l-1:73) sa,ğ· 

c€nah ordusuna kumanda eden şehzade Baye
zid 'in maiyetinde bulundu ve emsalsiz bir şe
caat ve meluı.reti ile gal:iıbiyete s-ebep oldu. 

1474 de Karaıma.ın valisi Şehzade Musta
fa vofat etti, süratle Kon.yaya dönmüş ve 
Şehzadenin cenazesini Bursaya göndermiş,ti. 

Ataibegi bulu:n:du~ Şehzadenin -ölümfü1den 
Karaırnın valiliğ·ine tayin edileİ1 küçük Şehza
de C(~m•,~ de Atabey oldu ve pek a.z sonra .. 
idam olunaın Ma,hmud Paşa'nın yerine, veziri 
A.ırnm olara:k İstanbula. geldi. 

H 75 de Karaclenizdeki Ceneviz müstem
Jc~kP!rrinin fethine memur edildi, dona:nrna ile 
Kırıma giderek Kefe, Azailı: ve Menkuıb kalele
rini aldı; Kınn:ıhanlığmın T'Ür:kiyehl:mayesine 
girmfsini ve Karadenfain Tihrık ;gölü haline ge
tiril rn esini sağladı. 1476 da ,padişaılı ile ıbirHk
.tc, Boğ-dan seferine ,gitti; sonra İşkodranıtı 

fethine memur edildi, hu vazif.eyi kalhu.lde 
gevşek davranınca, a.zil ve -Rumelihisarmda 
lıa.psedildi. Veziri az.a.mlı:k Nişaın!cı Karamanı 
Mehmed Paşaya verildi.lA.zoonr:a af edilen Ah
med Paşa Gelfüoluya gönderildi, donanma ıku
ınandruu ve Selanik sancağı beyi oldu. Limni 
ııd.asını 1478 de Limni'yi fethetti. Gelibolıudain 
Yıman denizine sefe:re memur edildi, KefaJon
ya, Zanta ve Aya Mavıra adalarını za.ptetti. Er
tesi sene, kapudanlı:k ve Avlonya sancağ1 ,bey
liği He Napoli ,kırallığımn fetıhine memur edil
-di. Gedik Ahmed Paşa :bu işi de büyük muvaf
i'a;kiyetle başardı. Otrantoyu zaptetti. (11 
ağustos 1480) Cenuıbi İtalyanın içerlerine yü
rürken Fatiılı Sultan Me!hmed öldü, yeni Pa
dişaıh tkin'.ci Sultan Bayazıt tarafından geri 
çağırıldı. İstanbulda veziriazam Karamanı 
1fohm0d Paşa yeniçeriler tarafırı:dan parçalQ.
nmca f s.hak Paşa sadTıazam olmuştu. İsya~ 
iden Karaman valisi Şehzade Cem hemen hü
tün Anadoluya hakim olmuştu. Ceme karşı 

1talyadan. gelen Gedik Paşa göınıderHdi. Ye
nişehir muılıa-rehesirn:re, fevıkalade yararlık 

göstererek, Cem'in :hezimeti.ne seıbeb oldu. 
Fakat, Cemi yakalamağa memur edilince, 

,,a,ktiyle hi~metin.de · !bulunduğu şehza;denin 
kaçmasına fırsat verdi. Vezirlerden Nişancı 

Hamza beyoğlu Mustafa Paşa Sultan Bay.azı
da onu gizli bir Cem taraftarı olar.a!k gösterdi. 
Ahmed Paşa İsltanbula çağrıldı ve öldürülmek 
.üzere, s:ı.ray.da !kapuaraısına hapsedildi ve İs
'he,k P·aşam.iln şefaat Karam.an.oğlu Kasım Bey 

bastfı. Gedik Ahırı.ed olma,k üzere, i.imeraıım 
.l{ı_,;dis-ine tar.aftlar olduklarını yazarali Mısrr
da buhmaıı Şehıa-de C0m'i Anadoluya. getfrtdi. 
Bu yeni tehÜkeyi dt~ yeniçerilerin çok ·bağlı 
oldukları Gedik iAhmed Paşa ö.nliye:bilirdi. 
A,hn1ed Pasa hu va.zifoyi Nişancı Mustafa Pa.
şanuı 'İdani~ şartı ile kahı.ıl ~Hi. Mustafa Paşa 
idam olundu. 

Ahmed Pa:şa. J{aramanoğlu ile Ceın'eka.r
~ı hareket ederken, şe'hza.deye iltihakmda:n 
kıJrkulduğu için oğliı rehine olara,k !stanbuldH 
alıkonuldu., 

Mükrimin Halil Ymanç, Paşanın son yıJ. 
larını da şöyle anlatıyor: "Evvelce Gedik Ah
nwdin ma.iyetind,e bulunan sancak ·beyleriınden 
bir kısmı da Cem'e rnt:ilhak etmişlerdi. Bu va.
ziyet öteden!beri Gedik Ahmed.den şU,pJıesi. 

olan padi~ahı roüs-bütün ;Jrn~kulan.dlrda:. Cem'üı 
gelişini Ahmed Paşanın münafık.aile ve muva.w• 
zaah har'~ketlı1e a.tfetti. lstanbulda. buluııınn 
bütün 1kapıkulu askerlerini alarak, Anadoluya 
geçen ve Anadolu beylerinin :kıuvvetlerfoi ikenw 
dine ifüa:k eyliyen padişaıh bizzat Cem üzerine 
yürüdü. Padişahın şü:bihesi haksız yere ve ya
lan şayialar üzerine idi. ıA.ihmed Paşa ,gibi ,sert, 
eğilmez ve ,bükülmez mizaclı •bir .kimsenin ver
diği ,sözü •bozması ve boynundaki !brat bağını 
söküp atması imkan haricinde idi. Hatta onun 
bu seciyesini 1bilen Ce:m, zahiren onun ile ·sı.ılh 
müzaıkeresi yapmak ve hakikaıtte ,gafilen ,ba,s

tırmaık .üzere bazı teşebbüste bulundu ise de, 
:inuvaffa:k olamadı. Gem'in tarafdarlarmm 
:külliyen mağlubiyetinden -0.nun Rodosa fira
rından sonra, Ged.i:k Ahmed, ,paclişaıhın emri 
ile, Rodosa bir elçigöndererek, şövalyeler ile, 
Cem hakkında, müzakereye girişmeyi teklif 
etti. İstanibula gelen elçiler ile müz~:kereye gi
rişen Gedik .Aıhmed, -muayyen ıhir para muka~ 
bilinde, Şehzadenin ia.de,sini istem:ş; fakat, bu 
teklifin •kabul edilmemesi üzerine, mü.zaıkere
den çek-ilmiş ve Mesith Paşa müz.a;kereye devam 
ederek, bunlar ile ibir mua:hede aık.teylemişti. 
Kemdi.si ise gerek bunu, gerek Vened.ikliler ile 
yeniden a:ktedilmiş olan muaıhedeyi devletinin· 
şan ve şerefini ihlal edecek bir mahiyette 
görüyor ve şedid tenkidatta ibulunuyordu. Pa
,dişah, kapı/kulu askeri üzerinde fevıkala-de nü
fuzu ve ordu içinde fazla· şöhreti olan ,bu na
mağlup kumandanm, :kaynatası ile birleşerek, · 
Jıiyamıet etmesi ihtimalinden endişe ettiğinden, 
onu ortadan kaldırmağı kararlaştırdı. Faıka.t 
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kapJ.:kulu askerinin merkezi olan !stanbulda 
Ge::1..:•k Aohnİ.€di öldÜrn:ıeyi maihzurlu gördüğün
den, :bütün vüzerası ve erkanı saltaıw.:tı ile bir-
1 ~~rte, Edirneye gitti ve (6 şevval 887) 18 ka
nunue.vvel. 14.8:2 pa.za.r gBcesi, Ycnisarayda bi.!

tün ~rkanı devletin dav€tli olduğu ,bir zi.yafe
ür: hıtammda diğer vüzerayç. hil'atlex verildi
ğ.i ·halde, Gcdi:k Ahmede ölüm alameti olmak 
üzere. , siyah bir kaftan verildi ve .biraz sonra 
i:Hdürülı:fü. Sarayın odalarının bi;:in-de veya. 

1harnamda öldürüldüğ.i.i.ne dair i:ht!I:iflar mev
·cmt olduğu gföi, boğdurulrnak ve:ya hançerle
tilmek S'lıreıti ile ifna edildiğ;ine da.ir riva.yetk-r 
-de vardır. Naşı, Edirned':'I defüoJunmuştur. 

"En müşkül işleri başarmış; en ağır. tch-
1 ikeleri c1.1t et-rrıiş olan hu zat, S{=rt_ ve hat.ti 
haşin tahiatli, fi.kir ve kanaatler.:ı-:: .i -hiç ibir za
man sakla'Tl.az. mert ve dürüst, fakat -kindar 
ve ton de:rccede haris Ve, ha:rp-cfı i~i. ÖHimU, 
IDdirne'de yeniçerilerin isyanına seıhep olduğu 
gihi, ,ba.1,k tarafJ:n-dan pe-k ziyad-e ,sevi1m:9 bir 

şa:1ısiy€ıt olduğu i-çin, h.-aJ:k arasında da derin 
.b-ir _elemi mucip olmuştu. !Hal'bu'ki türk aris
tokra,sisi v2 ulema sınıfı, devşirmelerin o za
manki ,bu e,n kuvvdE şa~1s:iyetiııin ö1ü-milnü 
memnuniyetle karşılıyorlardı. 

"Gedik A'.h•mP.d'i ö!d:ür~n-c,~-c He muva.ffoki
yetli b ir iş gfüdüğünü zanne-d<=-n Bayezid, İ:o -

tanbuil' da. b1ıluna.n h'tı:rnder Paşa.'ya "kulum 
İ~ken<ler ,biti S'.rna vıu:,-l olduğu ,c(f1i bil~,iı-:ıld 

Gedik'i de,pel-edüm." diye, hu ölihnü te,bsir 
ed,er-,km1 şimdiye kadar onun himay-esi ve nü
fuzu sayes'.1n;de berhayat ·1:nra.kıldığı anlaşılan 
şeili3ade Cem oğiunun öldürülmesini enıredi.
yordu. Gedi.k A!hmed'in öl-ümünü müteakip, 
onun ,kaynatası, eski ih.anüsi ve müttefiki olan 
tsı:lrnJt Paşa da. v€·zir-i azamlıkfan .aziıl ve te
,kaüd edilmişti. XV. ve XVI. asır ltalyan men
balarında ve onla,rdan naıkl~n XVII. ve XVIU. 
ıı..<m mifofüfler1nıde, Gedi!k Aihmed'iın ölümü se
bebt -hakkında roman ka:bi!,i.nden yazilan şey-
ler zJkre değ.mez; · 

"Ge-dik •.A-h-me-d İstanıhul'da b-azı h-ayra,t 
yapmış ve buı:ıdan do-hı)',. şimdi-ki Gedikpaşa 

semti, onun adırn taşırnaktadır. Bugün :kendi 
adını ta,Şl,ıyan bir hamamdan ,başka ibir şey kal -
m.a.mıştır. Diğer e....~rlerinitn, mesela cami ve 
medrese,sinin, ç.ck e~kiden harap olduğu anla
şılıyor. Zamamnda:.ld ta.!'ihle.r onun Afyonka
rahisar'da haU. mev,cut olan }lir imaret, bir. 
medrese ve kütüphane yaptırdığından, Kon-

ya'da ise, Mevlana Celal~ddi.."1 Rµmi vaziyesini 
t:o ".'o ir ve ,tecdit etti-rdiğb-den ,bahsederler. 

"Ahme._d Paşa'ya verilen Gedik lakabına 
ge:Hnce, Aşık Paşazade onu e:'kse:ı:-iya Gedik Eri 
Ahmed diye zikreder ve hatta onu medhcden 
bir şiirinde: 

Bµ Ahmed I{im gedüklerin eridür 
Nic"' ı;-e.dlildı-ıri berkitti Ahmed 

beytini söyler. Aşık Paşa-zadenin ifad~lerin
den, onun ·bu unvanı, kal'a açmak ve ikal'a ta
mir ve inşa etmek ma-haretinde!'l. dolayı, al
mış olduğunu anlıya:biliriz. Avrupa müellifle
r-inin s-öyl_edi,kleri veçıhile, diş veya her hangi 
-bir uzvı.mur: ~ksi•kliğ·inden dolayı, bu unvanı 
aldığını muhtemel görmüyoruz." 

AHMED PAŞA (Hezarpiı-e) - On ye
dinci a.sır vezirlerinden, Sultan !:b-ra:himin ,sad
rrnzamlarında.n; devrinin hu yük.sf:ik Devlet 
maikamına tam liya.kat sahibi -bit adamdı, iş 
•biİir, geniş -malumat sahi-bi, güzel konuşur, ye
rini ka,rı·lı kraat ile kuvvetlendirmekten nefret 
ed?.n bir !stanhu1 GP.:leıbisiydi; fa::\{at son,suz, 
servet hır'3ı ve mührürıii faş1d1ğı Sultan lb
ra:himin her arzusunu :ı,,.=_e.rine g~tirmek husu
~unda gösterdiği zaaf, Valide Kösem Sultanın 
rnnsu"? iht iraslarına ve Yeniçeri Ocağı ağala
r!.n.m t~.g:1Ilub yolunda\:i faaHyeü~.e sed çek
mek ist em~si s~kiz y1ldanberi devam edegelen 
Qir:t b :> "." hini:r:ı ·Joğıırclııfu ro.ir -bu:hrı:ı.11 devrin
de. k~nd',ir i s.-Jki:r, ay g;:hi kısa ,bir;2aman için
c:e foJ t\:: -~e ?ürüklcdi. 

'T.'n.•.tş s. ntaşmda. oturan ·bir Sipaihini.n oğlu 
idi, I:\'.:,·;Jl~ yaşta ikc~ :ma~:yc I:a1emine girmiş 
ve orac~a- "Scr:.m ka1cm bir ka.Ep" :Jlara•!r fa. 
nınrnış, D2f,~erda.r Ömer Ef:.:311di tarafından -da 
Sadrn1w.ni. Arnavud Kara Mustafa Paşaya 
tav-s:i.ye edilerek Dör<lün,cü Muradm son V; 

Sultan lbra·himin Hk Sadırazamı olan iffet n 
istiks.meti ile me~,lıur ·bu· vezire terkereci ol
muştu. 

Kara Mustafa Pa,şanm ma'hremlerinden 
'bir Hüseyin Efendi vardı :ki aşağıdaıki fJikra 
onur: ağzındanfür: 

''Kara Mustafa Paşa v.üz:era, ümera.:ve 
mansıp şahiplerinden rüşve,t almayıp es-kiden 
ka1m!ş adet üzere olagelen hediyeden gayri 
ş.ey ahndığına rıza;sı yok idi. Hatta hir :gün 
-huzuruna girmek üzei·e sarayına gittiğimde 
Tezıkereci Ahmed Efandiyi içeri-den korku ve 
de;hşeit içinde çıkar gördü-rı'ı. Yüzµııün rengi 
değişmiş, perişan olmuş, telaşımm sebebini. 
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sordum, vezir kendisine gazap etmiş, öldürte
cek imiş , can korkusuna. ditşmüş, ·be..nden. şe

faat diler gibi oldu: -- Var odana sabreyk, 
nice olur görelim! Deyip içeri girdim, veziri
frza.mı gazaplı ı;:mldum, ,beni görünce: ~ Bire 
kandasın hey adam! dedi. Ben dahi: - Buyu
rm1 sultanım, sima.nızda asarı melalet müşa
hcrle olunur, aslı nf\dir, •ne ma,kule emri müş
kül zuhur etmiştir? diye mütecahilane sua.1 
cttikde : - Şol ·veledi zinaya ne dersin, •benim 
verdiğim beratları derkenar edüp !beyleır'beyi 

haklar imiş! (Beylevbeyilerden rüşvet alır

mış), şimdi katletsem gerekdir! dedi. - Ya 
yerine istihdama ikimi ,tedarik buyuvdunuz? 

de,diğimde: - Göynüklü Mahmuda haber gön
derdim, şimdi gelir dedi. Ben daıhi: - Aman 
sultanım , evvela Göynüıklü Ma,hmud. piri' za
yıftır, huzurunuzda ayak üzere durmağa -ka
dir değildir, tezkerecil-iik igüç iştir, amma bu 
b a:ramza:d.e bütün ,gi.irı· ayak Ü?,re durmaktan 
aciz değildir ve aceleden otuz mektub buyur
~anız bir s.aatde . yazup zahmet çekmez serim 
ka:lem katiapdir, saniyen bunca zamandır siz 
bunu istihdam edüp cümle esrarınıza mahrem 
ittiıhaz etitiniz, eğer şimdi katlederseniz ikan 
etmiş olursunuz, ol makulenin 'ıkam ne şey
dirki eteğinizi telvis etmeği irtikab edersıniz. 
eğer azledersenıiz, ma:hremi esrarınız varı.:•b-. 

düşmanlarımzm ma1hremi olmaik lazım gelür '. 
dedim. CevaJbmda : - Ya ,hemen ettiği yanın
da ,kalsın mı? dedi. Ben dahi: - Ma-kiı.ıü ,bu
dırki hemen ten!bi:h ve azar He iktifa ve hizmet
de fökaa oluna dedim.. - İmdi sen bu veledi 
zina.ya ha~ı ol, senin hatırın için öyle edelim 
d~di. Ben dahi ahvaliıni nezarete taa!hihüd edüb 
dışan çıkup Ahmed Efendiyi gEit:irdtm, paşa
nın elini öptürıdüm. Çııkar:ken ardımdan çağır
dı: - ·Hüseyin Efendi, !h:e.m şu haramzadenin 
bjr büyfrk ayıbi _ da.ha vardıır, Divanda ve-bu
rada dururken uçkliru sarkuıb karşımızda gö
rünür, esvabının kıyafeti perişan, kapaması 

açılu·b uçkuru göründüğündeın: haberdar ol
maz, ,AJlahı, seversen şu eıdebsize tenı'b:h eyle 
uçkurunu sa!kfayulb Iföasını adam g:ıbi giy.sün! 
dedi. Ben dahi ten:b-ilh edıii'b tekra:r ,getiriiıb elini 
öpdürdüm. Son,ra Ahmed Efendi s,a:drıazam 

oldu, :huzuruna . vardığımda _bana 'bu hukuk 
karşılığı iltifat lazım gelirken benden sılkıfob 
istiskal eylediğini ;his iderdim". 

Paşasının idamında sadnazam Sultanza
de Mehmed Pa~aya ,pek ÇO:k rüşvet vererek 

mev:lrnfatcı , bir müddet sonra defter emini, 
defter.dar Sali:h Paşaya Mü.hrühü.mayun veril
dikte ·ba.ş def\terdar, Salih Paşanın idami üze
rine de sadrıazam. oldu. Vakanüvi.s şöyle nak
leder : "Salih Paşa boğulduğunda müıhür, Ka• 
pıcılar kethüdası ile sz-ferde 'bulunan Kaptanı 
Derya M.u3a Paşaya gönderildi, o gelince def
terdar Ahmed Paşa sadaret kaymakamı oldu. 
Ahnte-d Paşa şehir oğlaur ve mizacgir ,kallaş 
olduğundan ne eyledi ise eyleyup Mührü-hüma
yunu avlayup -bir hattı Hümayun ile mühürün 
geri ~hnmas.ına Şahin ağa nammda lbir ada
mını gönderdi. Şaıhin ağa yolda .tauna tutul-. 
du, •kapıcılar ikethüdasma yetişemedi. Biçare 
Musa Paşa vezirlik süruru i:le lstanbula geldi
ğinde mühür ken<lisinden alınıp Ahmed Paşa
ya verildi, meyus ve mahmım olan Musa Paşa 
da ikinci vezir o•ldu, Ahmed Paşa devri vaka
larını□ kaydine de: "Zikri -ihtilali ahvali dev
let ve ta,g·alfüb-i nisvan •her umuru sa11tanat" 
serlev};ıa;ile roaşlar. (B.: Thrahim, Sultan) Gi
rit ce~gi, ada.qa ve denizde !bütün şiddetile de
vam ediyordu, Dalmaçya Veınediklilerle fildnd 
·bir harp sa:hnesiydi. Hük.iını,dar teibasının sa
adet ve refahını pek samimi olarak · korumak 
isteyen asil duygusuna rağı:nen son dere,cede 
müsrif ve -bir genç •boğadaın; far1ksız bir zen
dost idi. . Harp ve sefaıheıtle müdhiş . ağızları 
müflis bil- hazinenin memelerinde, de;vletin 

. südünü tüketmi'ş, kanmı emiyorlardı. İstanıbul 
zincirleme kanlı ihtila.Herin, Anadolu yıllarca 
sürecek zincirleme kanlı isyanların ve şa,ka

vı:ftin arifesiinide idi; hk ateş de, Ahmed Pa
şa sadaretinin tezine, Sivas' dan. ~ılth; O va:ka
nın ne dereceye kadar ha!kikat olduğu bilin~ 
miyor, Sultan İbrahimin katlinden sonra ya
zılmış olup, ,kaa.tillerin, bu padişahın hatıra
sını kirletmek için tasni etdirdikleri de diişü
nülelbilir : "Padişah, lbşir Mustafa PaşaJnm 
Sivas'ta oturan nikMılı .kar~;sırun İıstanbul ;ea
rayına gönderilmesini Sivas •beylerıbeyi · Var
dar Ali Paşaya emreder; Dindar roir adam 
olan Vardar Paşa ;bu şenaate .karşı isyan e,der; 
Tedibine Rışir Paşa memur olur; Vardar Pa
şa namusunu koruduğu kadının kocasına .kem~. 
di başını verir ve Vardann zerıı;<!e,sini tsfaı:ı,ibula 
yo-lladılar; .bu ,ka:dının "Urya'll, balmumları ile 
çarmıha gey:ilip teşhir edilmesi için Fermanı 
Hümayun çıkar, sadrıazam ,.Allımed Paşa rica 
edip ol zaife ıbi günahı .güıcile kurtarın-." 

Ali Paşa vaıkasmı, Bağıdat'ta lbr.ah.im Pa-
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şanın ayaklamması takip etti; Cephelerden ge
len haberler ise hiç de gönül açıcı değildi. Hic
ri 1057 - 1058 yılları için (M. 1647 - 16t18), va
kanüvis şöyle bir takım "vaka.yi-i cüz-iye" w 
''etvan garibe" kaydeder: " 

Osmanlı hanedanı ananesinde nikac.lJla ev
knm e yoktu, Prensler ve Padişahlar · odalık 
alırlardı, hir çocukları di.inyaya geldiğinde 

herhangi ,bir merasime lüzum görülmeden n-i
kaih Rkdolunurdu; Sultan İıbraıhim hu a,naneyc: 
:ıykm olarak cariyele•rden 1birine nikahi ser'i . . . ... ~ 

ile sahip olmak istedi. Fermani hümayun mu-
cibince divan vezirleri ;'Alatı cevahir ile pürzi
ve:r :birer car-iyei mahpey.ker" hediye ettiler. 
ve D:a.vutpaşa bahçe-..siııden 1bir düğün alayı 

terti}"> ederek sarayı hümayuna g·etirdiler İ{ı.z
la.r ıığası "cariyei ma:hude" nin, Sadirazam 
Ahmed Paşada da Pa.dişli!lun vekili oldular, 
•bu düğün ile Osmanlı :hanedanı tarihine bir 
"T~Jli haseki" .girmiş oldu. (B.: Hüma.şah Sul
tı:ı-n). 

Sultan İhra.him iıkişer üçer yaşındaki kız- · 
ları parla,k c-em!iyeıtler tertip edilE~reik vezirler
den damatlığa müstahaik · olanlara verildiler. 
Bu arada Sultan librahim, Sru:hrazam Ahmed 
Paşayı damad edinmek istedi, karısı bosattı
rıldı, Eski.sarayda yeni nikruhı kıyıldı; ',mini 
nıin{ gelin sultan, ''ceva:hir ve simit zer tk 
pürtlver" minareye beınzeyeü. iki nakılın ge
çirildiği muhteşem bir alay ile vezirin sarayı-na 
götiirüldü; d.Uğün eğlenceleri onsekiz gii:..vı aür~ 
~. . . 

Sultan İbrahim kendi nikahlısı için de· 
Ataneydanmdaki meşhur İlb-rahim Paşanın 
sara.yııun döşenmesini emretti. Ahmed Paşa 
hu i;se Defterdarı memur etti. Koca sarayı.n 

baştan •başa döşenmesi hazinelere 1bağlıyd1. 

bir hUnkar dairesi olaraık meydana nazır hil
yüQt ktt!bıbeli salon ile yanındaki odaların ha
zırlanmasına karar verildi.· Fakat bu kaşan,;,
nin döşenmesine lazım olan "zerduz elmıişei. 
hindiyci tılaAiuz ,re sair tuhaf ve ,nevadır ma -
kule.si esvab ve eşya" tedariki için geceleri. 
,bedestanlar, mahzenler ve ihanlar açtırıldı. Sa.-· 
b1binin rızası olsun olmasın akçesi sonra mi-
riden verilmek üzere cebren alındı. Tiiccar, 
eşyalarını . bedestan ve düıkıkanlardan gizli · 
mwhzenlere kaçırmağa ba.şladı, "Bu diyarda 
emni.yet kalmadı, gayri yere hicret etmeli" 
sözleri alenen söylenmiye haşladı. 

Yedi İngiliz kalyonu, Gala/ta önünde., der-

ya ortas;.nda rbeyaz teslim bayraikla.rı -çekip ve 
gc:n:Lrin :,l';':iin ~~-~ürette,ba,tı •başları üzeriııde 
bire:· ·bakraç içindı:.• ateş y-akarak. gümrUkler
clı:ki yolsu,)ukl.ar,fan ve Girit cengi için gemi
lerinin angarycye almması teşebbüsünden şi-

. kayaet ettiler (B.: Abş istidası). 
Sadrazam, kardeşi Sarhoş İbrahim Ağa

yı sada.ret kethi.idagı tayin etmiş, Suitan İb
ra.himin gözdekrinden H'.obyar ,kadm He de ev
lPndfrmişti; İ:hra h\m ve Hobyar kadm I{a.~ 
dir:ga liİnaıunda. Beşir ağa :konağında oturur
lardı; bir gece y§,ra.nı He iyş ve nfış ederkeu, 

. konağmı.n mut-bağından yanıgın çıktı. Canla
. rmı gi.icile 1rnı~tardılar. Bir .gün, yine sarihoş
luğıunun sebep olduğu hir edepsizlik yUzünden, 
Ahmed Paşa tarafından falakaya yatırtldı ve 
"ku1hhei fele-ğ·e koymağa nazlandığı" ayacık
larına iki yüz değnek yedi (.B._: İıbra(him ıA,ğa, 
Sarhoş). 

Halk, bütün hu gara.ıbeıt, yolsıuzluık. '-U· 
l(tm ve fesattan Sadr?.zamı inesul tutuyordu: 
"Cümle Vezirin 'ba.5ı altındandır, murad etse 
defederdi. alemin niza.roma çalışırdı" denili- · 
yürdu. Venedikliler Bosna ;hududunda kırka 
ya;kın kale ve palanga al.ı:ruşlar, Akdeniz bo
ğaZ1 ağzını da kapatarak donanmayı thfünayu
mı açık denize ç.ı:kartmaz olmuşlardı·. Gir-itte 
cenk eden ordu, cepha.n~~iz, aç ve çıplak ·ka.1-
ıuı.ştL "Ahmed Paşa bir söz anlar, o,kur yazar, 
ahvali alemden haberdar ıhir veziri reşid iken 
kaza ve •kader iktizası ile nama;kul evzaa baş
layıp tariıki müsta.kim üz.ere yürümedi, 11a.lkrn 

._hoşnutsuzluk ve nefretine kulak vermeyip, 
la:uhali ınal toplam.aktan ve aşika!'a rüşvt~t a1~ 
maktan Gekinmedi. Kethüdası .Arnavuil: Ah
med, tez,kcrecisi Ş.ami zade Mehmed, çavuş ba- · 
şısı Turak ve selam çavuşu Sarı Mustafa da 
halka kahr ile muamele ettiler. Dost ve düş" 
man kendilerinden korıkar,· iş güç sah1bi da
yak ve işkenceden söğüt yaprağı gi<bi titredi. 
Vakti. değil iken. Ana:dolu:b.isarmda, İncirlide ve 
İst.ar,bulda müteaddit yerleı;de ve Küçiikçek
meceed şeddadi İ'D'inalar yaptırmağa meşgul 

olup has.utlar ağ·zına düşıti..i, devletlfı, dünyanın 
zevalini ve ha:ldün celalini tmutbu dem.iye baş~ 
ladılar. 1ImJye ve seyfiye·mansapları afonen 
satıldı, herke.sin mansaba riekadar rüşvet ver
diği ,çaı-şılı ağzında söylenmiye haşladı" diyen 
v-a:kanüvis, İstan'oulu ıkanlı bir ihtilal · sahne
si olmağa götüren ıhadiselerin gelişmesini de 
şöylece naklediyor: 
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'•Sarnyı · ı\miredc elan kasır ve kaşane
lerin lH~r· biri sc\rapa samur ve cliba ile döşen
me,k ferman olundu. Cenabı şe;hriyari takvi
yeti ba:lı. için çokça anber yediğinden devleti . 
rical ve erka.nma, ayan ve eşrafa ve valilere 
samur kürkler ve anıber göndermeleri emre
dildi; ,kudreti olmadığını ,bildirenler azil ve 
hapsolundu. İstanbulda samur bulunmaz ol
du., Yüz kuruşa ~.tıhrken \hin kuruşa alınmaz 
o1c1u; Moskof kafiri bu vesile ile pek çok sa~ 
ırmr ki.ırk gönderip ıüce Mısır ·hazinesi kadar 
n10J a..lm.ıştı. Bfr giin, kendi:.c;indeu samur kürk 
iı;t.enilen GalaitH- kadı:;ı Mel1med Çeleföi, :ki dev
rin Şeyhfüisla:mı 1\ ja.nalı A!bdürr-abim Efen
dinin o-ğlıı jdi. (B.: Abdü:rra!him Efendi, ,Ada
nalı) bir bohçaya abadan bir mevlevi hırkast 
ve bfr mcvlevi külah: koyup Sadrazam Ahmed 
Pıışa sarayma gitti:.:;-- Ben klirk vermiye-:ka
riir dt>ğilim, bu hır~"::. ve k,ülaıhı .giyip maıisa
ilJJmdan. va.z geçtim; benim Sultanımdan ri.ocam 
budur ki. beni Padişah huzuruna götiiresiniz, 
ona da cev-ap vereyim, gaayeti ihana üç hiJ.in 
biri isa·bet eder, katlecforse, ş~hadet ca.nmı11. 
minnettir, nefyederse, iki'aya ya.kındır İstan
ıbul zelzeleden hali· değiidir, 1bir gün btt şehir' 
yer<: geçer, _bulunmama.at ganimettir, azil ise, 
şu hırka ve küla:hı giyerim! dedi. Sadrazam 
Şeyhülislam 21adeye göz yuımmağa mecbur 
oklu'. Vakayı işideıı kibar ve ulema Mehmed 
Çeleihinin cesaretine ıtaJısin ve aferinler cliyip 
inşaallaJh fetıhıülba,h müyesserdir diye sözler 
9oğaldı. Şeyhülislamdan, kazaskerlerden, vü
zeradan ve sair servet saib.tplerinıden, yeniçe-
ri ağasından. Buı·sa ve E'dirne kadılarından 
kürkler ve anherfor alınmıştı. Bu arada yeni
ı:;eri ocağı erkanına da samur ve ·all!ber salın
dı; hu arada I{ara. Murad Ağadan da iki kürk 
.şu lrn.dar an1her ve altmış ,kese aık,çe istemiş.ti. 
Gı:rid cengin den yeni gelmiş ol-an Kara Murad 
1;!,ğa divan tezkeresini getiren adam, gözleri 
kantasma dönüp: - Var Defterdar Efendiye 
.~öyle. hen Giridten geldim, ince perdaht barut 
ile ya.ğlı ktı.rşundaıı ,gayri bir nesnem yoktur, 
sa.ınur ve anberin adını biz ilden işidiriz, gör-• 
memişizdir, akçe d~r isen, ıborç ile alıp iha:ree
diyoruz ! dedi ve çık! diye ibir ihaykırdı ki, 
o-dayı zelzeleye verdi (B. : :Murad Paşa, Ka:ra). 
Bu sırada Valde Sultan, oğlunu ltenkiq. yollu 
sözler sarf ettiğinden gazaba uğrad.1, kendisine 
S.adraza,ın Ahmed Paş,a gönderilerek İsken.der 
Çelebi ·bahçesine (bugünkü Zeytinburnu) sü~ 

riUdü (B.: Kösem Mahpe)d-ı:er Sultan). Bir 
zengin ölün~e, meşru varisleri dururken nıet
rukatının müsaderesi yoluna gidilmiye •baş
landı. Haç yolunda ölen Topçu Ahmed Ağanın 
evlad ve ayali malından ına;hrum edilip, .Sadra
zam Ahmed Paşa, kırk bin riyal sarf ederek bir 
miicevherli kayık yaptırttı. 

"1058 Recebinin on altıncı (6 Ağmılos 

16.§ 8) perşembe günü, mutad üzere ·bölük a.ğa.
ları perşembe selamına vezir sar-ayına gitmiş
lerdi. Ulema ve ricalden de bazı ziya.retçiler 
gelmişti. Sahibi devlet küçük oğlu Baki Beye 
merhum. Mu-s!ta.fa Paşanm sekiz yaşındaki kı
zını alıyor, dUğü11 ile meşguldür diye ka.lbul 
edilmediler. Yen-içeri ocağı erkanından Ka• 
raketlıüdanm Top-kapısında. güzel bir bahçesi. 
vardı, ıAıhmed Paşa ibu bahçeyi, salhib4ıin rı
zası ,hilafına zor ile satıri almıştı. Ba:ki Beyin 
düği.i11fü1e de o g,ün orada haşlanmıştı. Gtin
düz ziyafetler, geceleri de rakkaS', kara;göz ile 
sa,baha 'kadar iyş ve işret ile feleğin kah1beli
ğ·inden gaflette idi. 

"Ocak Ağ~lannın na.mlıhı.rmd,an Bektaş 
Ağa. Koca Muslaihaddin Ağa ve Kara Murad 
Ağa ve ,Karaçavuş kürık ve akçe tekl:ifüıe red 
cevabı vermiş, kendilerine vezirin -bir kötülü
ğü isabet ~dcceğinden gayet ıstıra,ba _diişmüş
lerdi. Hakikatte veziria:r .. am bu ağaları düğU-· 
ne davet edip- o bahçede idamlarını kararla§• 
ıtırmışh. Bir odada di.kdünü daihi sık hoğaz te• 
darikb1 görd1i. Ağalar da hunu sezdiler, dü
ğüne boğazı gaddareli çuhadarlar, otuz.ar kır
ıkar yeniçeriler ile- gittiler. Bir odıwa oturup 
t:uıma intizarda iken Paşamn a~lamlarından 

oca.k halkının taraftarı Receb Ağa geldi: -· 
Nrı oturursunuz, devletlunu.n siz.e su<i:kasdi 
va.ra ır, bugünden sonra hanelerinizde d.a.3.ıi bu
hınnu.yacaksımz ! ,diye h-aiber verdL Murad Ağa . 
,güğreyip: - Ya! Kaziye <böyle mi:dir, rofa k-0• 
layhkla. öhneyiz, gayri bizden :suç .gitti!· wyi17 
kalkıp M,nelerine gittiler. Mur.ad Ağa cümle
sinden cesur olduğundan onun başına toplan-
9-ılar, bu gailenin def'i -bahında ahd ve mi.sak 
ettiler. Orit:acami'ye varıp ocak ihtiyarlarını 

ve oda başıları cem~dip :bu fesatları Padişaha 
talim eden vezirdir, anı aradan kaldırıp. bir 
müstakim vezir. ettirelim! diye !karar verdiler 
ve c-ümleyi kendilerine uydurdufar. Geceleyin 
Fatilh. camii vıaizi Veli Efendiyi Mü.ftü;yü gön
derip kara.rlarını !bildirdiler_, ulema ile sözü 
bir yere koyup ha.zır ol,sunlar diye ıhaiber gön-
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derdiler. Recebin on yedinci cuma günü ağa
la,r, mürettep ve müse!lah Yeniçeriler ile Or
taca-mide toplandılar. Sabah namazından ev
vel. lVIurad ;Ağayı cümlenin ağzından yazıılmış 
,bir tezkere · ile Müftü Ai'odürra'hiın Efendiye 
gö.:xlerdiler. Efendi feryada başlayıp: - Ağa 

oğlum, ·bu çektiğimiz ne azaptır, mal ve canı
mızdan e.rl?niy-;" ve nıhatm1ız gitti., bulayki bu 
gail~ suhuletle husule geleydi! dedi. Murad 
Ağa: - Behey Efendi: Bu işler cümle sizin 
ı,ükütunuz ve ademi itFfakınız ile bu merte:be
kre gelmiştir. Yo;ksa ·bunun çaresi görüfane:k 
kolaydır, ,hemen . siz ulema.yı cemedip Sultan 
Meh·:ned Camüne buyurun, bu gaile ·bertaraf 
olmadıkça· cemiyetimiz dağılma;k muhaldir! 
diyip gitti. Soma camie davet oluµacak ulec 
mamn defteri yapılıp A;bdürrahim Efendi de 
atma bini,p Fatih Camiinegitti, mihraı;itaotur
du. Devrin ileri gelen ulemasından olup yalıda 
bulunan Bahai Efendi ile Karaçelebizade Ma.h
mud Efendi müstesna, davet edilen ibütün ule
ma camide toplantı. Ocak ağaları da pür silah 
maiyetleri ve :her yeniçeri ortasının çorbacı
Jarı ve oda:başılariyle ,camie gelip camiin içi 
dışı doldu. Ocak ağaları, ,camiin iç ;kapısı ya
nın.da olanı s.ofalardaoturdular, neferleri kar
şılarında el h~layı,p durdu. Ulema da, mih
rapta bulunan Şeyhüli:slamm iki yanında yol
lu yolunca ta-cami kapısına gelince kat kat di
zilmişlerdi: Evvela, Kara Murad Ağanın mu
•halefetine rağmen, Sipahilerde ağ'alarile hera
·ber davcı~ olundu. Cemiyet tamam oldukta 
Sadrıazam Ahmed Paşaya adam ,gönderip ca
mie ;gelsinler ibadullaıhm ahvali söyleşils;j,n,! 

diye •davet olundu. Vezir ise meseleıyi geceden 
öğrenip firar etmişti. Camie çavuş.'başı ağa 

geldi, Müftü ona hitaıben: - Var söyle, vezir 
kürkünü ve esbabı iıhtişamını giyip mü!lırü 

alip buraya gelsin! dedi. Çavuşbaşı bu ibarele
ri ezıoexleyip eamiden çııktıktan sonra \korku
sundan kaçıp gizlendi ve bir daha görünmedi. 
Mesele saatya aksetmiş, Sultan lbrahim Ha
sekiağa ile ·Şeyhülislama: Bu cemiyetin aslı 

nedir? edeblerile olu,p dağılsınlar! diye ,bir 
emir gönderdi. Müftü: "Veziri bize teslim et
sin, ıbu ,cemiyet dağılmaz, şeriatle sözümüz 
vardır! diye cevap veırdi. Bundan sonra Fa.tih 
,camiinden kalkılı,p Orıta camie ,gidildi. tbra
him: lbir ihtilal . karşısında Jmldığını gorunce 
Afımed Paşa.yı feda etmekte tel'edd-üt etme
di; Ahmed Paşa ortalıktan kaybolmuştu, has 

oda.başıda ol~n mührü, ulema ve .ocak ağala
rının ileri sürdüğü Mevl~vi ~ofu Mehmed Pa
şaya verdi." 

Veziri feda etmiş olmasına ra,ğmen, Sul
tan İ'brahi.Jn, bu toplantının •kendi saltanat ve 
hayatına kasdeden bir ihtilale dön:me,sini ön
liyemedi. 

Ahmed Paşaya ge1ince, ağaların ve uk
manm foplanacaklarım gece (alaturka) sa
sat beşte ha,ber almış , ne yapacağı.m şaşır

mış, kaçıp saklanmaktan gayri 1) ir kurtuluş 

yolu ,görememişti. Hahari getiren, paşanın 

kendi çıraklanndan seksen -birinci bölüğün 
odabaşısıydi ; yüzünü tamnmama;k için sars 

· mış, Paşayı da döşeğinden kaldırmıştı. Pıc-,ş1. 

ka,klmış, a•bdest almış, mutadı olan teheccürl 
na.mazını kllmış, haz.ned,rını ve wüıhlirdarııı.ı 

~ · t ~••J . Mt T. "'11 ı•,..~, Ahd. ; (;."1"1 ·ı i çagırıp a ısm,u amı0 ı. "' ll , ·,,,. · .• , ,. ::/" ... , , 

ile uzun uza<lıya başbaşa verip konuştu; s<:>11-

ra: - Hazine odasında :bulunan altı 'kes-e filo
ri var getirin! dedi. Bir heybenin iki gözüne 
üçer .keıse koyup ata yükfottiler. Üç yüzüğü 
vardı ,ki, ikisi elma.s onar hin ,kuruş değ,0rin

de, diğ-e.ri de gayet kıymetli bir ,büyük yakut 
idi. Koynuna da şeyh hattı ile bir mus:hafı şe7 
riıf soktu, Abdi Çeleibi ve ,bir de Halil adınch 

rnahrem bir iç oğ'lanile atlara bindiler; sanı., 

yında hiç kimse nereye gittiklerini bilmiyor
du; paşanın haz.nedarı ile -mühürdar, A•bdi 
.admdaki bir m~ıhteri: "var yokla paşa o:rada 
ımdır" diye Orta camie göınderdile.r; halk ağ
zından: "Paşa burada! .. " E,özünü işitinc,e hu-

. nu Ahmed Paşa zannederek "Paşa camide
dir ! " diye haber getirdi; cam'de olan is?. So• 
fu Melımed Paş·a idi. Meğer, A:hmed Paşa sa~ 
rayından çıkarken, ka:prda nöbetçi olan yirmi 
nefer yeniçerilerden biri ar:dlar!~a düşüp giz
li,ce gö,zetlemiş idi; geliıp mühürdara: - Bilir 
misiniz P~a ·kande gitıti? <ledi. Mühürdar: -
Zaıhir Orta -c-amie gitmiştir! diye ce'İ1ap 
verince yeniçeri: - Ben ardınca gittim, Deli
bira.derim hanesine vardı! dedi. İtimat etme
diler, yemin etti. Bununıfrzerine herkes kendi 
eşyasını ve paşa malından ele geçe,n kelepiri 
kaldırmağa koyuldu. Tam •bu sırad,a Delibira
der Ahmed ağa :geldi, mü;:ıürda.ra mütecaı'hi

lane: •- Paşa burada mıd!r? diye sordu. Mü
:hürdar: - Ya ne so.rars!z, Pa1a sen.in evine 
gitmiş, hemen :hünerin varsa lbir hoşça .sakla! 
deyince Delifoirader: - Bende değildir diye 
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yemine haşladı. Miihürdar: - Bre var herif 
sana kim yemin verir, nere gittiyse var.sın 
s-ağiı.~da! diye Delibiraderi dışarı uğrattılar. 

Ahmed Paşa hakika,ten Delibiradere sığın

mıştı, o da 1rnhul etmiş ve paşa kapısına ağız 
aramağ·a gitmişti, evine dönünce: - Behey 
sultanım üç at ile saraydan aşikare çıkıp ih
tifa -hiıç -~lur mu, ,bu ne şa.şkinlıktır, -bize gel
diğinizi duymuşlar, gayri "bizden gitmek ge
rek dedi. Paşa altın keseJerini Abdi ile Halilin 
koynuna verdi, atları Deli-biradere bırakarak 
tı:::krar yaya olarak yola düştü. 

Diğ·er bir do-stunun kapısına vardı; Uzun 
,Ali Ağa adında olan }Ju zat "cıhan -k:allaşı v,~ 
r-öz pehlivanı" idi: - Efendim, safa- geldin, 
s,,1ni saklamak, uğrunda haş vermek emri se
bildir, ,buyurun seni haremim içinde ihfa ede
yim ama ,biz meşhur adamlarız ve muhiıbleri
nizden olduğıum~ıız cümleye malumd,ur, foiz:de 
olduğunuzu hayallenip iptida benini ihan-emi 
ararlar, iyazı billahi taala ele ',girseniz 1hal 
müşkül olur, laik budur ki, bir meçhul ldmse
nin ,menzilinde muıh{e,fi o]as1z ! diyip ,başından 
savdı. Oradan gidip merhum ruzname:Çi :tb
ra-him Efendinin adamlarından Murad Paşn. 

türbesi önündo oturur Hacı Behramın evine 
gitti. Hacı Behram eteık öp.üp i,çeri aldı, bir ta
raftan da yeni vezir Sofu M:ehmed Paşaya 

ha-ber uçurdu. Diğ-er hir, rivayete' göre Ahmet. 
Paşamn Behram ağada olduğunu Delibirader 

1hab:-,1:· vermişti. 
Telhisçisi Abdi anlatırmış: "Ahmed Pa

~a. tenperver, şişman adamdı, o -gece yaya bu 
kadar yeri dolaşıp hı-şlayarak tere boğulmuş
tu, bir alı çektikte .Atbdi demiş ki: _: Behey 
efendim, _b{ıgün için ,bir mahsus dost ve bir 
yari sadık peyda o~medini,z, hayıf! Paşa ah 
edip: - Behey oğlan, ahvalimiz ·böyle ola.ca
ğını -bilir miydiık ! demiş. Yanmd-a olan Halil 
meğer akil veled imiş: - Behey efendim ipti
dai vezaretini2Jdenberi olan harekat ve seke
natınız.dan akibet hal buna müncer olacağı 

bedihi idi, ancak gafleti devlet ile n~ siz ,bir 
tedarik kaydına düştünüz ve ne ,gurur ve ce
beırrutunuzu _gören hayı.rhahlar ikaza kadir 
oldular,· hemen Allahı taala halas eyliye!. · 
demiş". 

Vezir Sofu Mehıned Paşanın konağı Şeh
zade Camii civann-da idL Haber alınca kırk 

elli adam ile Ahmed Pa-~ayı adamlan ve altm
larile beraber Hacl' Befu.ranını. evinden oraya 

getirtmişti. Mehmed Paşa ayağa ,kalkarak 
karş1ladı, hal ve hatır sordu, diz dize yanına 

alıp oturdular. Ahmed Paşa .yalvarmağa baş
layıp: - Benim l'oa:bacığım ! Bana kıyma, ehil 
ve ayalim ile beni Ka:beye gönder! dedi. Meh
med Paşa ;teselli verdi: -,- Elem çekme, inşal
lah nesne yoktur, kul taifesinin böyle hare
ketleri olagelmiştir, lıemen ilacı mal dağıt
maktır! ,dedi. Zevcesi k_ona'kta olmadığından 
ıA!hmed Pa,şayı hareme gönderdi: - Van11 
içerde bir ınikdar istirahat eyleyin! ·-c1ecli: hir 
taraftan da Müftüye ha•ber . gönderip idamı 

fetvasını istedi. Ahmed Paşa, dehşet içinde 
durmadan 'kar ile soğutulmuş aşlama su içer
di. Bir müddet sonra yanına Mehmed Pa
şa keıtlhiida-sı Bergamalı Hüseyinağazade Ağa 

geldi, eteğini öptü: - Sahibi devlet 'ba:banız 

selam ederler elem çekmesinler, muradımız 

onları varta.dan tahlistir ama malsız •kul rıza
sı mümkün olmaz, ne mikdar mallan var ise 
canıı. şirin için -bezledip mecmuun defter ve 
teslim elyiyeler diyor, dedi. Ahmed Paşa ka
ğıt ve divit isteyip üç yüz ıkese yazdı. M~,hmed 
Kebhüda tekrar: - Benim Sulta-nım, üç yüz 
kese bu yakında ceme:ttiğinizdir, -bununla ol
maz, malı cana siper edin'iz ! deai. Bu sefer ÜG 
·bin kese yazdı: - Gayri nakdim kalmadı diye 
imana yemin etıti. Mehmed. Kethüda biraz da
ha ısrar edince skendisinin, A!bdinin ve Halilin 
-koy.unlarından yedi :bin filorin çıkarıp verdi: 
- Bunlar sahilbi devlet :babamıza bizden he-
diye olmn, gayri bir akçe nukudum yoktur! 
Diye yemin etti. Ahmed Paşa, defter ile ya
ıundaki altını gönderd'.;kten sonra yine bir 
hayli -karlı ve: buzlu -s.u iç.ti. Abdi ile Halile: 
- Siz yorgunsunuz, yatıp istirahat eyleyin! 
dedi: Onlar da aya,ğı t:•~una başlarını koyup 
yattılar. Kendisi biraz daldı, arada gözünU 
açar yine yumardı. Gece e.aat yedi olmuştu 

(alaturka), katip Potur Ali i•çeri girdi, paşa
mn dizini tutup uyand)•rdı, göeünü açınca di
zinden öptü: - Buyurun Sultanım! dedi!. 
Paşa can havlile sı-çrayıp: - Nereye? dedi. 
Ali: Leşker e:izi ister! Saıhibi devlet babanız 

mabeyine girip necatınıza say etse ge.rektir ! 
dedi. Dışarı çıkıp merdivenden irıerıken kolu
na biri yapıştı: Paşa dönüp yüzüne bakınca 

cellad Kara Ali olduğunu gördü, meselenin ne 
olduğunu anladı: 

- Hay kafir ka;hbe oğlu,! dedi. 
Cellad da, gülümsiyereık: 
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- Hay benim devletlu efendim! diyip 
eğildi, paşanın göğsünü öptü. O sırada Ah
m€d Paşamın s_ol koluna da Kara Alinin ya- · 
ınağı Ham.mal Ali girdi. Paşayı vezir sarayı
nın alıır kapısına doğru götürmiye başladı

lai'. Ahmed Paşa, ahır kapısı önünde bir kere 
geriledi. durdu, o vakit Kara Ali kendi ıoaşın
d:a olan kırmızı fes takkesirii çıkarıp beline -
ıa:olrtu, vezirin deEitarmı ba,şmdan -kapıp kendi 
-başına giydi zor ile Rhır kapısından içeri sok
tu, kafasına bir yumruk vurup dizleri üzerine 
çükertti, hazırlanmış _olan kemendi belinden 
çı:karı·p halk.asını Ahmed Paşanın gerdanına 

takdı, bir ucundan ·kendi, bir ucundaıi da 
Hanunal Ali çekip sıktılar, Ahmed Paşaımı 

MU sözü d2 "hay kafir, kaıhbe oğlu!" demek 
.oldu. 

Va,kanüvis burada: "Hay-f .. sadhayf .. ne 
mertebe gafil idi ki, hali ·bu rnertebeye vardı. 
Yine dünyadan ümit var ölup vu-zu ve sala
vat ve tövibe ve istiğfar tedarikinde olm.ayıp 

aJırete de g·aıflet ile müteveecih oldu. Neuzi
ıbil}ah" diyor. Cellad iş-ini· bitirdi.Men sonra 
elbisesini soydu, vezirin fermanı ile ölüsünü 
ya.nlaınasına ,bir be)ligire bağlayıp beygiri 
Ha.ınnıal ,Ali yederek -kendisi de kam.çı ile sü
rerek Atmeydanına götürdü, meşhur çınar 
a.ltnıa bıraktı. 

Yeni.çeri k!yafetinde bir şaki Ahmed Pa
şanın na.şını biçak ile doğrayaraık - insan eti 
mad:sa1 ağrılarına devadır diye rbüy.üık şehrirı 
cehil va!hşeti içindeki ayak takımına beşer 

_ onar akçeye satmağa başlamış, bunu g·ören 
birkaç canavar da;h~ çıkmış, Paşadan çınar 

.altında korkun~ bir iskelet kalmıştı; Ahmed 
Pa.şa, tarihe kalan "Hezarpare" la.ka.ıbını bu 
suretle ölümünden sonra almıştı. 

Vaka.nüvis He.zarpare Ahmed Paşanın 

fol.Mcetini nakleder:ken 'zeki ve akil ve arif ve 
sühandan vezir idi ama gaflelti devlet ile gu
rur galip. gelip meşveret ve nasihat eteeler 
diye daima bildiğine ,giderdi Koca Valde (Kö
sem Sultan) kendi oğlundan bizar olup Ahmed 
Paşaya ,haıber gönderip akfüet bu beni ve se
ni sağ komaz devlet elden gidip alem haraba 
vardı ,hemen cülus ettir demişti. Ahmed Paşa 
kemali hulus ile beni öldürürse öldürsün bon 
ona suikast edemem diyip bin can ile rızasına 
sarfı kudret ederdi. Her nevi libas ve tuıhaf 
-ve eşya bohça :bohça dururdu. Her gün her 
gece hüııık.a.rdan birkaç defa adam :g·elip eşya-

yı mütenevvia ve muhtelife isterdi. l\!Iese.la. 
Hasekiler; için :biri gelip bin miskal kıla.bdan 

isterdi, bir iki bohça kangal ile kılabdan gön· 
derirdi, .,biri ,gelir ıtrışaıhi ister, z~ytinyağı şi
şe.si kadar dolu şişelerle yüzer .ikişer yüzer 
miskal gönderirdi. Kezalik a.n,ber atlas ,kese
ler ile, ud yirmişer otuzar okka ve inci keza 
keselerle hemen istedikçe gönderirdi. Bilcüni
le hatıra gelmez eşyayı-cem ve ,hazırlar .idi" 
diyoi:·. Bir ha:zine, beıdesta.n, çar~ı halinde bu
lunan sarayı .paşalarının kaçtığı gece :kendi 
adamları tarafından yağma edilmiş, ve . her 
;biri büyük şehrin.bir köşeEJiııe da.ğılm.ı.~tı. Ya• 
lısı da Rumelih:i.sarında ldi, on yedinci asrın 

c-n bUytik yalılarından hiri olarak meşhurdur. 
Şir yalısı da İll!cir köyünde idi. İncir köyU ha
mamını da o yaptırtmıştır . 

fübl.: Na imi\ Tari.lti, IV. 

AHMED PAŞA (Hiranıi) - On altınfü 
asır sonu vezirlerinden,; S.iyaYuş Paşanın da-· 
madı idi, kayınatasınuı sadrıaza,mlığında ye
niçe,ri ağası olmuş, Siy.avuş Paşa azlinde o da 
iberaber azledilmiş, çok s.onr:aları üç tuğ ile 
ve-zir· olmuş, vezil"liğinin .tezine de, Hic:r.i 1008 
de ölmü~ ve Eğrik.apı dı;şmda m-e,şhur Sava.k 
-çeş.me;sinin karşısında yaptırdığı mescidin ya
mna defnedilmiştir. Bu zatm adma nisıbetle 

anılan Fethiy-ede · kliseden çevrilme bir mes
cid daha vardır. (B.: Aıhmed P.a.şa t.Iescidl). 

AHMED PAŞA (Kalaylı - yabud · Ka
laylıkoz -- 011, sekizinci asır vezirlerinden ve 
Üçüncü Aihmedin Sadı-azamlanndan; aslı 
Kayseriye köylerindendir; onbeş onaltı yaş• 

- larmda ·bir gene iken kapı ve iş hulmak üzere 
İstan:bula. gelmiş, ,kaşı göz-il yerinde. eli ayağı 
dü.zıgün ve tuvana. bir delikanlı olduğund.f:ln 

nüfuz sahibi ıhemşehri himayesile sarayı hü
mayun,a zfüüflii lba~tacılı:k ile alınmıştı. Sa• 
rayda, musahiplerden Yusuf ağanın hizmeti
n~ memur olmuştu; sada.kaıt ve hizınetile ağa
suu memımn etmiş, Yusuf ağa. kızlar ağa.sı 
olunca, Baltacı A!hıned de kaıhveci haşılığa 
yükselmiş, ,bir ara surrei Jıümayun saıka;başı
lığı ile Hacca gidip gelmişti. Yusuf ağanın az
linde Cidde -sanca.ık ·beyliği· ile çırağ edilm.iş, 

fakat pek çok birikmiş parası olduğundan. sa
rayı hümayundaki elleri vasıtasile rfüıvetler 

verip vezirlik rütbesi almıştı. Uzun y11lar 
Şam, Bağdat, Kandiye ve Hanya va1füklerin-
de dolaşmıştı. Giyim ve kuşama, zinet ve dt-ıb
debeye fevkalade düşünlüğfuıden "Kale.ylı 
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Ahmed Paşa." diye laka planmış; Paşanın ce
haletine ve ka,ba gösterişine dokunanlar ek 
bu lakabı ''Kalayhkoz" olarak da.ha turntt,-
rak1ı ·bir şekle sokmuşlardı. ·(H. 1105) :1füH 
rk. İkinci Ahmed ile hüku.m•3-ti erkanının E
d iı-nt"de ·bulu.ndukları sırada İstanbula Sada
rd kaymakamı tayin olundu, bazı ha.faeıl ha
reketlerile de İstarİ.bu.llularm muhabbetini ka
zn.nmağa muvaffak olct.u: Bu yıllarda İstan
hulch. ·birbiri arkasından birçok 'yangın • çık
ımı:;. İstanbul ha:}aratının "Kızı.l bayram" de
diğ·i bu y~rngınlarda ~ayısız vurgunculuk. ya.ğ
ma, ça.pul vakaları olmuştu. Öyle ki, ge
celeyin sokaklarda nöbet :bekle:r. ırz ve n-a.mus 
t•1ıJi geceleyin sokağa çı-kaınaz. belki bıuşmı 

pencereden -çıkaramaz olmu.t.şu. 
İstan'bullularm giinfük ·sohbet mevzuu 

yangın ile kundakçı· meselesiydi. Kalaylı Pn
şa :kaymakam ölunc~ Hk işi haşaraıt takımını 

aman ve·rmeden takib etmek olmuştu. Gt~ce 
ve gündüz, yorulmadan, yılmadan şehir~le 

semt semt kol gezdi. Uygunsuz takımından 

:ı,·u.kaladığmı zindana attı, yangınla.tın da ardı 
kesildi. 

. Ka.laylı Paşa, o devirlerde İstanıbul halkı 
nın büyük bir ekseriyetini teşkil eden muta
assıp kütlesine de hoş görürnnesini biJ.n1.iş, lıı
rist-iyan ve yahudilerin ren:kli çuhalardan v~ 
ala. cinsten esvap giymelerini, sa.mur ka.lpak. 
sa:rı mest ve papüç kullanmalarını, ve şehir 
da,hilinde ata biıımelerini yasaık . ~miş, ve 
bundan ;böyle siyah esvap, siyaıh yaihut kırmı_
zı mest v.eya. pabuç giyeceklerini ve hai11ani
la;ı:·-da. n.alm giymeyip yalın -ayak dolaş-acaıkla.
n.nı, ayrıea mıüslütnandan tamamen ayırd e
cUlmeleri çin hamam peşteri1allarma çıngı
ra,k bağiıyacaklarını emretmişti. 

Umduğu ,gibi de-: "Kaymakam olunca 
İ$tc böyle gerektir!" diye şöhreti cihanı 

ti.l.tmuş, fakat hu sefer de Sadrazamı ıko:rıkut
muş, Kalaylı Ahmed Paşayı makamı içiıı :bir 
rakip telakki efüm Sadr.azan1 Bö2ı0ld:u Mu.sta~ 
fa. Paşa., Kalaylı Paşayı Kayma,kamhktan az
lederek Diyarbakır valiliği ile lstanhuldan 
u zaklaşıtırmıştı. 

Rusya Çarı Deli Petro-\Azak ıkalesini mu
hasara ettiğinde, bu kalenin kurtarılmasr,a 

mcinur edilen Kalayh Ahmed Paşa, "imdatta 
istical etmediğinden ,kale din düşmanlarınm 

('}ine getçiğinden" gazafl:ıı hümayuna uğradı, 

katli, için de ferm.aıü hümayun gönderild(: 

AHMED PAŞA ı Kaİaylıİ 

A,hmed Paşa ·ise Mühürdarı Halil ağa ile be
raber bulunduğu yerden. kaçarak ,gizlice !s-• 
ta:rubula can attı ve huyük şehrin bir köşesin
de girJendi: Kalaylı Paşa,nın mensuplarıpda.n 
bir ço~ kimsenin evleri ,basıldığı, kendileri 
zindanlara kon.ulduğ·u halde -paşalarının neı·e
de gizlendiği öğrenilemedi; ancaik iki yıl son
ra. ,Ahmed Paşa, Valde Sultanın hlnıaye ve 
şefaati ile afedildikten sonra meydana çık1ı 

ve vezirliğ·i alınarak Bursa.ya sür.gii11 gitti, iki 
yıl da orada oturduktan sonra vezirliği iade 
olundu ve Kandiye valiliği ile Giride göndl;}rB
di. Bu sıradadı,r ki, hi-ç umulmadığı ha1de kt!ll ·· 
disine mührü hümayun gönderilerek Sa.<lrh.-
zam oldu. Va;kanüvis Raşid Efendi, .Kalaylı 
Paşanın Sadrazamlığını şöylece kaydeder: 

"Sadrazam fünişte- Hasan Paşanın hm,ı 

ve tamaı hududu aşmış. evza ve etvarı taham
mül havsalasından taşmıştı. Kızlar a.~Mı 

uzun Süleyman ağa da vezirin ınuha.fifleri-n
derı idi. Padisah Hasan• Pasa yerine vezir.i , . ' 
iizam olacaık kim vardır .diye ,helecan üzere 
iken Siileyman Ağa: Kalaylı Paşa kadar ve~ 
zir olmaz! diye Ahmed Paşayı ileri sürdü. 
Koz bekçiler halifesi bostancı ocağfndan ye~ 
tişme Eski Ahmed adında •bir ada.111 vardı .ki. 
Ahmed Paşanın meddahlığı ile lanıoouştı ; 
Kaiayh Paşayı ls:tan:bula davet eden hattı hü
mayun bu Eski Ahmede verildi. Onun da., bos
tancı ocağı.nda:n matrut kalyon levendle~ 
rinden İbrahim adında i'bir ayakdaşı vardı: 
Eski .Ahmed hattı hümayunu · bu Kalyoıı,cu 

İhrahim ile yola çıkardı. Kalaylı Paşa hatlı 

hümayunu ahr almaz beş on nefer iç ağa.sile 
he.men bir gemiye atlayıp lstanibula geldi 
(28 Cemaziyülevvel 1116 =· 27 Eylill 1704); 
Eski Ahmed tarafından gizlice aarayda koz
bekçiler odasında misafir edildi; o g'iÜn salı 
i<li, _Sadrazam Ha.san Paşa da KubbeaLtında 
divanı 11Ümayunda bulunyu.-0rdu, divan dağıl
dıktan sonra Sadra.zam, zev,cesi Hatice Sulta~ 
nın Ayvansaraydaki yalısına- gitti, arkasın

dan da kapıcılar keıthüdası Veli Ağ·a gönreri
lüp mührü hümayun alındı ve Kalaylı PaI;ıa 

Bağdad köşkünde hu0ura ka:bul edilerek Sad
razam oldu; ertesi g-üiı de Enişte Hasan Pa
şa, zevcesi Sultanla bera.'ber bir · çektiriye 
'IJ.indirlip İzmide gönderildi. · 

Vakaı~üvis, Kalaylı Paşa devri vakaları 

arasnda bir morina balığ-ı fakra.ısı naklede1· lı:i, 
bu vezirin koca bir imparatorluğu ne .derece~ 
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ye kadar muvaffakıyetle idare edebileceğine 
aydın bir misal teşkil eder: 

Yalı köşkü önünde hir morina balığı ken
dir::ini karaya vurur, Padişah merak edip tar
tılmasını emreder, bin altı yüz okka gelir. O 
gffn ;Sadrazam da orada bulunur; -·huzurdan 
·çıktıktan sonra misafir odasında otururken 
ha.zır bulunan enderıun ricaline Padişahla 
mahrem olaraık konuşulan her şeyi nakleder, 
sonunda da: - Şunda ,bir büyük balık çıkmış, 
cüsse.sı Padişahımızı hayrete d,üşürürmüş. 
ben kaptan iken Akdenizde ıoir balık çıkımı:;; 

idi ki, boyu buradan Eyuba .kadar varırdı! 
dedi. Bu mfobalağ·a karş)sında kimse ağzım 

a-çamadı; paşa hiçbir münase,beti yckken pr~ 
faya: - Benim vilayetimde amcalarım var
dı, her biri bin kese zekat verirdi! diyerek 
öğündü; nihayet Sila:hdar Süleyman Ağa 
kendisini tutamadı: - Amcaların kırk bin 
keseye malik imişler, bu çokçadır! .. dedi. · 

Bu garip halleri, · kendini pek çabuık İs

tanhul zürefasınm diline düşürdü; bu arada 
Nabi Efendi şu kıtayı yazdı: 

Naf lha.n bir gün Kalayhkoz gelüp oldu vezir 
Her gören dldi vezaret ırzını eyler şlkest 
Ben didim uslandı zira ~arh te'dlb eyleyüb 

Teı·biyet kılmalc gerektir ~ı bunca sergüzeşt. 
Kalaylıkoz Ahmed Paşa, nihayet ıbir gün, 

böbürlenme yolunda müthiş hir siyasi pot 
kırdı: "Edirne vakası benim rey ve tedbirim. 
le olmuştur.!." diyerek kendini, guya Ü~üncü 
Ahmede saltanatı temin eden adamlardan bi
ri süsünü verdi. Sadrazamların divanda giy
dikleri kallaviye, teşrifat kaidesine aykırı 
mutattan ziyade sırma teller çektirdi; lüks 
ve şatafat düşkünlüğünü esvaplarında da 
göf'.terdi; Üçüncü ,.Ahmed bu gibi !hallerden 
vaz geçmesini ;bizzat ihtar ettikçe veya ·bil,va

. sıta söyletti.kçe: "Veziri azam olanlar zinet 
ve haşmette herkesten üstün olmalıdır! Sada
ret şanı budur!" cevabını verdi. Yine Raşid 
Efendi nakleder: Tasrada dola.sırken "bir 

; . ~ ' 
giin veziri azam olursam sana şunu yaparım" 
diye pek çok kimseye vaitlerde bulunmuşıb.ı. 
Müh~ hümayuna nail olunca, bunlar, vezi
rin eski vaitlerine güvenerek İstanbula dol
dular. Ahmed Paşa va.itlerini yerine getire
miyeceğini görünee sarayının ;kapılarını bun
ları~J yüzüne kapamak zorunda ,kaldı. Bunun 
üzerinde, es:ki aşinalar, bir müddet cami ve 
divana çıktıkça vezirin yolunu kolladılar, bir 

göz aşinalığına bile nail olamadılar, bir kısmı 
meyus olup memleketlerine döndü -; bir kısmı 
da lsta111bul sokaklarında sefil ve serseri sü
rünüp dolaşmağa başladılar; çarşı pazar, ha.ıı 
ve hamamda vezir aleyhinde ,konuşur oldular. 
Kalaylı Ahmed Paşa İstanbul halkının itima
dını tamamen ·kaybe,tti; nihayet hakkında p-ek 
safça güven beslediği kaptan derya Mehmed 

. Paşanın .bir entrikasına uğrayarwk (27 Ce
maziyelahır 1116) 27 Ekiri1 1704 de sarayı hü
mayuna davet olundu; Sofa köşkünde otu
rurken mührü hümayun alınarak azledildi; 
ve İstanköy adasına sürüldü. Bir müddet ora
da çok sıkıntılı •bir hayat geçirdi, nihayet af
fedilerek Giridde Kandiye valisi tayin edildi 
(M. 1706); orada, kiliselerin altın ve gümüş
ten mamul eşyalarını hazine adına müsadere 
etınd.c gi'bi .garip •bir teşeıbbüsü üzerine halkın 
acı şikayetine hedef oldu, azledilerek tekrar 
İsıtanköye sürüldü. Tekrar sıkıntıya düştü, 
borç alacak hale geldi; nihayet affolunarak 

· İnebaıhtı muhafızlığına nakledildi; (H. 1126) 
1714 de Trabzon valiliğine tayin edildi; İne
bahtından Tra:bzona gitmeık üzere hazırla
.nırken ani olarak hastalandı, öldü. 

"Kalaylıkoz" lakabını pek severmiş, ken
disinden tbahsederıken: "Kalaylı Paşa şöyle

dir, böyledir ... " diye konuşurmuş .. En sıkın
tılı zamanlarında hile vezirlerin şanından bil
diği kılık ve ,kıyafet ihtişa,mını te:rketmemiş .. 

Bibl.: Rı!şid Tarihi, III. IV. 

AHMED PAŞA (Kara) - On altıncı 
asır vezirlerinden, Kanuni Süleymanın Sadı
razamlarmdan; aslen Arna-wddur; Enderun
dan yetişti, saraydan kap1ıcıbaşılık ile çıktı. 

(H. 927) 1521 de yeniçeri ağıı.sı oldu, Rumeli 
,beylerbeyliğinde bulundu, (H. 950) 1543 .Ma-
caristan seferine iştirak Eitti ve orduda cesur 
ve ,kahraman bir kumandan olarak tanındı, 
ikinci vezir oldu; (H. 955) 1548 de İran üze
rine · açılan seferde serdar oldu, Kenia'h civa
rında pa-rlak ,bir meydan muhare,besi kazan
dı, Gürdstanı fethetti. (H. 959) 1552 de M~
caristan .iiıerdan tayin edildi, Tameşvar kale
sini fethetti. (H. 960) 1553 de, !ran şahı 
Tahmasb'm tecavüzlerine karşı orduyu hü
mayun ile şark seferine çıkan Kanuni Süley
man, Konya Ereğlisinde oğlu ve kanunen ve
liahdı Şehzade Mustafayı bir saray entrik1-
sınm kurbanı olarak idam e:ttirdiğinde, (R :. 
Hurres Sulıtan; Rüstem Paşa), bu cinayet do-. 
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layısile Sadırazam Rüstem Paşa da askerin 
nefretine uğradığından padişah . tarafından 
azledilince, devrin siya.si ananesine uyularak 
ikinci vezir bulunan Kara Ahmed Paşa Sad1-
ra2am tayin edildi. Bu sefer içinde, Sadıra
zam ve serdar sıfatile <büyük muvaffakıyetler 
göster::li, Nahcivan ve Karabağ havaİisini fet
hetti, İranlılar sulha razı ola,rak 1555 Ama&
ya. sulh muahedesi imzalandı. Fa,kat orduyu 
•hümayunla İstanbula döndüğünün tezine, İs-. 
tanbul tahtını .oğlu Şehzade Selime iteni.in et
mek için damadı Rüstem Paşayı tekrar sa
darete getirmek iıotiyen Hurrem Sultan ile 
Kanuninin bu kadından doğmuş ve Rüstem 
Paşanın zevcesi. bulunan Mihrimah Sultanın 
entrikalarile, (13 zilk_ade 962) 28 eylul +555 
c.~ rastlıyan bir divan günü, sarayda arz oda
sının önünde, devlete. fedakara.ne .çalışmış ve 
peık büyük hizmetlerde ,bulunmuş_ olmasınJ, 
rağmen, idam olundu. Bu öfüm Kanuninin 
muhteşem hatırasında silinmez bir kan lekesi 
olarak kaldı. O sırada Almanya imparaıtoru-
1rnn elçisi olarak İstanbulda bulunan Bus,.. ' 
becq, meşhur mektuplarından birinde· bu 
ölümden şu -satırlarla bahsetmektedir: 

"Ahmed Paşanın . ölümü hakkında da 
benden malumat istiyorsunuz. Size kısaca 
şunları yazacağım: Bazılarının rivayetin-e gö
re Mustafaya (Şehzade Mustafa) pek mertbut 
olduğundan ve Düzmece -Mustafaya el altın
dan yardım ettiğinden, Bayezidi (Şehzade 
Bayezid) bu teşebbüsünde teşviik eylediğin
den dolayı öldürülmüşıtür. (B.: Süleyman II. 
Kanuni). Bazıları da Ahmed Paşanın iptida 
adi bir eşkiya olduğunu (tamamen yanlış); 
fakat cür'eti, değeri ve maıhareti sayesinde as
kerlikte ilerlediğ"ini, bu yüksek makama eriş
tiğ·ini söylüyorlar ve hayatının ilk devirlerin
de jşlediği feiıalııkların şimdi cezasını -çekti
ğini temin ediyorlar. Bir takımları ise sadece 
lUistem Paşaya yol açılma;k için öldürüldüğü 
mütalaasmdadırlar. -Çünkü Süleyman, Ah
med Paşaya, yaşadığı müddetçe ondan hiçbir 
zaman mührjinü almıyacağını vadetmiş. Va
ka şu suretle cereyan etmişıtir: Sabahleyin 
erkenden Ahmed Paşa divana geldi. Hazırla
nan şeyden hiç haberi yoktu. Yanına Sultan 
tarafından biri gelerek öleceğini tebliğ etti. 
.Aıhmed Paşa gayet cesur ve metin bir adam
dı. Sanki kendisine hiç taalluku yokmuş gibi . 
hu haJ:ieri fütursuzea:karşıladı. Yalnız cellad-

lar vazifelerini görmek üzere yanına yaJdaş
tıkları zaman onları kovdu. Kendisi gibi 1bir 
adamın adi cellad elile ölmesini şerefine yakış.
tıramadı. Gözlerini etrafa gezdirerek değerli 

hir adam aradı. Bu onun dostu idi. Kendtsinin 
bu son. hizmeıtinde onun bulunıp.asını istiyor~ 
du. Onun· elinden ölüme kavuşmak bir lutuf 
olacaktı. Ahmed Paşanın mUkerrer ricaları 
i.'ı_zerine dostu bu işi yapmağa razı oldu. Yal
nız Ahmed Paşa, kemendi ibirıdenbire· .sı,lmıa
masmı dostundan rica etti. Azıc:ıik ~ıktıli:tan 
sonra durup biraz aefes almasına müsaarfo 
etmesini, sonra ,bµtün kuvvetile ,kendisini öl
dürmesini istiyordu. Arzusu dairesinde hare
~et edildi. Ahmed, Paşa ölmeden evvel ölümU 
tatmak arzusunda bulunmuştu. Onun vefatı 
üzerine Rüstem vezir oldu" (Türk Mektup
ları, Hüseyin Cahid Yalçın Tercümesi).' 

Busbecq'in naklettiği sa:hne, muhak,lrnk 
ki bir hayal mahsulüdür. 

Peçevili İbrahim Efendi: "Halkın tam 
rey ve, rızası üzerine adil ve insaf ile ·hareket 
edip mekadiri naşa riayet ederdi. Mekri ze
man ile fetva olundu. Bigüna:h iken asla katil 
değil, azli icap etmez iken şanadet rütbesine 
e•riştirdiler. Rahrrıeıtullahü Taala aleyh" dl~ 
yor. 

Yavuz Selimin kızı Fatma Sultanla ev~ 
lenmişti. Top,kapıda kendi ismile anılan ca.ı»ii 
İstanıbulu tezyin eden abidelerimizdendi-r (B.: 
Ahmedpaşa Camii). 

AHMED PAŞA (Kavanoz) - On .seki~ 
zi.n-ci asır vezirlerin.den ve Üçüncü Ahrriedin 
sadırazamlarından; aslı Rustur, Sila.ıhdar Hü
seyin Paşa kölelerinden idi, Ende-runu hüma
yuna çırağ edildi, Hasodaya alıındı, sır katfüi, 
Güğümbaşı, (H. 1090) 1670 de. Hazine kethü
dası oldu, (H. 1099) 1687 de vez.irliıkle çırağ· 
P.dilerek Baısra valisi oldu. (H. 1101) 1689 dan 
(H. 1109) 1697 ye kadar Boğaz, Sakız ve 
!Bozcaada muhafızliklarmda, Sayda, Diyar-
bekir ve Hanya valiliklerin-de :bulundu, (H. 
1111) 1699 da nişancı oldu, H. 1114) 1702 de 
azledilerek Kadıköy.ünde otururken (H.1115) 
1703 de Sadaret kefüüd-ası, az sonra da Sadı
razam oldu (9 rebiülahır 1115 = 22 ağustos 
1703), tezine de azlolunup Sakıza sürüldü, 
oradan ine.bahtı muhafızlığına tayin olundu
ve (H. 1117) 1705 de bu vazifede öldü. Ölü· 
nıünd.e yaşı elliyi lmhnuş, ~n$a boylu, şişman, 
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lakabına uygun bir adamdı. Amcazade Hüse
yin Paşanın damadı idi. 

AHMED PAŞA (Kayserili) - Geçen as
rın amirallarından; 1796 da Kayseride çok 
fakir bir ailenin evladı olarak doğdu, pek genı; 
yaşta, yalmn ayağı yarım ·pa:buçlu .bekar uşa
ğı olarak İstan!bula geldi ve tersane ocağına 
girdi. Hizm~.t ve fevkalade -cesareti ile, ne
ferli:kten ıbahriye ferikliğine kadar yük.seldi. 
Kırım harbinde Karadeniz kumandam tayin 
edildi, Sivastopol muhare·besine Mahmudiye 
.kalyonu ile iştira:k etti. 1854 -de vezirlik rüt
besi verildi, Cezairi Bahrisefid, Bursa, Adana . 
valiliklerinde, iki defa da Bahriye Naz.ırlığın
da bulundu. ıAıbdülazizin hal'inde hayli yaslı 
olmasına rağmen çok faal 'bir rol oıynadı, :;/a
rayı donanma ile o kuşattı. Mithad Pasam!l 
konağında, Çerkeş Hasanın Serask~r Hüs0-
yin A v:ni Paşayı vurduğu nazırlar toplantısın
da en yaşlıları o olduğu halde suikasitciyi ya
kalamaık için ilik: atılan o oldu ve :hu e.sna<la 
Çer'kes Hasan tarafından yaralandı. Cesur 
olduğu kadar zeki, ,okumas;ı yazması olma
dığı halde kemal ve dirayet sa:hlbiydi. 1878 de 
füdü (B.: Çer.kes Hasan Vak'ası). 

Devrinin güzel ve büyük yapılarından bi
ri olan konağı, Suleymaniyede Mollahusrev 
mahallesinde Kirazlımesci-d sokağında idi. Ru
mi 1306 dan ewelki bir yangında ya~stı. 
17 ıkaimnuev-vel 1306 tarihli Saba;h gazet.~in
de şöyle hir ilan varıdır: "Süleymaniye,de 
Kaptam,derya Kayserili Aihmed Paşa konağı 
arsası, gayet mutaza,m surette sok.aklar açı
l~Tak parça parça satılmakta olduğundan ta
lı p olan zevatın mahalli mezkure müracaa-ti". 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk meşhur lan· S-abah Ga-
7.e•h~si. • ' 

AHIDJD PAŞA (Köprülüzade-) -Büyük 
Köprüliiler ailesinin seçkin simalarından, 

KöpdUü Mehmed Paşa-nm torununun ,oğlu; 
baıbası Numan Paşa, dedesi Fazıl Mustafa 
Paşadır. Devlet .ka·pısıncfa rikamı hümayun 
,kaymakamlığına kadar yıüıkselmiş, (H. 118)) 
1767 de Eğribozda ölmüştür. Hayatı, ailesi
nin şanına layı,k bir kibarlık içinde geçmiş, 
tarih ilmine düş-kün, zengin ,bir .kütüphane saw 
,hibi, sülüs ve nes.iıh yazıda İpçi Hüseyin Efen
diden icazet almış, değerli bir !hattat idi, ya
zılarnu, "Ahmed Paşa" diye -imzalardı. Ki• 
tapları, ·bugün, Çen:berlitaşta :lkinçi.m.ahmud 
türbesi karşısındaki R;öprülü kütüphanesinin 

en zengin bir kısmını teşkil eder. (B.: Köp
rülü Kütübhanesi). 

AHMED PAŞA (Köprülüzafe Fa.ztl) -
(B.: Fazıl Ahmed Paşa, Köprülüzade). 

AHMED PAŞA (K.umbaı·acı) - On se
kizinci asır başında Türkiye itahiiyetini ve is
lam dinini kaibul etmiş maceraperest -bir fen 
adamı - askerdir'; Asıl adı ile Claude Ale
xandre Com~e de Bonneval, (Klöd Aleksand 
kont dö Bonneval) 1675 de, Fransanm on ye
dinci asırdaki teşkilabna göre merkezi Limo
g-es (Lim,oj) şelıri olan Limousin (Limuzen) 
eyaletinde, ecdadı ortaçağ şövalyelerinden· 
gelen asil bir ailenin. oğlu olarak dünyaya gel• 
di; henüz ço-cuk denileıcek bir yaşta iken, ak
rabasından Fransa Amirali Tourville'in teş• 
vik ve himayesile Fransa .baihriy-esine nefer
likle girdi; ,birka-ç yıl i-çinde mülazimliğe yük
seldi; Dieppe (Diyep), La iHogue (La:hog)., 
Cadix (Ka-diks) deniz mu'harebelerinde ya
rarlıkları görüldü, 1698 de bahriyeden ayrı
larak kara hizmetine geçti, . 1701 de İtalya 
muharebelerinde bulundu; İvree rnüsıtaıh!kem · 
şehrinin zaptında eşsiz ,kahramanlığı kendi
sine hem büyük 'bir şöhret, hem ,de -devrin 
Harbiye ve Bruhriye Nazırı 0hamillard'm :hu
sumeıtine mal oldu, KıraJ On .dördüncü Louis' 
ni.n. gizli bir nikahla evlendiği M;da-m de Main
tenon hakıkında ıhakaret yollu sözler ıSarfet
tiği rivayeti ile ordudan ihraç e-dildi; kendisi
ni mıüdafaa etmek niyetile · gittiği Pariste, 
düşmanlarının ölümüne kadar yürü.meğe .kas
tettiklerini görerek İlt-alyaya ıkaçtı (1706) , 
bir müddet Veııedtkte serseri hayatı. sürdü·k
den ,sonra Avusturya İmparatorluğu hududu
nu geçerek bu devletin lhi:zmetine girdi. 

Avusturya orduları <baş.kumandam meş
hur Prens Eugene 
tarafından gene
rallik ile taltif e
dildi, kendi mille-
tine karşı, düşman 
kuvvetlerinin ba
şında Provence 
(Provans) ve Dau
phine (Dofine) 
m uharebele r i n e 
girdi; 1709 da Şi
mali İtalya, 1710 • 
1712 yılları.uda da 

Kumbaracı Ahmed Paııa 

(Resinı: ı:ı:. Çizer) 
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AHMED PAŞA (Melek) 

Flandre muharebelerinde .bulundu, fevkalade 
hmnetlerinden ötürü İmparator Altıncı 
Charles (Şarl) tarafından İmparatorluk Ge
nelkurmay heyetine tayin_ edildi. 1815 de, 
Avusturya generali olarak Türkiye muharebe
lerine iştirak etti; Petervaradin meydan mu
harebesinin A vust'uryalılar tarafından kaza
nılmasında başlıca amillerden biri oldu; İm
parator tarafından kendisine Mareşallik rüt
besi verildi; fakat ç,01k geçmeden, sığındığı bu 
memlekette.ki ilk hamisi Prens Eug-ene'in 
aleyhinde bulunması kendisini süratle gözden 
düı;ıürdü; üzerinden bütün riitbeleri alınarak 
beış yıl hapse mahkum oldu; İmparatorluğa 
yaptığı •hizmetlerden dolayı mahkumiyetinin 
tezine affedildi ise de dilini tutmaıdı, Avustur
yaıda ikametinin 1bir gün ihayaJtına. mal ola-bile
ceğini de düşünerek Venediğe kaçtı; Venedik
te iki yıl kaldı, Polonya Jıüıkumetine başvur
du, PıolonyaWar, ıA:vustµrya İmparatorunun 
husumetinden koI'ka.raik iltica teklifini red
detti. F'ransaya dönmek istedi, ce!>aret ede
medi. Nihayet son selamet çaresini Türkiyeye 
sığınmada buldu. 

1729 yazında bir kervana katılarak Tür
kiyenin Bosna eyaleıtine geçti. O zamanlar, 
'rürkiyede, Avusturya idaresinden kaçmış 

,peık çok Ma,car mültecisi vardı. Bosna valisi 
Coımte de Bonnevale'i de mülteci ,bir Nemçe 
Mareşali olarak kabul etti ve İstan:bula yaza
ra;k talimat istedi. 1stan'buldan uzun :bir za
man cevap alınamadı, bunun ~zerine hu bü
yük maceraperest, islam dinini krubul etti, 
resmi memurların huzurunda icap eden mera~ 
simden sonra Ahmed adını aldı ve İstanıbula 
ikinci hir müracaatıta ,bulundu; rbu sefer, 
"Mühtedi Ahmed Bey" in !stanbula gönderil
mesi için emir geldi. Fa:kat tam hareket ede
ceği sırada, İsta.1)-,bulda, Sadırazaım Nevşe:hirli 
1braihlın Paşanın felaketjne ve üçüncü Aihm~
dlıı tahttan ın:dirilmesine varan -ihtilal 1kıoptu; 

Bosna defterdarı verilmesi emredilen !harci
raru vermedi, Ahmed ıBo.neıval Bey bir Ya• 
hudi faizciden ıpara alaraık yola çıktı; Edirne
ye varmıştı ki Gümülcüna ikasa;basında oıtıur
mağa memur edildiğine dair bir emir geldi. 

21 eylül 1731 (19 rebiülevvel 1144) de 
Topal Osman Paşa Sadırazam oldu, orduda, 
ciddi hir talim.ve terbiye ile büyük bir inkılap 
yapma;k istedi; yardımcı olarak ilk hatırladı
ğı is.im,lerden biri de Mühtedi Ahmed Bey ol-

du ve hemen Gümülcünadan İstanbula getir
tildi. Ahmed Bey de ilk iş olarak Kumlbaracı 
ocağının asrın ihtiyaçlarına tgöre kurulmasını 
tavsiye etti ve devhal faaliyete geçti. O.sınan 
Paşa yerine Sadırazam olan Hekimoğlu Ali 
Paşanın zamanında ·bir müddet ihmal edildi 
ise de vazifesindeki muvaffakıyelt ve gayret~ 
leri ile ,bu vezirin -de itimadını kazandı, iken
disine Kum:baracıbaşılık ve Mirımiranlık (•pa• 

şahk) unvanı ve rütbesi verildi. 'BSibıalide de 
Hekim.oğlunun adeta bir siyasi müşaviri ol
du. (H. 1148) 1735 de Heklınoğlunun azli ile 
siyasi nüfuzunu kaybett ive Baıbıalideıi uza.kJ 
!aş.tırıldı. Avusturya ve Rusya seferlerinin 
başlaması üzerine, bir ara (ıH. 1150) 1737 de 
Yeğen Mehmed Paşa sadaretinde Awsturya 
ha,kıkındaki malumatından istifade edilmek 
istendi. Sonr~ tekrar gözden düşltü, hatta 
(H. 1152) 1739 da maiyetindeki kumbaracı~ 
ların isyanı •behanesile Kumbaracı:başılıktan 
azledilerek Kastamonuya sürüldü. Bir yıl :ka
dar orada kaldı; affedilip lstanıbula dönüşün
de tekrar Kumbaracı,başı oldu. S-iyaısi işlere 

karıştırılmamakla bera;ber, memuriyetine ve 
Avrupad_a olan siyasi hadiseler üzerine Ba
bıaliye, üzerinde ehemmiyetle durulması ge• 
reıken raporlar verdi. Bir taraf.t8ll da tekrar 
Fransaya dönmek imkanlarını araştırdı; hat, 
ta, Türkiyeden )taçmwk imkanlarını elde et
miş ike.n .hastalandı ve öldü (H. 1160 = M. 
17 4 7) . Ka,bri Galata Mevlevihanesindedir. 
T.ürkiyede on sekiz senelik ikametinde Türk
çe öğrenmemişti. Terci.iman. vasıtasile ıkonu
şur, layihalarını da fransl2JC.8. yallı.ut latince 
olarak yazar, divanı ıhümayun teı:ıcümanı ta~ 
rafından türkçeye çevrilirdi. Siya.si raporlari
nın başına da ekseriya "Serkumibara.cıyan Aha 
med Paşa kullarından gelen havadistir" diye 
bir başlık konulurdu. · 

Kullandığı ım.illıüre, devrin modasın-a uy
gun olarak bir ıbeyit ha.kık.edilmjşti; 1d bu ımUa 
hür bu mühtedi Fransız asilzadesinin ylraru 
arasında pek :zarif kimselerin hulunduğumt 

gösterir: 
Dini lslılmdır at.a.yl mütteal 
Ulu nimet sana Ahmed bu nevval 

Bibl.: .Arif, Tarihi osnıanı Encümeni Mecmu.ası. 

AHMED PAŞA (Melek) - Ç)n yedinci 
asır vezirlerinde:ıa, Dördüncü Mehmedin sa.dl .. 
razamlarındaıı; .lbüyü,k Türk seyyah ve mu
ıharriri Evliya Çe.Jeıbinih ana tarafından akra• 
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hası ve ha.mi.sj; (H. 1013) 1604 de :i:stanbulda 
Tophanede doğ·du; asleıı Abaza.dır, ;babası, 

tersanenin eıı namlı kaptanlarından Pervan-o 
Kaptandır. On üç on dört yaşlarında iken, 
harikulade gi.izelliğ·i, !ba:basile aşinalığı olan 
devrin Kızlarağası Mustafa Ağanın -nazarı 

dikkatini çekmiş ve onun elile evvela Galata 
sarayıııa.. pe:k az sonra Yenisarayda (Topka
pt saraymd~) Büyükodaya alınmış, buradan 
da ·birkac: sene içinde Hazine Odasına, oradan 
Has Odaya gcçmişti. Tarihte mahbubperest
liğ·i ile tanınmış olan Dördüncü Murad, tah
ila. dilfısunıın tezine has odalı ,Abaza Ahmed 
Ağ·aya -Lüyi\k meyil ve muhahbet göstermiş, 
kendisine Melek lfdcaıbı :ile sila.J.ıdarhk vazifec 
ı-;iııi ve:•tTrek r~nderunu hümayunun en. yüksek 
nı:ık,ırnına <~ıkarmıştı. (H.1049) 1639.•da Bağ
d.ailın fe-tllinde .saraydan Diyar,bekir ·beyler
bc·y iliğ•i ve vezirlik rütbesile -çırağ edilmişti 

(Ü.: Murad lV). Erzurum ve Musul valilikle
r.inde bulunara-k (H. 1050) 1640 da kuhbe ve
zirliğ•i ile :i:stanbula '.gelmiş, (H. 1054) 1641 
de Dördüncü Muradın kızı Kaya Sultanla ev• 
lenmiştir (B.: Kaya Sultan), beş altı yıl Şam 
ve Halep valili!kleri ile taşrada dolaşmış, (H. 
1060) 1650' de mazul-en İstanbula .geldiğinde 
Bağdad va.liliğine tayin edilmiş, eyaletine git
mek üzere kapısı halkile "Qsküdara geçtiğinin 
üçüncü giinü, Dördüncü Mehmed tarafından 
saraya davet edilerek İstifa eden Kara Mu
rad Paşanın yerine Sadırazam olmuştu. 

Vakanüvis Naima Efendi mührü hüma
yunun Melek Ahmed Paşaya verilmesini şöy
focc nakleder: "Melek Ahmed Paşayı Bağ·

di1d eyaleti ile acele olarak Üsküdara geçir~ 
mişti. z~vcesi Kay:ı Sultan dahi padişaha şi~ 
·ktı:,Vet edip: - Yakında .gelmişti, şimdi niçin 
gider, ,bari beııi -boşasın! dediğinde Mele~ 
Ahmed Paşanın Bağda-da g,itmesi · padişahın 
r1 ı:ası hilafına olmuştu, üçüncü .günü Kara 
1,.1):urad Paşa mührü hümayunu kendi rıza.sile 
t :·~lim eyleyince yanlış hesap Bağ-daddan dö• 
ner misli üzere padişah Melek Ahmed Paşa
yı daveit edip mührü teslim edip Sadırazam 
ettiler. (Mütegallibe) ocak ağ~lannın -kendi
sine vezirlik ettirmiyeceklerini ;bildiği için 
Mde·k Ahmed Paşa önce mührü kabul etme
ı-ni~. istikla-lini şart koşmuştu, ıbir ~aat kadar 
ısr·ai· ve nice kelamdan sonra oca:ktan bir fer-d 
m1üıra mü_da-hale etmesin diye şart olunct;u''; 

lıJeJe,Jr Alırı1şd Paşa sadareti üzerine Ev-: 

liya Çelebide zengin tafsila:t vardır; on yedin
ci a:,nr ortalarında istanbul hayatı bakımın
dan :bu sayfalar dikkatle okunmağa değ·er-: 

"Ivlelek Ahmed Paşa ile Sultan Murad 
zanıa.mııdanberi sarayı hasta hukuku sabıka
mız ve validemiz birkaç gece misafir olup gece 
ve gündüz (paşanın kapısı halkı ile) -hiisnii 
ülfet ederdik. 1060 senesi şabanının - birinci 
günü Sultan Mchmed Hanı Rabi Çemen Sofa 
kasrında cemi ulema se suleiha ve vLizera ve 
ayan ve eşraf ile müşavere edip: - Bağdad 
-hLkimi Nogayoğlu ;Ar·slan Paşa merlnım ol
dı;ğundan eyaleti Bağdad~ kiıi~e tevci'h eyli
yelim '? dedikte Sadıra.zam Murad Paşa: ---
Padişahım, Melt:k Ahm(;)d ·Paşa lalan heniiz 
Bağ·daddan gelmiş ve Bağdadın ahvalini ya11Şi 
bilmiş ye Acem ile yahşi gcçiıımiştir, Olla. H1-

sa11 ·buyurunuz! dediklerinde: - 'Piz Melek 
Ahrncd Paşa gelsin! buyurdular. M~Jek Ah
med Paşa huzura gelip hemen ı~adişwh / __ Me
lek lalan,! sana yine ·eyaleti Bağ·dadı ihRan 
~yle-diın! buyurdu. Melek Paşa.: --- Padişa.-

1um ! kabul e:Lti:m amma yeniçerilerin reayaya. 
·z:uliiı:i.1 ve tecavüzleri haddeııı efzun olup yeni~. 
çeri ağası Bağdad vezirleri olup ta,galliiıb et
mişlerdir. Anların on adet zalfrnlerüıin (vli
cuthrını kaldn·mak) ~çin hattı şerif ihsan ey
le! de diklen sonra üç kese altın harcirah, elJi 
ttifen,k, dli zıı-h, elli katar devt, elli katar ka
lır, ve bir cedid otağ· ile .serdarlık hatitı şerifi. 
ile bir hil'ati fahire i.hsan olunup paşa .hernen 
padiş"ahm elini öp.Up nice vaz ve nasihatten 
sonra cümle ile vedalaşıp _Saray-burnundaki 
Sinan Paşa köşkiinden kayıklara süvar olarak 
Bismillah ile Bağdada · gitmeğe Üsküdara 
(geçti). Bir·kaç gi.in oradaki sarayında ,oturup 
Kaya Sultan dahi gö,ç edip geldi. Hakir ol gil~ 
nü Bağ·dada gitmek için Mele;k Ahmed Paşa 
efendimize intisap He nıüezzinbaşılık ve mii~ 
sa:hi:blik hizmetinde :bulunup, ulaklık ile. ha
kir Bağda-da :gitmeğe' :karar verip ,tedarikfo-. 
dmizi görmeğ·e başlayıp· amade idik. O esna
da :hikmeti Huda, mahi şabanın sekizinci cu-. 
ma günü (16 ağustos 1652) Har::ıdabaşı Ha~ 
san Ağa ve bi.r bostancı sandal ile gelip: 
- Buy~iun sizi saadetıO. padişahı alempenah 
-haztetleri ister! dediıkte ,paşayı melek haslet: 
- Ağa, .hayır mıdır? dedi. Hasan ,Ağa: - Ha~ 
yırdır, haber müjdesi ,bizimdir! dedi. Badehu 
paşa ile i;kisi -b-ir 'kayığa süvar olup Saraybur
mm.a doğ·rıı derya yiiz:ünden cereyan ~derken, 
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Sa.ra.yburnundıi.ki Sinan Paşa köşkUnden bir
kıı.yık daha avanta edip gelmede, biz dahi var
mada idik. Deniz ortasında kayık paşaya mü
Hl,ki oldukta gördük ki Darüssade Ağası imiş. 
Gelip; - Mübarek bad, hayırdır! dedi, amma 
gayri kelam söylemeyip Sarayburriuna var~ 
dıkta Bostancıbaşı ve gayri Haremihas ayanı 
cümleten paşa.yı istikbal edip ~asb.a;hçedeki 
Çemen Sofa nam mahalle götürdüler. Cümle 
erbabı divan ve yedi kubbe veziri ve =kadıas
heri, Şeyhülislam ve gayri ·ayan ve ktbar, mü
sahibin V'e mukarribin anda .idiler, paşayı 
ciimk,ten izaz ve ikra.m1 tam etUklerinde ha
kir nn.kş a.ldını., dört tarafıma. 'ba:kındım, ve
ziri ô.zam Kara Murad· Paşayı görcmedtım. 

Anı gördük ki saadefüı padişah gelüp cümle
ye selamdan sonra.,.t_ahtı alisinde karar ve Me
lek 'Ahmed Paşaya hita1hen; -'-- Melek lalam! 
y1Jlun ya.kın oldu, Bağdada gitmeden kurtul
dun, sana mührü şerifimi ihsan eyledim, ka
bul edesin, vallahi böyledir ki bir ferdin il
Jrnası ve bir merdin itimasile değil, :hassaten 
lrnn.di ıkarihamdan sana mührümü verü:p ve
ikilf mutlak ettim! buyurarak Murad· Paşadan 
alınan mührü desti şeriffle Melek Aıhmed Pa
şaya verdi. Hemen Melek Ahmed Paşa yer' 
iiııer-ck: - Padişahım, nutku dürerbarın ka~ 
bul olrrııtk için mührü aldım; ka:bul ettim, am
ma. beııim işime enderun ve birunfüm bir kim
se mani olmasın, kimtK: bir ha.hbdi<k şey riea. 
edlip umuru mi.islimine fordi a.forfrlc ka.nşma
SHll, bi~ııim arz ve telhisim. olma.dan bir iş ol
ın.aı:-ınıı. hazinedtm :bin kese ikraz ediniz, bir· 
ar.im donn.nma çıkarıp Vcncdiklilerdcn bir in
tikam a.lııp_ Girid adasına gidip Kandiycyi fet
·hedclim, Üıniddir ki padişahırrı_a hayır dua 
olup dini mü bin gayretine nke işler edüp- yiiz 
aklıkları idelim! deyince padişah: -,-- 1şte .Mu
rad Paşa la.lamda -bin kise var, ant tahsil edüp 
donanma mühimmatına sarfeyle! ,buyurdu. 
Mekk Paşa: '-- Padişahım! o hin keseyi ben 
vereyim, Murad Paşa la.lana Budin eyalebni 
ihsan eyle! ded~kte ricası ,kabul olunup Murad 
Paşaya Budin verildi. Melek Paşanın cümle 
ricaları kabul olunup bir işine kimse ma,ni ol
maması için ettiği .rica dahi yemini billah ıle 
kabul buyunılara,k Elfa.tiha dendi. Paşa· pa
dişa·hın e.lini öpüp iki samur hil'ati fahire bir
biri üzerine ,giyüp yer öpüp çıktı. Alayı azim 
ile sarayına dahil oldu. Sarayının eşiğ"inde 

yüz ad~t ,kurbanlar kesildi. Devlet yaver, baht 

ve talih mes'ud olup cemi ayanı devlcit ve (i~ 

ehli) gece· ve gündüz saraya gidip gelıneğ·(, 

ıbaşladı. Sarayd,a bir adım atacak yer kalma
yıp yedi günde mal deryası cereyan ederek ye-
d'i bin kise hasıl oldu. Zeamet, timar (ve tür~ 
lü memuriyetler tevcih-ile) aıkçe almadan eli
miz d.eğmez;oldu. -Mühür i.hsan olunduğu -gün 
Kızlarağasile bir hattı hümayun ile ber:aber 

-bir kat hil'ati fahire ve bir yeşilimsi çuha.1ı 

samur kürk geldi; paşa eğnine giyince divan 
çavuşları: ''Hil'atin mübarek ve yaşın uzun 
olsun, Tanrı padişah&. çok yıllar ömür versin!" 
,r~,·-, alkışladılar. Paşa Darüssaade Ağ·asma 

bir kisc altun ve -bir samur kürk i-hsan (:\tti. 
K,1.ya Sultan efendimiz gayet memnün olup 
ciimle mevcuıt ağ-alara yirmi kise ihsanı ,bez
lctti, ha-k'ire dahi üç yü.z kuruş hisse d-üştii. 
Pirü _dva.n, fakir.ti ayan ofüadar .şadü handan 
oldular ki guya zührei felek raksan oldu. Pa.
sa efendimiz ramazanı şe.rifiı1 on ". dördüncü 
~arçamha gilnü kanun üzre kola binip İstan
•bul Mollası önü sıra, IAıyak nai"bi arkada, Muh
tesib Ağası ileri olup :bu tertip üzere ala.y1 
azim ile Unkapam ma·hzeni yanında Fati.h 
Sultan Ivlehmed ıHanın divanhanesinde karar 
eyledi. Bütü.n Karadeniz reislerini, elmwl{\.'.i.
leri. uncuları ve muhtekir navlımcuları top
layıp Karadeniz iskelelerinde zahire niceye 
alındığını sual idüp ona -göre ,çeşni tutnp (,],;. 
mok pişirtti; harç ve masrafından sonra. 300 
dirhem fbeıyaz ekmek bir akçeye- elverdiğimh 1 _ 

iiylece narh. verdi. Semiz ete dahi yedi akı,P 
narh vererek Yemiş İskelesinde-ki FaiUhin 
sebze divanına. gitti. Anda. dahi pirinç, balila. 
nohud, mercimek, keten, kına, şeker, kahve 
vesair eşyaya narhı sultani vererek saraymda 
karar e-yledi._ Gecemiz Kadir, :gündüzümiiz 
.bayram olup gi-ce ve gündüz umuru muaz:i:,ı.
ma seyr.U te,ınaşa,sını- iderdi:k (St~yyahatnaınr-, 
cild l). 

Melek Ahmed Paşa çok !kötü · bir za.• 
.rnanda.11ükumet bas,ına geçmişti. Yıllardanhn~ 
ri devam eden Girit harbinin en buhranlı bir 
devri yaşaniyo-rdu. Hazine, hırsız ve aci;ı; 
ellerde iflas haline gelmişti. Girit adasında.ki 
büyük Tür.k ordusunun masrafları çok ağır
<iı; söz ayağa düşmüş, İstanh~l :birbirl arka
smdan kopan kanlı ihtilallere .sahne olrtms, 

. hükumet; müıtegalli,be yeniçeri ağ·a.larmm 
pençesinde (B.: Ocak Ağaları), Padişah ne 
yapacağımı şaşırmış bir. ç-ocuk (B. : Me-hmed 
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IV) ; saray, hüıkümdan.n anası Turhan Sul
tanla büyük anası Kösem Sultanlann reka.ıbe,t 
entrikalarile çalkanıyordu (B.: Kösem Mah
peyker Sultan; Turhan Sultan, Hatice). İm
paratorluğu bu anarşi uçurumundan, an~ak 
mührü hümayunu koynuna koyacak bir dik
tatörün celadeti kurtara:bilecekti; Melek Ah
med Pa.şa ise, artıtk DördüncU Muradın tü
vana ve çalak silahdan değildi, vücudün.ün 

~' 

iri pehlivan yapıiı yağ ve göbek ··bağlamış; 
Kaya Sultanını güzel y,üzü ve tatlı dilile oldu
ğu kadar harikulade zarif tuvalet ve kıyafoti 
ile teshiı· etmiş, sara.y . teşrifatına düşkün, 

dervişlerle ülfet ve sohibetten zevk alan, "rü
yayi Saliha." lar görüp •bunların çıkmasını 

merak ile bekliyen· ve muhaikka.k tki, kandan 
nefret eden bir devletli idi. Arzulamadığı ve 
ibeklemediği 'bir anda kavuş.tuğu mührü hü
mayun kendisinde ancak on dört ay kaldı ve 
:büıyük şehjrde keındi kötü tedbirleri yüzünden 
çruran :bir eısnaf ihıtililinde azledildi. 

Kapısı halkından ve imamı evvel ve mü
ezzin başı.sı Evliya Çelebi :bu on dört aylık · 
sadaretin muhasebesini yapariken. Paşasının 
muvaffakıyetli işlerini Şöylece toP.lar: 

1 - Askerin altı aylık· mevacibi veril
memişti; .halbuki üç ayda bir çıkması kanun 
kın,bıydı. Hazinede ancak 17. kese akçe var?ı· 
Sadrazam olur olmaz, başta Padişah ve Val
de sultanlar, devlet erkanı, rical ve oca:k ağa
larından 11,060 kese akç~ istikraz etti, sada
retinin üçüncü günü divan olup askere istih
kakını dağıttı. 

2 - Kendisinin, 70 yük tutan has geli
rini ve kale~erde "kale.an.iye" harçlarından 
Sadırnzama aiıt olan hisseyi hazineye terketti. 
Bundan böyle de bu ferağat bir an'ane olarak 
yerleşti. 

3 -·· Girit 'serdarı DeU Hüseyin Paşay.a. 
· bir ay içinde yüz bin kişiliık hir kuvvet geçi;
m iye muvaffak oldu. 

4 - Kaptan Paşalığa Deryamartisi Hil
sam oğlu Ali Paşa gibi bir denizci getirdi; Gi
ride ~ze kuvvetler, erzak, cephane vesair as
keri teçhizat götürüldü., Tersanede hümmah 
bir faaliyetle yeni gemilerin inşasına başlan
dı. Bu arada saray ve hükumet erkanı donan
ma.ya hediye edilmek -üzere birer kalyon yap-
dmttılar. · 

Melek ıAhmed Paşanın en yakm müşa
virleri, kethüdası Diyarbekirli Gadde kelbhU-

da ile Mevkufa.tçı Mehmed Efendi idi. Defter
dar Zurnazen Mustafa Pa.şanın Saclıraza:ınlık 
talebine müteallik haremi hümayuna gönder
diği bir mektubu tutulup azledildikten rnnra, 
bu makama da vezirin itimadını kazanmış ri
calden Moralı Mustafa Paşa getirillmişti. Fa~ 
kat, mütegallibe oc~ ağaları tarafında.n hi
maye edilen Zurnacı Paşanm azli bu ağalarla 
vezir arasına bir soğukluk vermişti. Ha1k da 
ocak ağalarmdan nefreıt. üzere olduğundan, 

Melek Ahmed Paşa enderunu hümayundan 
bir yeniçeri ağası ç1kar1ıp ağayı ve ocaık ket
hüdasını azledecektir diye bir laf yayıldı. Ye~ 
niçeriler Şevvalin ortalarında bir divan güni1 
çorıba içmeyip Padişahtan Sadrazamın azlini 
istetmiye karar verdiler. Ocaktaki casusları 
vasıtasile bu klasik suiıkasdi haber alan Melek 
Ahmed Paşa, o gün, hastalığını ıhahane ederek 
divanı hümayunu toplamadı; ağalar da paşa
ya ehemmiyet vermez görünüp her gün bir ye~ 
re iyş ve işrete gidip kendi zevk ve safalarm
da gö,r.ünürlerdi, aslında ise Sadrazamın azli 
yollarını meşveret ederlerdi. 1060 Şevvalinin 
on yeqinci gün.U (13 Ekim 1650) de ·kethüda, 
beyin Topka,pıda:ki bahçesinde toplanmışlar
dı. Bunun üzerine Meleık Ahmeı:l Paşa, ağalar
la anlaşmayı tercih etti. Bir gün, ricalden ara 
bulmak üzere gelen ,bir zaJte, vakanüvisin işa
ret ettiği gibi mevkiine layik bir vakar ile 
hitap ederek: - Behey adem .. Biz onlara ne 
işledik, na.makul ne vaziyetimiz sudur etÜ, 
yerimize talip olan rakibimizi onların ıhatın 
için katletmeyiıp azil He ik:tifa ettik, niçin na
danlık ederler? dedi. Vezirin •bu sözleri ağa
lann va:hşeftini gidermek için kafi geldi. AYHi 
zat ağziyle "sahıibi devlet !bizim efendimizdir, 
dalına onlara !hayır olam isteriz" yollu lbir ce• 
vap geldi. Şevvalin on sekizinci salı günü ku• 
rulan divanda Melek Aıhmed Paşa. ocak ağa~ 
lanna iltifatta bulundu. Bunu hemen ertesi 
günü kethüda beyin Topkapıdaiki tahçesinde 

· Sadırazam şerefine parlak :bir ziyafet takip 
etti; ziyafetten sonra da Melek Ahmed Paşa,
ya ''alatı zere mustağrak" bir at çekildi. ~ir 
yeniçeri ocağı kethüdasının bir Sadırazama 
ziyaf eıt vemnesi, o zamana ,kadar imparatorluk 
tarihinde görülmemiş ıbir küstahlık, vezirin de . 
böyle bir daveti kabulü gör.ifüneıniş bir te
nezzül idi. 

Yeniçeri tehlikesini önliyen Mekk Ahmed 
Paşa, ibir Siyavuş Paşa vakasile karşılaştı. ts-
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tanbulda, devrin namlı vezirlerinden Siyavuş 
Paşamn hüyük valide Kösem Sultan elile Sa7 
dıraz.am olacağına dair ibir dedikodu yayıldı. 
Telaşa düşen ,Ahmed Paşa, Hüsam oğlu Ali 
Paşayı feda ederek Siyavuş Paşayı kaptan 
paşalık ile İstanbuldan uzaklaştırmak istedi, 
yeniçeri ağasr Karaçavuşu Siyavuşpaşa Sa
rayına göııderdıi; Karaçavuş vezir lisanından, 
selam getirip: - Kaptanlığı ka;bul buyursun
lar, din ve devlet hizmetinde olsunlar dediler! 
dedi. Siyavuş Paşa talaıkat sa:hi!bi bir vezir 
idi : - Ağa Hazretleri! Ma1umdur ki, bir 
ldmse şıimdi vezarete talip olsa ya haremi has 
tarafindan amel edecek yalıtıt dışarda erkanı 
devlet olan ağalara müracaat edecektir; sa
hibi devlet damattır, iç halkı kendi ellerinde
dir, her hale vakıftırlar, eğer dıı;ıardan hare
ket olunsa ağalardan biri cenrubınızdır, bizim 
tarafımizdan bir müracaat ol,du ise söyleyin, 
utanalım.. Hem bu asırda yezi-r olmanın ne 
kadar ra,hat ve bereketi vardır malumunuz 
değil midi:t? Bu~kış·faslında vatanımızdan iz'
acın aslı ne olmuş olur, sahiibi devle'!: ile bir 
yerden çıktık, aramızda sadakat ve uhuvvet 
hakları vardır, kendilerinden lütuf uma:rıken 

cefalarma mazhar olmak la1k. ımidır; eğer' el• 
bette iz'aç mukarrer ise; kaptan paşa derya 
umurunun ehlidir, bize kara sancaklarından 
birini versinler gidelim. dedıi.. Karaçavuş özür 
diliyere-k döndü. FaJka,t ,Siyavüş rahat edeme
di, "yüz yüzden utanır" diye atma :binip izahat 
vermek üzere Sadrazama ibizzat gittL Meleık 
Ahmed Pa§a kendisini çoık hürmetkarane kar
şıladı; Siyavuş Paşa da edebinden, huzurda 
kaldığı müddetçe· dizüstü oiturmuştu, kalkar
ken •bir ayağı uğuşmuş ve çok rnuztarip ol
muştu . . Hadise büyük valideye aıksetti. Kösem 
Sultandan Kaya Sultan ile MeJek. Ahmed Pa
şaya : "Siyavuş Paşayı incitmiyesiniz rızam 
yoktur, ayağı incinmdş, hatırını hoş edin" diye 
·haber geldi. Melek Ahmed Paşa da Kaya Sul
tan ile kendi adına iki şişe çiçek ·gönderdi. Si
yavuş ı.=ıaşa çiçekleri getiren ağaya arkasın
daki bin kuruşluk samur küıikünü çıkarıp giy
dircti; ,bu.iltifattan maıhcup olan Sadrazam ile 
zevcesi de Siyavuş Paşaya gizlice bin altın 
lıarçhk gönderdiler (B.: Siyavuş Paşa). 

Melek Ahmed Paşayı deviren, hiç bir uz
laşma, anlaşma kabul etmiyen kendi katü ida
resi oldu, sa.daretinin ilk günlerinde kendisin
den büyük hizmetler beklenen vezir, pak az 

sonra .halk üzerinde ,bir ka-bus oldu, ve bir 
gün İstanbul şehri, silaha sarılan esnaf ve 
çarşılının ihtilal sahnesi oldtt; Evliya Çelebi 
-bu havayı çok kuvvetli, anlatıyor: "Günden 
güne kendisinden ve tevabiinden ve cümle 
ocak ağalarınd~n İsta]]bul ahalisi yüz çevirip 
üzerine nuhuset çöktü" diyor; vakanüvis de 
bu halk - e·snaf ihtilalini şöylece anlatıyor: 

Sipahiler Sultanahmed Camii Vakasmda. 
kırılmıştı (B.: At Meydanı Va.ikası) ; .yeniçeri 
zabitleri ise kendi karlal'l sevdasına düşmüş

lerdi ; Vükela yeniçeri zabitanile birleşince 

as'kerin kendilerine verilecek paranın ayarı 
bozuk akçe ile ödenmesine :iltiraz ihtimali yo-J<
tu. Hazıiney~ seksen akçeye alınan kuruşun 
se;ksen akçe olarak veriLmesi aptallıktır, me
sela .Uç aydan üç aya ödenen asker ücretleri
nin bir taksitinde, hazineye ayan tam olarak 
alman akçe, · yafuudiler, saITaflar · elile ayarı 
bozuk akçe ile değiştirilip verilse ,bin .kesede 
en az üç yüz kese kir vardır deyip Karun ıha
:ııi.neleri yığmayı adet etmişlerdi . Bu sefer de 
uluf e zamanı gelince Defterdar Mor alı Musta
fa P.aşa Qca;k ağalarile bir ye·re gelip şu kara
rı verdiler ki: 

Ağaların eli altında bulunan kimselerin 
Belgrad ve Bosnadaıki darbhanelerde kesti
rip getirdikleri ayan ;bozuk akçelerle meyha
necilerden toplanan ,kızıl ve ,kırpık akçeler, 
her yüz on sekiz akçe bir altın hesaboile esna
fa dağıtılacak, karşılığında yüz yirmi bin altın 
tedarik olunup bunlar da ya;hudilere ikişer ri
yale il{ırdırılıp askerin istihkakını karşılıya
cruk olan i:ki yüz ,kırk •bin riyal temin olunancak 
idi. Defterdar . paşa sarayında yığılan ayarı 
·bozuk akçe esnaf ve zanaat ehline hallerince 
dağıtılmak Üzere Bedestan kethüda.sına ten
bih olundu ve keseler Bedestana taşınmağa 
başladı. Bedestan kethüdası da SaraÇihane 
kethüdasını, ihtiyarlarını veııair esna,f kah
yalarını ve ihtiyarlarını 1061 ramazanınm 

dördüncü günü Bedestana çağırarak kese
leri gösterdi ve emri tebliğ etti. · Esnafa .bir 
dehşet istila edip "Maazallah bu ne olmaz · 
iştir!" diye her sınıf in söz sahiıpleri ve ihtiyar
ları bir yere gelip büyük :bir kalabalık halinde 
Sadırazam Melek Aıhmed Paşaya giderek dert 
yandılar: - Devletlu vezir! biz bu yıl on dört 
teklif çektik,\ kesad ise canımıza kar etti, ağa
ların Karadenizden gelme sefine ,s'efine bakır, 
şap, fındık ve tuz, ,Ak.denizden getirdiikleri 
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şayka şay.ka sabun, dhni, sakız ve filan falan 
'bunca şeyleri bizlere dağıtıp değerlerinin kat 
kııt üstün tbehalarını alıp bu kadar zarar çek
tirdiler. Dükkanlarımızın kirasını vermekıten 
aciz iken böyle ayarı ,bozuk akçenin yüz on 
sekizine bir altın istemek ne demektir? Bir 
veç.hile kudret ve imkanımız yoktur! dediler. 

Melek Ahmed Paşa gazebe geldi: - Sü
rün bunları dışarı!. Yıkılın bre kafir gidiler! · 
Varın tedarik edin verin!.. <liye bağırdı. Es
naf ve tüccar: - Haşa kabul etmeyiz, :biz ehli 
islamız! diye b-ağrışarak çıktılar. lsta.nbuld:ı. 
·bütün dükkanlar ,kapandı. Büyük hir kala'ba
lık halinde Samatyada Davudpaşa mahkemesi 
yanında Şeyhülislam Kara·çelebizade A1bdüla
ziz Efendinin sarayına gittiler (B.: A:bd.füaziz 
Efendi, Karaçeleıbizade): "Vükelasından ümid 
kalmadı, kalk ahvalimizi padişaha bildir!" di
ye Şe.yhülislamı zorla alıp atına bindirdiler; 
on binden fazla bir kalabalı~ Saımatyadan 

Ayasofyaya geldi, Müftü Efendi oradan sı;ı._ra

yı hümayuna ıhaber yolladı; bir ayak divanı 
kuruldu. · Babüssaade önüne kurulan lt:.a:htta, 
Dördüncü Mehmed İstanbul esnafınin şikaye
tini dinledi. Ba:büssaadey,e kadar, sarayın ·bi
rinci ve i1kinci avluları -bir. adem deryası ol
muştu. Söz sa:hipleri hallerini tafsilatile ar
z.ettiler: - Lalana vardık, tbize kafir dedi, 
şimdi sana geldik, halifei ruyi zeminsin, hak
:Jnmızı hak edüb üzerimizd_en zulmü def -eyle!. 
diye ,bağrıştılar. 

Dördüncü Mehmed: - S_ize .böyle zulüm 
olduğuna benim rızam yoktur! deyip vezire 
bir haseki gönderildi ve gelip meselenin aslı 
ne olduğunu bildirmesi emredildi. Melek Ah~ 
med Paşa ,halkın hil,cuımundan korkarak sa
raya -gelmedi. Meseleyi ıkendi'Sine .göre bir tel
his ile ~.nlattı. Telhisi getiren ayaklanmış olan 
halkın hücuınüna uğradr; ağır yaralı olarak 
güç kurtarırdı. Sultan Slileyman kanundan 
ma.a,daki lek.aHften a:ffedildiklerine dair es
nafa bir hatılı hümayun verildi. Bu hattı hü
mayunu getiren Müftıü eıfoodi: ...:.... !şte ,af bu
yuruadu, daha -muradınız varsa onlar da ye
rine getirilir, dağılın!. dedi. Hattı hümayunu 
aiıp -koyunlarına koyan esnaf kahyaları ihemen 
-dağılmadılar; .başlarına toprak ,çalıp: - Pa
dişahım zulüm ile alem harab oldu, sana bil
dirmezler, vezirin saklar, 'halen on altı nefer 
ıkimsi vardır ki sana padişahhk ettirmezler, 
miriye aid . cümle malı yiyip yutarlar .. Bunlar 

falan ve falandır ... Ali Osman devleti düşmüş 
ocağa yanıyor!." diye bağrıştılar. Vezirin azli 
ve Ocak ağalarının katli i~in ayak dirediler. 
Saray fazla tereddüt etmedi. Melek A'.1m~d 
Paşa azledildi, Siyavuş Paşa Sadırazam üldu 
(B.: Esnaf İhtilali). Ahmed Paşaya da Si
listre valiliği verildi. 

Bu vaka hakkında Evliye Çelebi çok can
lı sahneler nakleder. Paşanın esnaf ihtiyarla
rını huzurun<lan kovarken Çavuşbaşının' elin
den hezaren değneğini kapıp Üzerlerine hücum 
ettiğini ve paşa sarayının ıbir mahşer yerine 
döndüğünü söyler : 

"Bir alak ibadullahı divanhanede önüne 
•katuıb anı a:nda vurarRk kimi kendisini merdi
venden aşağı atarak, kiminin eai ayağ-ı kırılıp 
firar eylediler ... Cümle sadati kiram: - He
rifler, şahid olun!. "Bre Yahudi!." diye üze
rınrıize asa ile gelip urarak mecruh ctdi, bunun 
vezaret ve hükfımeıti caiz değildir!. diye doğ
ru Nakibüleşraf ve Şeyhülislam efend.iye git
tiler". 

S~.ray yürüyüşünü ve Mdck !Ahmed Pa
şa sarayında alınan bazı tertibatı da şöyle an
latır: 

. "Yliz elli bin ibadullaıh, pürsilalı, . Allah 
Allaha reha buldurub derya misal ·beni adem 
temevvüc eyledi. At meydanında gulgulc ko~ 
pub lstanbulun içi vel·v~le, gulgule, feryad ve 
figanl;a. dohıb herkes güruh güruh Ba:bı hi'ı

mayun önüne geldi. Herkes -silahlı ve zerdeste
si ile, 'birçokları ucu yanmış köseği odunilc, 
koyunlarında hirer samunlarile Baıbı hüma-

- yuna. ·geldi... Gadde Mehmed Kethüda (Me
lek Ahmed faşa Kethüdas.ı) dedi ,ki: - Sul
tanım, bu eşirrayi eıcna:s ki bakkal, çakal, 
muhtekir, kazzaz, bezzaz, hamaı', c2:mal .ka
vimdir, ölüm erleri değillerdir; Üssil,han, Üm
mühan, Gülistan ve Fatmasından geçemezler; 
bizim sarayda halen bi;n yedi yüz ,hare alır 
ağalar ve karakollukçu vardır; Sin carda Saç
ı~ kürdünü kırdığımız cenklerde bulunmuş üç 
bin cenk eri Abaza, Çerkes, GUrcü, Arnavud 
yiğitlerimiz var, yüz elli tüfenkendaz baltacı 

vardır, dört yüz iç,ağaları var .ki cümlesi altı 
bin asker olur; iptida tenbih edelim, Ayasof
ya kapısını seddetsinler ;· andan Bostanctbaşı
ya ha·ber verelim, Servi kapusu i,çre bostan'-, 
cılar silahlarile hazır ibaş dul'Sunlar, hemen 
biz saray kapısını açub üç -bfa atlı ve piyade 
ile Babı hümayuna doğru Cebe.hane yoluna 
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çl'lmb bu hamın ar.dun alarak Ayasof,va kan 
pısını ,kapa,talım. Üç aske.rin ortasında kalan 
bakkal çakal gidilerini ortaya alu'b öyle kı
lıç uralım ki... Bu tarafa kaçanları Muhzir ağa 
yoldaşları ve hanede olan adamlarımız kur
~una soksunlar,. Bu ·hal bir zaman daı:ıita,nı 

dosttu, olub söylene .. 
Bu veçhile paşavı cenge tergib ederken 

I{oskafırınlı Muhzir :ığa tc/lJdili came a17ağı 
·baltacıların harem krı.ıfüsundan taşra firar ey
kdiği haberi paşaya. geldiıkte hayH mütcelHm 
olarak beddua ectüb: - İlaıhi iflah olma-sun! 
buyurdular. Babı hümayun önünde ,guJ:gu1e 
~-;oğ·aldı. Paşa efendimiz: - Aya. •halkın güJ
guksinden kim haber ala! J:myurduğundiı 
:rel'h-isci Hüseyin 1Ağa kalkub: - Sultanım! . 
el nceletü rnin e~.fC.;/r::ı.n vetteenni minerr::ıh

man derler .. Sa!brcyleyin ,görelim a.yinei dev" 
ran ne gösterir.. R::::m askerimiz kethüda 
,beyin buyurduğu . iizre diıa:ver hünerverdir" 

\ 

ler, Babı hümayun önün.de -Olanlara -kurşun 

urmılar bir caıi halas olmazdı am.ma sizin Me
lek nannmz bednam .olur .. Gel, evvel ben ·senin 
yoluna can ve baş feda idub ,rar.a,yım göre
yim, söz alayım, lutf ile söz vereyim .. Hemen 
,beni ha.yır duadan firamuş etmeyin! dedikde 
paşa : -- Hoş ne güzel! Alla'h halas eyliye .. 
Amma Hüseyin Ağa sen ıstıl:ahcı ve ibareci
sln, rı,nlar bir alay ·başeratdır. ~en fodulcasm, 
onlara bu ma:halde müda.r~ ile kelimat etmek 
,gerektir! diye nasihat amiz ta:limler etti, 
(H.: Hüseyin Ağ·a, Telhisci) .. 

!stanbuldan Silistre valiliği ile 1izaklaşaıı 
Melek Ahmed Paşa, (H. 1064) 1653 de Kub
be vezirJ.iği ile tekrar lsıtanıbula getirtildi. Sa
dıra.za.m Derviş Mehmed Paşa ,bir felc darbe
sinden öldüğ-i.inde mührü hümayun İbşir Pa
şaya gönderilip N,lelek Ahmed Paşa Sadaret 
kaymakamı tayin edildi (B.: İbşir Mustafa 
Paşa) . Fakat İbşir Paşa tarafından Sadaret 
makamı için tehlikeli bir rakip gıibi ~örülerek 
!stanbula geldiğinin tezine, mevsimin kış ol
masına rağmen, Van valiliğine tayin edildi. 
En sa.dık tbendelerinden Mevıkufati Mehmed 
Efendi, Gadde Mehmed Kethüda ve Defterdar 
Moralı Mustafa Paşa yeni Sadırazamın mal 
hırsı ve kinine kur,ban -0ldular (B.: Mehmed 
Efendi, Mevkufati; Mehıned Kethüda, Ga.d
de, ve Mustafa Paşa, Moralı). 

Bir müddet daha taşrada valiliklerle .do
laşan ~elek iAihmed Paşa, (H. 1070) l659 da 

tckaUd olarak İstanbula döndU, (17 muhar
rem 107:}) 1 cylfıl 1662 cuma günü de taun
dan öldü, Eyyüıbde Balihamamı yanma gö
miHdü. 

Arz odasında, ;tıaht karşısında üzeri kır" 
mızı lrndifc ile ör.tülü bir sedirde Sadrıaza:m
ların h.ir miktar oturmaları eskiden kalmış 
bi.r kanım iken, Melek Ahmed Paşa Sadı:razam 
olun<.'.a, "·kemali edebinden" oturmamış idi, 
ba.Jefi Siyavuş Paşa da ona uymakla Sadıra" 
zamların Arz odasında. ayakta dlırması ana
nclcşıniş, kırmızı kadifeli sedire de, Arz oda
sı, Osmanlı teşrifatmdaki r-0lünü kay:bedin
ciye kadar, bir buçuk asır, kimse ot.urmamı[;i• 

tı. 
BibL: Evliya. Çelebi, IV, V, VI; At:\, Eııdel'Utl 

'1',ı.rihi; N a lmil. Tarilli, V, VI. 

Mcle-k Ahmed Paşanın l\.alyonu - .Me
lek Ahmed Pa:şa Sadaretinde devlet erkam, 
kendi !keselerinden ·birer :kalyon yaptırıp do
rıanmayı hümayuna hediye etmege karar ver
mislerdi · Sadırazarn da, o zamanlar kalafat 

, ' 
yerleri 'bulunan Bahçekapı•sı sahilinde :büyük 
ıbir kalyon yaptırtmışh. İstanbulun kalabalık 
ve ayak uğrağı bir yer olduğundan haLk te" 
maşasına gelirdi, gemi halk diline düşüp: 
"Bunun ,gibi kalyon yapılmış değldir" denilir
.di. İnşası 'tamam oldufota (5 cemaziyekvv~l 
1061) 26 nisan 1651 pazartesi günü merasim 
ile denize indirildi; merasimde Meleık Ahmed 
Paşa, Şeyhülislam Rara,çelebizade ıAbdü1az-iz 
Efendi, sair devlet ayan ve erkanı hazır bu" 

, lundular. Gemiye safra yerine· amele ve seyir" 
dden iki yüz kadar adam dolmuştu. "Meğer 
bazı es:bap ve alatta kusur e,ylemdşler", ka
labalık bir seyir~i ,kütlesi önünde Şeyhülis
lam dua edip elini yüzüne slirdükte, destekler 
alınıp kızak ile ,gemi yanı üzerine.., ~~vrildi, 
anbarlarına su doldu ve battı'. İçindeki fosan
la.rdan altı kişi b~uldu, "içinde =bulunanlar" 
dan saadetlü ol kimse idi ki yüzme bile veya 
·bir tarik ile kenduyü taşra bırakuıb necat •bu
la". Bu hali gören Melek Ahmed Paşa ağla~ 
mağ,a başladı. Seyre ;gelen :halkın ise her biri 
bir sfü; söyliyerek ".zulüm le yapılan geminin. 
hali budur" dediler. İstanbul zürefasında~ bi" 
ri de vakaya şu tarihi söyledi: 

Alı ile battı Vezirin geml'Ji tleryaya 

Bila;hare yanına dolap · gemileri çekilip 
sudan çıkarılmak istendi, imkan olmadı, üze• 
rinden 'l:>ir ıta-bakasını bozdular, ancak o hal-
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de tersaneye kadar çekerek tersane kızakla
nnda yeniden yaptılar. 

Devrin müneccimbaşısı Hüseyin Bahayi 
Efendi nakledermiş: "Kalyonun deryaya in
dirileceği gün gayet uğursuzdu, söyledim, söz 
dinletemedim" demiş. Bu gemi, Sarı: Kenan 
Paşanın Çanakkale Boğazında Venedikliler 
tarafından :l:),üyük bir bozguna uğratıldığı sı
rada 1batmıştır. 

Bibl.: Naima Taı,iht V. 

AHMED PAŞA (Pabuccu) - Geçen as
rııı .Osmanlı donanması kumandanlarından; 

(ıH. 117 4) 1761 e doğru Tr~bzonun· sahil iköy- · 
lerinden birinde doğdu; pek küçük y,aşta 1s
ta.n:bula gelerek Vefa hanında yemenici ,çıra
ğı oldu, delikanlılık ,çağlarında tersaneye :gir
di ve gemfoi ar:ka.daşlarınm arasında Pabuccu 
rn.kabım aldı; Seydi Ali Kaptanın Boğaz mu
harebesinde fevkalade yararlığı göriil-dü, ak
ran arasında. şöhret ·;bulup tersane çavuşu ol.; 
du, on beş yıl yüz akı ile ıhizmet etti; V'Sikayi 
Hayriyede sadakaltinden ötürü te.rsane baş-
1kethüdası, sonra Galata Nazın, (H. 1245) 
1829 -da İzzet Mehmed Paşa yerine mirirni
ran rütbesile Kaptanı ıderya oldu; pek az son
ra vezirlik :rüt1l:iesfne lia.D oldu; fakat ,-~'-·
dekten bir geırifoi için kavuşulması büyük bir 
sa.adet olan donanma ;başkumandanlığında 

hizmet edemedi; lnastalanaı ye altı ay kar' ·· 
sonra yıaşı yetmişe yalnn olarak öldü. Ka,bri 
Eyyüihde Bostaniskelesinde Miıhrişahvalide 
Türbesi mezarbğmdadır. Okuma yazma bil
mez, · gayet doğru., fevkalade çalışkan ve ce
sur idi. Te:rsaneliler üzeri:nde sevgiden ,doğ
,muş sağlam ıbir otoritesi vardı. 

Bi•bl. : Lutfi Tarihi, II. 

AHMED PAŞA (Şehla) - On sekizinci 
asır vezirlerinden; aslı ,:Anıtıalyalıdır, birinci 
Mahmud deıvr.in:de İstanbul Kaymakamı, tev
kii ve Sadırazaım olmuş, (H. 1155) 1742 de 
azledilereık sıra.sile ,Bağdad, Mısır ve Haleb 
eya.letleriiıi dolaşarak (H. 1167) 1753 de Ha.
lebde ölmüştür. İstanbulda Samatyada bir 
siibyan mektebi vardır. İmrahor Camii imamı 
·Emir Efendiden icazetname almış sülüs ve · 
nesih yazıda seçkin bir hattattı. Tuhfeihatta
ıtin sahibi Süleyman Sadeddin Efendi Paşa 
hakkında "Şehla.dide bir veziri güzide" diyor. 

Bibi. : Mustakiındde, Tuhfi ha-ttlıı. 

AHMED PAŞA (Şeker) - (B. : Aıhmed . 
Ali Pa§a}. 

AHMED PAŞA (Tarhoncu Kethüda.) -
On yedinei asır vezirlerinden, Dördüncü M:eh
medin Sadırazamlarından, Osmanlı Sadıra
zamlarmın yetmiş üçü,ncüsü ı ilk Osmanlı büt
çe tasarısını yapan devlet adamı; aslı Arna
vutlukta Mat kasahasındandır, çocuk iken ts
taılbula gelmiş, Enderunu !hümayuna alınmış, 
saraydan sipahfükle çııkmış, önce Mısır valisi 
Müsa Paşaya, (H. 1058) 1648 de de Sadıra
zam Hezarpare Ahmed Paşaya kethüda: ol_. 
muş.tur; bundan ötür.üdür ki Kethüda Ahmed 
Paşa diye 'de anılır. Sultan 1:bra!him ile Hezar
parenin maıhvına varan Yeniçeri ilıtil_afüıde 

-hayatını Şeyhülislam Aıbdürra:him Efendinin 
himayesile )rurtardı, Diyarbeki-r valisi, bir
kaç a.y soıi-ra da Mısır valisi oldu. Bu zengin 
memlekette .beş yıl kadar süren valiliğinde 

doğruluktan ve adaletten ayrılmadı, azledilip 
de yerine gönderilen Abdürralıman Paşa ta.
rafından muhasebesi görülmellı: üzere haıpse
dilmesi, Mısırda ıbüyıük !bi-r ıteessür uyandırdı, 
muhasebe ·behaıiesile mal koparmak istiıyen 

Abdürrallıman . Paşanın, işkence derecesine 
varan cefasını gördü, lstanbula davet olun
du; rüşvetini almak için kendisini lekelemek 
:i.stiyenlerin !bütün gayretlerine rağmen, ts
ta,nbulda valilik hesaplan ter.temiz çıktı; fa
k at (bu sefer de, mevki,ini sağlam görmiyen 
devrin Sa.dırazamı Gü-roü Melınıed Paşa tara
fından tehlikeli bir ralkip gibi ,görüldü, yine 
ayni, zimmetinde hazine pa-rası vardır beiha
nesile, Ahmed Paşa Yedikuleye, en yakın 
adamları da Baıbacaf er zin-damna atıldı. Da
va:sı, Divanı hümayunda bir hayli uzun sür
dü, yine beraet etıti. Dedikoduaara. sebep olan 
servetinin, keneli nefsini birçok dü.nya zevkle
rinden ma,hrum ederek el-de edildiği anlaşıldı. 
Bu davadan sonradır ki çocuk padişaıh Dör-. 
düncü Mehmedin etrafındaki saray erkanı, 
Tarhoncuyu, devletin · !bozuk düzenini ıslah · 
edeıhilece:k bir sima olarak tamdı. Gürcü Pa
şa tarafın'dan Yanya ımncağile umklaştırllıp 
bir müddet Selaniikte kaldı. İşte bu esna.da, 
Valide Turhan Sultan Ba.şağası H'8ıel İbrahim 
Ağa ve sarayın akıl ilıooalarından Anadolu ·. 
Kazaskeri Mesud Efendinin lkararile İstanl:ıu
la ılgar He ,çağırıldı. Geldiğlırln tezine de (iH. 
15 receb 1062) 1052 de Gürcü Paşa yerine 
Sadırazam oldu. 

Çalışkan, namuslu, doğru adamdı; su&,; 

timal, riişvet ve israftan nefret ederdi; htıs-- • ·• 
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nü.niyet sahiİbiydi ve gayet saftı; zamanı ise 
türlü enıtrika ve fesad, hiyanet ve cinayetle 
yı.ığurul.ınuş bir anarşi devriydi; kendis.iı~, 
Sadıraza.m unvanımn lfı,gat ınaııasiyle, padi
~a.hın mutlak vekili sandı, işe bu gafletle sa
rıldı ve gafletini ha.yatile ödedi. 

Çocuk padişah ile devlet erkanı huzurun
da. il:k ·buluşması ~öyiece olmuştu: 

ıArı .odası '~tahtmda oturan Dördüncü 
Md1med, Ahmed PHşayı yanına çağırarak: 

"Paşa ne dersin? Giriddeki orduya., donan
ma.va ve ,buradaki aıcıkere .ma,sraf ve ücretle
rini muntazaman yctiştirmeği ta.ahhüt ede
bilir misin?" diye sordu. Ahmed Paşa tered
düıtsüz: "Ferman p~dişaibımındır, taaıhlı-üt 

ederim!" dedi. Pa.dişah miihriinü ·Çıka.rdı ve 
oradaki dev.Jet er1kanma dönerek: "Bu taah
hnt ettiği maddele--i'dc istikamet üzere hizmet 
~cuda -getireıc-eğine sizler kefil_ mi.siniz?" di
ye sordu.. Şeyhülislam Ebu Sıüd Efendi: 
"Padişahım, kefalet güçtür, nihayet umurun
da hayra ıdelalet ve her hususunda muavenet 
ederiz, nasihat eyleriz!" dedi. Bunun üzerine 
padişah mührünü Ahmed Paşaya vererek: 
"Mübarek ola! Her işinde efendilerle meşve
retten hali olma!" dedi. Fatiha okundu. Dör
düncü Mehmed: "Bak , a, Aihmed :Paşa.!. her 
vezir azlolunmaz! Eğer itaksirin zuhur ederse 
başın keserim ! " dedi. Sadırazam yer öptü: 
"Padişahım! ·benim dahi iki ilti.ma..sım vardır; 
ıbiri· lkimin :zimmetinde· miri malı ibulursam 
ta;hsil ederim, kimse mani olmasın! İkincisi, 
hazinenin takatini düşünmemiş ol1an GUrcü 
Paşa zaman111;d!aki bütün t-evcfilıatı ilga olun
sun!" dedi. Padşah bu şartları kabul etti ve 
S~dırazamın eline, 'bu maddeler için tam istik
lal ile harekete mezun olduğtma dair ilti hattı 
,hümayun verildi. Saraydan, çı'kılırrca.; -devlet 
er.kanı vezir sarayında toplandı. Aıhmed Pa
şa bu toplantıda şunları söyledi: "Ben buma
kama layık değil iken Alla:hü Ta.ala layık. gö
rüp ihsan etti. Devleti AHyeıye nizam vermek 
tçin her ne lazımsa yapacağım, ya ipu uğurda 
!kelleyi vereceğim! Ölüm korkusu ,bilmem, el 
hatırı gözleırnem, rüşvet ve şefaat ile mansıp 
v-ermem!" Vakanüvis burada: "Gafil Ailımed 
Paşa, nice hük.Umdar ve veziri aciz ihayreıte 
düsürmüs bir işi iba,.,cta-rm.ak da vasile bu ağır 
yükün altına ,girdi" diyor. ', -

Ahmed Paşa, evvela, zineirleme: ihtilal-

427 

lerle hükO.met emirlerine karşı kayıtswığa. 
alısmıs İstanbul halkına hir göz koı:,kusu ver
me,k i;tedi; bunun için devrin servet ve nüfuz 
saıhibi şöhretlerinden bir:kaç kişinin idamı la
zımdı; on kadar zindan ve kürek mahku~u• 
nun geceleyin ,boyunlarını vurduttu, cesetle
ri soyulup sırtlarına işlemeli gömlek ve don 
giydirilip donlarına sırmalı uçkurlar geçirildi 
ve şehrin kalaıb-alıık y-erlerine fbırakıldı. Fakat 
etresi sabah, İstan:bul zürefası: "Bu ayağı 
kirli, 'tabanı ya.rık, ırgad ve renc'ber gibi iri 
vücutlu devletliler kimler olsa gerek? ! " diye 
vezirin safiyeti ile alaya başladılar; bazıları 
da bu bir alay garibin kanını vezir için uğur-

. suzluğa yordular. 
Tarhon.cu, Mahmudpaşa camii yanıııda 

vaktile .Sa.dırazaın Salih Paşanın oturduğu 
sa.raya yerleşmiş.ti; ibir gün Müftü Ebu Şaid 
Efendi ziyaretine geldi, o sırada huzuruna, 
devrin ·büyüık vurguncularından G.ünirü,kemi• 
ni Hasan Ağa girdi; Müftü efendi: "Sulta
nım! bu kulunuz halen Gümrükemini kulu
nuzdur bir n;ı.akul iş adamıdır!" diye takdim 

' .ı.· . 

edecek oldu. ·Ahmed Paşa sinirli ve soğulk: 
"Bilirim!" deyip Ha-san Ağaya döndü: "~ut- . 
bak ve koyuneminlikleri de sendedir değil 
mi?" diye sordu, Hasan Ağa: "Beli sultamm, 
ıbu ,kulunuzdadır" dedi. Vezir kaşlarını çattı: 
'.'İstanbulda et ,bulunmuyor, bulunanlar da 
1-a.şeye benzer, yenmez, ya bunun aslı nedir?" 
dedi. Hasan Ağa: "Suilita.nım ! -koyun gelme
di" cevabını verdi. Bunun üze:rfüe Ahmed Pa
şa parlaya verdi: "Bre mel un! diye !bağırdı. 
Selanikten buraya kadar yolda, otlaklarda ve 
ya.yla:klarda sayısız, hesapsız koyun sürüle
rine rastladım, hangisine sordum ise Gümrük 
ve koyunemini Hasan ıAğanındır, dediler, ko
yun gelmedi demek ne demek?" Hasan Ağa: 
"Sultanım! hal-en bu şeihre gelip kesilenler o 
gördüklerinizdir, ·kasaıplara •boğazlamak hu
susunda zayıf ve semiz koyun müsavidir, 
koyunun semizi olsa -arığı niçin ıboğazlansın" 
diyecek oldu, vezir iyice kızdı: "Bre muhtekir 
mel un! Zabun koyun bahara, yaza kalsa ıkur
tulmayıp ,kırılır, &emize zarar olmaz; hemen 
telef olacak hasta koyunları önce harc·a süre• 
Hnı diye halka laşe yedirirsin, semizleri sak
larsın, beni bilmez mi ,kıyas edersin! Ya se• 
miz eti bollaş.tırırsın, ve illa seni dört parça 

,'edip parçalarım şehir kapıi,arına astınrım !" 
dedi. Müftü, Hasan Ağayı himaye yollu tek-
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rar söze karıştı : "Sultanım, Hasan Çelebi ku
lunuz fermanımza itaat ile elinden geleni ya
pacak bir kulunuzdur" 'dedi. Vezir soğ·uk bir 
ccvıtp verdi: "Efendi, bilirim, ıtarife hacet · 
yoktur!" dedi ,1e Hasan Ağaya : "Var bundan 
böyle halka. ert sıkıntısı çektirme ve bu saat 
Uç yüi •kese getir, hazinenin sıkıntısı vardır, 

seninl <:.ı $Onra. hesaplaşırız!" dedi. Bunu işitin
ce Hasan Ağanın aklı •başından gitti, vezirin 
ayağına düşiip: "Devletlu .. Üç yüz kese, yüz 
kes{\ ne demektir! lbir veçhile kadir değilim!" 
<lcdL Ahmed Paşa acı acı gülerek: "Yok de
diğin aslını bilirim.. Sen .hamilerinin kapıla.~ 
rım dola.şıp hediyeler vermişsin.. Onlar da 
himaye ve şefaat vadetmişler .. Asılacak! .. gö
zllııü aç! himaye zamam gitti! Hemen va.r, 
üç yüz keseyi Defterdara tesliım eıt!" dedi. Bu 
nözler, •bir vezir ağzı için ,büyük bir siyasi pot 
idi. Devlpt erkanına ve bilhassa o srrada hu
zurunda bulunup Hasan Ağayı himaye edtr 
görünen Müftii efendi ye -karşı' açık !hakaretti. 
Karşılığı gecikmedi, birkaç .gün sonra padişa
ıJ.ün bir fermanını aldı, ıbunda, .,,. Gürcü Paşa 
tevciha.tı hakkında kendrs.ine evveice verilmiş 
olan salahiyet fermanının .hükümsüz .olduğu, 
azlini icap ettiren bir sebep olmad.ukça, Güreli 
Paşadan mansıp alanların yerlerinde kala.
c,ııldı.rn bildiriliyordu. Bundan böyle vezir, il
ti.ma.s ve şefaatlerine kıym~t vermediği dev~ 
Jet ve sa.ray erkanı tarafmdan çıkarılacak 

tiirlü <-nge1lerle ka.rşılaşacak idi. Muvaffak 
olabilmesi için ise, sahip olduğu SQrisuz hüs
ııfüıiyt~t ölçüsünde ze•ki ve kurnaz değ·ildi. 

Hazinenin ifla.s derecesine varan sıkıntısı 
lrn:rşısmda (H. 19 rebiülahir 1063) 17 şubat 
1.65:3 çarşa.mıba ,günü, devlet erkanı, Tersane 
bahçesinde padişahın riyasetinde fevkalade 

.bir toplantı yaptı. Dördüncü Mehmed vezire: , 
" Ba;bam merhum zamanında ve da-ha evvel
leri devletin iradı masarifine kifayet edermiş 
ve belki irad ma.sraftan ziyade imiş; ,benim 
ise ma.srafım baham kadar yok, irad yine ev
velki irad, şimdi yetişmeyip Tersane vesair 
mühimmata akçe tedarikinde aciz gösterime
nizin sebebi ,nedir?" diye sordu. Ahmed Pa
şa : "Padişahım, devletin masrafları şimdi ev
velkinden fazladır da ondan" dedi. Devlet 
mas.rafları üzerinde herkes hir şey söyledik
ten sonra vezirin teklifi ile çok önemli ;bir ,ka
rara varıldı: Birkaç senelik devleit geliri ve 
masrafları kalemlerdeki kayıtlardan çıkarıla- l 

cak; buhran~n çarest bunun üzerinde konuşu
lacaktı. Yani bir biitçe ve bunun tartışması 
yapılacaktı. Ertesi gün Defterdara ibir for-

. man -gönderildi. Divanı hümayun erkanı Def
terdar sarayında mahrem olarak toplandı. 

Defterdarın \,erdiğ·i ilk rakamlara göre: 

Merk~ hazinesinde bir yılda 6000 yük 
akçe devrediyordu; hazinenin bir. yıllık mas-

. ~ 

raf açığı 1200 yük akçe idi, ve o tarihe kad•ar 
;bir yıllık varidat, yani 6000 yük akçe peşinen 
·Iıar-caninış bulunuyordu;· açığı •bir yılda ka
pamak için ,hem büyük ölçüde masrafı azalt
mak, hem de devlet gelirini artdırmak lazım
dı; bu ikinci yolda .ise, A:hmed -Paşa, vergi 
za.mla.rından ziyade, zimmetine mıri mal ge
çirmiş kimselerin şiddetle takibini . dUşünti
yordu. Evvela yeni bir masraf defteri tanzim 
edip padieaha takdim etti. Fakat Vakanüvi
siıı dediği gib\: "İrada göre masrafı azaltmak 
tedarikile devlete nizam vermek söz,.ile hite
cck iş değil" idi, 

Sul-tan lbrahim devri saltanatının mirası 
,olan Girid harıbi bütün siddeıt.ile devam edi• , 
yordu ; donanma teç.hiz-atı masrafı büyük 1bir 
yekuna va.rmışıtı; hazinede na:kid toplamağa 
çalışan Sadırazam ise, Kaptan Paşaya para 
yerine yolda tahsil edilecek, tahsili şüpheli 

havaleler verdirtmişti. :Bir -gün Tersanede ya
pılan ıbir toplantıda para istiyen Kaptan Pa
şa ile Defterdar Paşa arasında şiddetli bir 
tartışma oldu. Defterdar Vezire dayanarak · 
ıhasin bir tavırla: "Sru1a akçeyi tastan kese-, . .. .•• 

cek değiliz, hazinenin ahvali malum, imd vt~ 
masraf rnazbutıtur, niçin imkanı vakte göre 
sühuletle iş görmeğe razı değilsiniz" dedL 
Kaptan Derviş Mehmed Paşa, !kıdem ve şöh- . 
retine güvenerek Defterdarı azarladı, arala~ 
rmda · bayağı bir ağız kavgası oldu. Sadıra.

zam araya girecek ol-du, Kaptım Paşa: "Paşa , 
Hazretleri !SİZ beni istiskal edersiniz, Leül
hamd ınuahaze olunacaık cürmüm yoktur ki, 
havf eyliyeyim, donanmanın tamamen mü~ 
·himmatma iktiza eden akçeyi küsursuz ve 
nakid olarak almadıkça flandırayı asmak ih• 
timalim yoktur, eksik ,gedik donanma ile çı

kıp rüsvay olmaktan i-se burada ölürüm" de
di. Vakanüvis devrin sözüne inanılır şwhitle
rinden na:kleder 1ki, Filan saıhilde sana şu ka- ··. 
dar mal •gönderilecektir diye donanmayı teda~ 
riksiz ve levendsiz çıkarıp Kaptan Paşayı ıbed;_ 
nam etmek için -Sadırazamın ve Defterdarın ·. 
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suikastleri :bir hakikat idi". Bu, üç. ı:1.eviet ada
mı bir defa da padişah huzqrund~. tartıştılar. 
Kaptan Paşa: "Padişahım, ömrümµ devlet• 
Jıizmetinde ifna eykdim, bir pir kulunum, her 
niye malik isem donanmayı ıhümayu~ masra
fına v_e dinli ·devlet ve padişahımın uğruna fe
da etmişim, ve nihayet şiml.i Venediğin do
nanınası ve Girid gailesi sair senelere kiyas 
olunmaz,• benim malim kifayet etmez" dedi. 
Dördüncü Mehmed: . "Sana üç yüz kese ver• 
ınişler. a" deyince Derviş Faş,a 'koynundan ha.
vale kağıtlarıp.ı çıkardı: "Na,ki_d yirmi kese
ı'len ziyade vermiş ise başım şart olsun, ver
diğ·i bu havale ,tezkereleridir ki tahsili müm
kiin değildir, bı~ni padişahımui gaze•bine ge- ' 
tir-mek isterler, muradları beni idam etmek• 
Ur" ·diyerek ağl-amağa başladı. Sadırazaının, 
hazine tasarrufu uğrunda saray masraflarını 
azaltmasından kırgın olan l'Y.[üsahipler de fır
sat bulup Kapt'm Paşayı tasdik ettiler; Ah
med Paşayı yalancılık ve hiyanetle itham et
tiler. Ahmed Paş-a da ''Cümleyi rencide etti
ğ'in bilüb kendfıyu padişaha geçtiklerini ve 
derunu hümayunda kendi ·hrukkında. yaman 
kasiıt muzme:r olduğunu bazı asarından his
setmiş" idi. Gündüzleri emniyetsizlik, ,vehim 
ve endüıe içinde, geceleri uyku ve ra_hati kaç
mış olarak geçiriyol'du, ve mütemadiyen: 
"Muradım nizamı devhıti tashilıtir, başıma 

yazılan g-elir, düşmanlarım bildiklerinden kal
masınlar, nahak yere öliirsem şeıhid olurum" 
diyordu. 

Hatta başka bir toplantıda kaptan paşa 
maddesinden ötürü kendısini azarlayan padi
şaha: - Padişahım, benim maksudum umu
ru devletine nizam ver:r ıek ve irad · ve mas~ 
rafı hiç olmazsa tesviyı:. ~tmek idi, istike;ame• 
tim ucundan cümleyi !kendime düşman eıttim. 
sayü ·hizmetim bilinmeyip özrüm makbul ol•. 
nıuyor, halen aciz kalmışım, TQ.Uhrü şeJ'.ifini 
,}riıne diler isen ver ve •beni. a;hır öldürür isen 
hemen ,bir gün evvel öldür!" diyip kaptan pa
şadan şikayet etmişti. Sadrazam nevitızdan 
hir iki haf.ta evvel bir gün müneccim başı 

Hasan Bahayi Efendiyi •çağırttı: "-- Sana iki 
yilz altın ,bağışlayayım, ,benim lıa.k!k:ımda bir 
tehlike görünür mü, dcğrıı söyl~. emir hak
kındır, hari -tedarikÜce buluna.hm! diye pek 
çök ihsanlar vadetti. HaS&.n Bahayi, A·hmed 
Paşa mührü hümayunu raidığı vakit taliini 
.J.aptetmişti; - Vallwl,ı .Sıtltanun jimdili~ öy-

le ,bir şey yoktur, ancak nevruz esnasında ta
lii vezaretin baz~ lmtuat ve mahzuratı vardır, 
Nevruz günü sükfın ve sadakat ile takyit bu
yurmanız münasiptir! demişti. Reisülküttap 
Şamizade efendi nakledermiş: Nevruzdan 
dört beş gün evvel Sc1.drazama samur kaplı 
bir hil'at, ve gayet lnymeitii bir mücevher 
hançer ile 1bir hattı hilmayunda da ''Veziri 
azamını müşiri efha:mım, nizamı devletim"&:
ye lüzumundan fazla iltifat edilmiş .. Acı acı 
gülen Ahmed Paşa, bu iltifatı inayete hamle
dip sevinen bendelerine: - Bre hey ahmak
lar!. Siz Padişa.hların muamelei kalır ve tı

tifaltrını ne bilirsiz .. Bu .hadden ziyade niiva
ziş ve izaz benim katlim mukaddemesidit-! de~ 
miş.. Devrin Rumeli kazaskeri Hiisamzftde 
Efendi de şöyle bir fıkra anlatırmış: -- Efen
di kiirkı ve hançer gcldiğ-inde tebrike gitmiş, 
Ahmed Paşa: --- Behey efendi, mizacı sala.ti
ni bilm~ız ve aıh vali alemi anlanrn:z değ·ilsiz, bu 
ilüfat benim katlime deiildir! diye hüzün ve 
melal göstermiş, Hüsamzade: - Niçin .böy~, 
le buyurursun sultanım, teşe'üm iyi c\,ı:ril
dir ! demiş; Paşa dıı: :...- Ben Padişaha yaran, 

_ mak için ı;i.imle ile bozuştum, ektiğim tohum. 
ne makule semere V(!receğini bilirim! ccva.bm: 
vermiş. 

Devrin vakanüvis kayı'llarına geçmiş ri
vayetlerdendir; Mehİned Efendi adında sal.Hı 
lbir kimse varmış, ~Jir gece rüyasında vcziıi 
görmüş, ağ·a:çtan köhne bir sedire otu:rınuş; 

önüne ·bir çevre yaymış, ıhalk başına üşmüş, 

her gelen çevreye bir kızıl filorin ,bırakırmış_. 
Mehmed Efendi de bir altın bıraıkmış ve ken• 
disinden bir mansıp istemiyc niyetlenmiş .. 
Tanı o sırada ;bir derviş gelip çevreye orta• 
sıııdan makas ile kesilmiş gtbi bir yarını. aJtırı 
bıra.kmış, sonra lekrar geri almış .. Vezir de 
oturduğu yerden inerek gözden kaybolmuş 

bu rüyasını bir niuabfbire anlaıtan .· Mc-Jımcd 
- Efendiye şöyle tevil etmişler: "Sedir, ma
,iramdır; akçe, <iedikodu, sözdür; yayılmış o
lan çevre, ve2ıiria mansıbında.ki hal ve &anı
dır; sedirden inip ,gitmesi makamından azıli; 
gözden kaybolması, alemi şuıhuddan gitmesi; 
derviş, kaptan paşadır 'ki, adı Derviştir; ak
çe.sini geri alması, ker.di ·zevaline da·hi alame-. 
tidir". Bir rüyada Sadrazamın kendisi gör
müştü: "Peygamberimiz: - Ahmed, seni is
temezler, yeter durdun, şimdiden sonra bize 
gel! diye mükıreık ellpr:ile işaret ve davet _et-
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miş .. "; yakınlarının nakline göre, Ahmed Pa
şa, ölümü kendisi için muhakkak bilip kayıt
sız ve laübali hareketi .bundan ötürü imiş. 

Nevruzda salı günü divana geldiğinde, 

ü~rine aydm görülen bir vahşet vaJ:dı; vüze
raya ·selam verdikten sonra: - Paşa karın

daşlar! Bugün son divana gelmişizdir, ahret 
hakkım helal eyleyin! diye veda etmişti. 

Vakanüvis, Ahmed Paşa aleyhi~e hazır
lanan ölüm entrikasını şöyle anlatır: "Padi
şah Ahmed Paşayı azil ile iktifa edip serhad
lerden birine; bir vazife ile sürmek istiyordu; 
lakin düşmanları, şöyle · düşündüler, vezir 
cümlemizin hatırını Padişaha sadikane ve 
faydalı hizmet. uğruna kırdı, yeni vezir bizim 
hatırımızı hoş etmek yolunu tutarsa yine bir 
iş göremiyecek, Ahmed Paşan:m sadakatle 
hizmetinin kıymeti anlaşılacak, eğer şimdi 

sağ kuı;ıtulurs;1- tekrar .sadarete çağırılacağı 
muhakıkak, o zaman da cümlemizden inıtikam 
alacağı aşikar, münasitb budur ki, Padişaha 
cülus töhmeti, ile ,katlettire1im dediler. Ol Al
lahtan korkmazlar: - Padişahım, lalam 
Kaptan Paşaya akçe vermedin ile · azarladfn, 
o da •kaptana hüsnü nazarınızı görüp hased 
etti, mührü •benden alıp buna verecektir diye 
Padişahımdan meyus olup biraderiniz Sultan 
Süleymanı icla.sa karar vermiştir, hilekar ar
navut şayet Padişahımıza bir özür eder diye 
aklımız başımızda · yoktur, haıkkmdan gele
cek iseniz lutuf ve ihsan edip kendisine g.azaıb 
sureti. gösıtermeyin, her ne murad eder iseniz 
gafil avlaym! diye çocuk Padişahı vehme dü
şürdüler". Nevruz günü, Osmanlı teşrifatı ica
bı, Sadrazam Padişaha ağır hediyeler takdim 
etti; hediyeleri ka,bul olunup getiren paşalıya 
hil'at giydirildi. Bir perşembe günü idi,. Sad
razam erken tersaneye .giderek kaptan paşa 
ile donanma işleri üzerinde çalış,ınağa koyul
du; o sırada .saraydan ibir •haseki gelip kendi
sini Padişahın görmek istediğini bildiren bir 
ferman takdim etti: Paşa •evvela şaşırdı, son
ra acı acı güldü. Leğen i'brik isteyip abdest 
aldı: - Sizi Allahaısmarladık, ahret huk;uku
nu helal eyleyin, ancak ·bize gadir eyliyenler de 
muammer olmazlar inşallah! dedi. Hazır bu
lunanlar: - Sultanım hayır söyleyin!. dedi
ler. Ahmed Paşa: - Ben rüyamı gördüm! di
yip birkaç reı.ka;t namaz kıldı, tÖ\ııbe ve istiğ•fae 
etti, yolda fukaraya sadakalar dağıtarak sa
raya gitti. 

Ahmed Paşanın küçük tezkerecisi, Bo
ğukoğlu Vecdi Çelebi idi, tatlı, zarif adam ol
duğundan kendini pek severdi, tersaneden sa
raya giderken Vecdi Çelebi de yanında idi: 
- Bak Çelebi! imdi ,beni alıkoyup katletseler 
ha vf eder miydin? diye sordu. Vecdi Çelebi: 
-- Allah hıfzeyliye Sultamm, bu ne asil söz
dür! dedi. \Aihmed Paşa: - Vallahilazim eğer 
beni katl~tseler asla muztarip olmam, şaha-. 
det canı:ma minnettir, ;ben bir belaya giri:tlta-

. rım ki, ölümden gayrt kurtuluş yoktur, sada~ 
kat ve istikamet için bana düşman olan hain
lerin sözleri makbul olup beni nahak yere ga
za1be getirdiler, hizmetin bilinmediği zama.n 
öliim hayattan yüz defa üstündür! dedi. Hu
zura çıktığında Dördüncü Mehmedin ağır ha
karetine uğradı; Padişah; idamına işaret ola
rak: -- Kaldırın!- diye emrettiğinde, Tarhoncu 
Ahmed Paşa, cesur ve meıtin: - Padişahım! 

Sen beni şeriata dayanaraık öldürüyorsun, be
nim katlimi mucip 'bir suı}um yoktur, beni zu
lı1m ile öldürüyorsun, İn.aıhşer g,ününde iki 
elim ya;kandadır ! diye bağırdı. Huzurdan ç_ı., 

karılan Sadrazam cellatlar tara:fmdan boğul
duktan sonra, ölüsü Demir.kapı dışına bıra

kıldl, cellatlardan biri ayak parmaklarmdan 
bir kaytan ile bağlayıp yüzüne =bir çevre ört~ 
tü, o ta.rihlerde ölmüş -bulunan Musa paşanın 
zevcesi olan kızı, ki, bu hanınun adını va.ka- , 
nüvislerden maalesef öğrenemiyoruz. Padi
şahtan izin alarak babasının naşını Musa Pa
şa saTayma .kaldırttı, gasil ve tekfinden son
ra Üsküdarda, çok muhtemel ki, Karacaah
med mezarlığına defnettirdi. Ölümünde alt
mış i.iç yaşlarında kadardı. 

Taı'honcu Ahıneıd Paşanın idamı üzerine. 
mührü hümayun kaptan Derviş paşaya verı.1-
mişti. 

Bibi,: Nııimi\. tarihi, V; Mehıınt'd Halife, TarJhl 
Gilma.nl. 

AHMJı}D PAŞA (Yeğenpaşa kethttda.sı 

Hacı) - On ,sekizin<ei asır vezirlerinden, bi~ 
rinci Mahmud:un sad.ırazamları.ndan; (H. 
1113) 1701 de,Foçada doğdu, amcası Beıkir 
paşa kapısında büyüdü, İstanbula gelerek Ka
pıcılar Kethüdası, çavuşbaşı oldu, (H. ~150) 
1737 de Yeğen Mehmed Paşaya sadaret ket~ 
hüdası, Paşanııı seı·darlığında rika.:bı hüma~ . 
yw1 kaymakanu, (H. 1153) 17 40 da da sadlı.-f · 
zam oldu. (H. 1154) 1741 de rüşvette ifrata 
vardığı dile düştüğünden sadu-azamlıktan 
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azledildi ve üzerinden vezirliği alınarak Rodo
sa -sürüldü, (ıH. 1156) 1743 de vezirliği iade 
olunarak valiliklerde ve bilhassa. Bağdad ve 
Haleb valiliğinde ıbulundu ve (H. 1166) 1752 
de Halebde öldü. İstanbulda hayır eseri ola
rak birkaç çeşmesi vardır. 

AHMED PAŞA CAMİİ VE KOLL1YESİ 
- To~pıda, İstanbulun yedinci tepesinin 
Bayrampaşa deresi çuıkuruna haıkan sırtının 
üstünde, Mimar Si;an yapısı bir cami. -bir 
türbe, ,bjr ~byan mekıtebi ve bir çeşmeden 

mürekkeptir; Tü:rık tarih. ve sanatının hazinesi 
olan 1stan;bulumuzun ecdad yadigarı şahe
serlerindendir. Bu hayratın banisi, Kanuni 
Süleymanın Sadrammlarından Kara Aıhmed 
Paşadır (B.: Alhmed Paşa, Kara). 

Ahmedpa;şa camiine ıhalk ağzında Topka
pı camii denfür, Bu alanda salahiyetle söz sa
hfüi olanla:rıdan yüksek mimar A. &im Ülgen, 
Vakiflar dergisindeki ıbir makalesinde bu şa
heseri şöylece mütalaa eder: 

"Müstakil. planlı bir bina.cb:r. İlk defa Ma
nisadaıki Ulu~amide görülen şeklin daha mü
teıkamili olan Edirnedeki Üçşerefe;li planı, 
burada çok olgun ve mükemm~l ·bir vaziyet 
alfi!ıştır. Mimar Sinan, Üçşerefelideki duvar
lar üstüne ve iki ayağa istinad eden altı dılılı 
kasnağa oiturtulan kubbeyi, bu eserde, tali 

AHhfınbP AŞA CAMİİ 

yarım kubbelere, 1biııdirmek suretile ,binanın 

harici kütleviyetini fevkalade mevzun göster
mek kudretini bulmuştur; böylece, müstatil 
sahanın genişliğine örtülmesinde yarım kub
belerden istifade ettiği gibi ıbu ku hbelerin mail 
itmelerine mukabil duvarların ortalarına koy
duğu ve birbirlerine kemerlerle bağladığı da
hili istinad ayakları sayesinde üst katları 

maksure olarak kullanılan nişler vücuda getir• 
mişıtir. Kubbenin doğrudan doğnıya duvarlar 
üzerine 'bindirilmesinden zuıhur ed~cek yay
vanlığı gidermek için, !kubbe kasnağı, ikisi 
miıhrap duvarı önüne,· ikisi son cemaa,t ve cüm
le kapısı cihetine ,gelmek üzere istalaktit baş
lıkh altı büyük sütunu birbirine rapt için in
şa edilen a1tı kemer üzerine oturtulmuştur. 

Yalnız, duvarların önüne tesadüf eden sütun
lar, duvarla iltisakı o1mıyan istinad ayakla
rına müşabi'htir. Böylelikle binanın hem hari
ci hem dahili mevzuniyeti ve hafifliği ıteınin 

olunmuş monümantal ve 
zarif bir eser vücuda gel
miştir. 

"Bina duvarla'rının di
ğer abidele.rinkinden in
ce oluşu harici cephede 
dahili istinat ayaklarının 

mukabilinde ve köşelerde 

çıkıntılar teşkil eden pla.s
terlerin inşasını lüzumlu 
kılmıştır. Faka\ içlerino 
yerleştirilen dolap ve mer• 

Topkapıda AJıniedpa,a Canıli (Resim: Ne~ih.) 
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divenler . sayesinde bu 
duvarlar · ağır ve sakil 
olmaktan ziyade zaru
ri bir mahiyet arzeder. 

"Şadırvan avlusun
dan camie açılan kapı 
çok sade ve istalaktit
sizdir; kapının üstün
de mermerle işlenmiş 

sade fakat azametli 
bir kemer . vardır. Ca
mi hariminderı · ha.ı::·ico 
bakan zemin katın 

pene:cresi 14 tanedir. 
Climle . kapısının iki 
tarafındaki geniş peıı

eel'cler iç avluya na .• 
zırdır. Dahilı isiinat 
duvarları arasındaki 
geniş kemerlerin altla
n ikişer narin direğ·c 
tutturulmuş üçer ke
mel'le tahdit edilmiş ve 
üst katlar maksure it-
tihaz olunmuştur.· 
Cümle kapısı cihetin
deki istinat ayağ1 yan
larda.kilere nazaran 
~ok ufaic ve ince oldu• 
ğ·undan, burada inşa o-
1 una.n ınfü~:Z~in mahfili. 
ve cani-bi maksfıreler 

ta::;ıkın olarak cenahla
ra raptedilmiştir. Bu 

'l'oJılrnpııln Ahnwdpıışn Canill \'(! J\ıfodres{'si. (Pliin: A. S. l)l~·•~·)l) 

ınahfilin altındaki . tavanlarda görülen tez
yinat XVI mcı asrın nefis hatıraların

dandır. Cümle kapısının haricinde beş 

İJüyük kubbeli son cemaat mahalline it
tisal peyda etmiş .olan şadırvan avlusu re
vakları, diğ·er üç cephede daha alçak ve dar• 
dır. Bu revak)ı kısmın son cemaat mahalli ile 
birfoştiği köşelerde iki :beşik tonos teşekkLil 
etmiştir, şadırvan avlusunu çerçeveliyen re
vakların medrese cihetindeldlerin üstleri do
ku~ satıhlı beşik tonöıoJarla örti.i.11tJ-üştür. 

"Avlunun ortasında bugün -oldukça ha~ 
rap ,bir · şadırvan vardır. Bu şadırvan dokuz 
dılılı hir mudalla şeklinde sade, güzel ,-e tena~ 
siHlU ha.iz hir eserdir. Hali ılrn:zırdıı revak kıs• 
rı11 tamamen maJ;ı:volmuştur. 

"Hal'ici •dayama kemerleri ve tali kub.be
le.rle azametli bir ,kütleviyet elde eden n.ıerkezi 
ku•bbcye 18 pencere açılmış ve böylece h-0:ın 
knhbcnin daha hafif inşası hem de camic vori~ 
focck bol ziya temin olunmuştur. 

"Camiin dahili tezyinaıtı, pencert>Jeri ve 
ıbilhassa mermer mihı~ap ve minberi · çok gii
zeldir. Pencere üstlerindeki çini panolar jge 
renk ve kompozisyon bakımından nadide par~ 
çalardandır. Bu abidedeki ~ermer iş·çilikleri 
Türk sanatının şaheserlerinden sayılabilir. 
Bil:hassa -minber g·ayet ince işlenmiş şebe.kelr- · 
riyle hayretimizi celbet~ektedir". 

Yüksek mimarın yazısına şu tarih not~ 
lan i.le 1946 da tesbit erlilmi~ ge2i-intiba,lair.rnı 
iHlve etmek gerekir: 
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Kara ıAıhmed Paşa (H. 960) 1553 de Sad
razam o1du•; başta cami gelmek üzere Topka
pıdaki hayratının inşasına da bu tarihten az 
sonra başlandı. Salıfoinin (H. 962) 1555 de 
1daım üzerine yarım kaldı, yapıya anca-.'!{ on 
yıl kadar sonra yine Sinanın nezaretinde ibaş
landı ve yedi sene içL."lde ıtamam.landı. 

Camie, Arpaemini yokuşu başından .gidi
lir; .bu sokak üzer.inde iki dış avlu kapısı var
dır. Kapıları bu dış avluya açılan iki aıhşap 
ev, ve)~u iki kapı aı,a.sında .bir katlı bir ahşap 
9Vceğiz vardır. Cami.in musalla taşları ile me
•arlığı da ibu -dış avludadır. 

Camiin iç harem avlusunun duvarları, 

pencere pervazları ve pencere içleri terbiyesiz 
çotuık ve gençlerin elind~n çıkmış ve kömür 
yahut · kurşun kalemi ile yazılmiş yazılarla 
serapa ılrirletilmiş :bir ·halde idi; ,bunların için
de tüyler .föıperten iğrenç ,satırlar göriUmüş
tür; b1•. acada: 

5iirinl okudum bir nefeıte 
Sende ıni pir oldun be ko~atıe 

Ve: 
Aksamyda teneke 
Fener! girdi ... 

gi,bi ya.yeler ve kü.friyat ile ''Kopuklar kralı 
Cemal" ve "Serseri Ahmed" gibi bayağı yazı
lar insan elinin erişe'uileceği her yeri doldur
muştur;· bu yazıların içinde ·bir kısmı da es, 
ti ha.rflerledir, şu fark ile ki, eski harflerle: 
İl!Mnl bmm yazanm kendi daim s2}d olsun 
Gırttb Oennet mra.yımı Cehennemden batd olsun 

Hende Mehmed 

~füi ~yler ya.zıııru,tır; ;mra.aı s,ydm b1r haki-

kattir ki, bu: şaheser mabedin bakımı yıllarca; 
pek i-hmal edilmiştir. Süratle -bir temizlik ya~ 
puması ve ilerisi için bu gibi hayasız tecavüz
lerin önlenmesi ır?-illi •bir şeref ve lıaysiyeıt me
sele.sidir. 

Ahmedpaşa Camiinin, şimale açılan iç 
};~rem kapısı önünden Edimekapı ile Fatih 
arasındaki büyük şeh!r panoramasının seyri
ne doyum olmaz. 

Medreseye gelince, camiin cüınle kapısı
na. karşı -köşeli bir hilal şeıklindedh; dersha
nesi tam cümle kapısı :kaışısındadır, derslıa
nenin iki yanında sekizerden 16 odadır.194C 
da medresede Kızılay Kurumunun bir yardnn 
şubesi ile köşe.sinde Fatmasultan mahallesi 
m~tarlığı yerleşmiş ·bulunuy<;>rdu. Medrese
nin hara/biden kurtulmuş olması şükran ile 

, karşılanı.,."llakla ıberaber, .bu teşkilat! idare eden 
zetatın zevksizliği eseri olaraık, medresenin 
cephesi de hir takım irili ufaklı levhalarlııı 

çh·kiıileştirilmiştir; klaeik Türk mimarisinin 
en .güzel eserlerinden·birinde oturulduğu unu
tulmuştur, Aşağıdaki satırlar A. Sai.m Ülgen'· 
dendir: 

"Medrese odaları tek kubbeli ve müra:bba 
p!A.'..,lıdır. Dershanenin iki ıtarafında dar •birer 
gaicri olup ,buradan medresenin dış bah~esine 
ve helalara geçilir. De!'Shane nisbeten ufak 
bir sa}ondur. üstünde bir kul:.1~e ve dört kö
şesinden troınplar vardıT, gerek me-drese oda-
1arı, gerek dershane ve arka taraftaki tefer
rüat. cami' kadar üz-2:rinde durulacak' ehem
miyeti haiz değillerdir . 

"Gerek camiln gerek medresenin ha.rict 
göırÜı'l~Ü..'le gelince, bu ·iki bina birbirine ra-

Topbpıda .AJunedpaıa, Medre3efli. (Resmi: Naıllı) 



yet iyi bağlanmıştır. Medrese kubbe ve re
vaklarının ufak v..e alçaık oluşu cami kubbe
siııJn bina.nın heye.ti umumiyesinde en kuvvet
li ve hakim rol oylı:-rnas:~ .. , vardım etmekte~ 
dir. Bu da gösteriyor ki mimar dahi bütün 
eheıruniyeıt ve dikkatini camie vermiştir" (Va
kıflar Dergisi). 

Ahmed Paşa fübyan mektebi, külliyenin 
Topkapı tarafındaki ıkösesinde tramvay cad-

, ' 
desi üzerindedır; 1946 da, Ahmed Paşa Sfö-
yan mektebinde Topkapı gençlik klübü yerleş
miş ıbulunuyordu. Teık katlı . -basit ,bir yapı
dt.·: "O devirdeki emsali gibi bir salori ve av- • 
luya nazır üstü kapalı ve önü revaklı .bir ve
randadan ibarettir. Bahçeden iki basamak ile 
çııktlan bir sokl üzerin•e kurulan bir sıra kes-· 
me taş bir sır~ tuğladan müteşekkildir. Bina
nın dış köşeleri 45 derecelik •biır zaviye ile kırıl- . 
mış ve üstleri istalaktitlerle · süslenmiştir. 
Mekır.ebin sokağa nazır dört penceresi olup 
-Qiğer cephelerinde iki.şerden dört pencere da-
1ha. vardır. Dershaneye verandadan girilir. 
Verandamn çatısını Haseıki clllekte:bi sifnyanın
d'a. olduğu gtbi fiti ince cü·c-~{ üz~
rine istinat eden kcım:eı-1€-rin tut
tuğu .tahmi.,ı oluna,bilir" (Vaıkıf

lar Dergisi, A. Sami Ülgen). 
"Kara Ahm1ed Paşanın. cad

~eye nazır tiirıbesi alıq. dılılı mıu

da.lla ı:mnJı bir- binadır. Her cep
_hede zemmı katında birl'.r pence
resi olduğu g-Jhi hunlai!"'.m. füıtünıd3 
1 . 

;de fi gıö:zıü camlı, kemerli tepe 
penceresi va...l"dl.r. 

"Bina plfunın:n hariıci köşel~ 

rinde-ki U!Zlln fü:t.ıü.vanedkler ze-
' mindeaı kubbe kasnağımın üstüne 
I . . 

kadar imtida.t -ederler. Türbe ha-,. 
rreı göriişün:üşü itibaaıJe fazla 

!ST.ANBUL 

ıta,tbik etmdştlr. Aksi ilıaide baısık banalar 
meydı:m2. gelirdi. 

"Türbe kapısının üstünde ~skiden ibir re
va;k varmiş. Bugün dahi duvardaki ,çatı izle
rinden kapının üstüne demir kene.tlerle bağ
lanmış taban kirişinden, revakın mevcudiyeti 
hlssohmuyor. Tür.benin dahili ise, altı harici 
dılı yeTine, 5 penceıre ve ,bir :kapının arasında 
zuıhur eden 6 ıköşe hücrelere tahvil olundu
ğı.mdan 12 dr:l:h bir ı:Jfür~ıd!?..d".:r. Binam.m taş i'ş
çiliği. çok güzel fakat sadedir. Cami gibi tür
be de tamamen kesme küfoki taşından inşa 
edilm.Iştir. M:ulürler, kesmeler ve nisbeıtlcr 
tamamen XVI ıncı asrın üslubundadır. 

"Yalnız 18 dılılı kasnağın ebadı kubbenin 
harici görünüşü ile mütenasip değildir. Ze~ 
minden itibaren ku}:.ibe kasnağına kadar yük..
selen üstüvani sütunların kuturları fazla in
ce oldu&''l.mdan gözü tatmin etmezler'' (A. 
Salın Ülgen, Vakıflar Dergisi). 

AHMEDPAŞA ÇEŞMELERİ - Aksa
rayda Camcılar camiinin yanıncla iki -çeşme 

idi, her i1kisi de 1957 de yıiktınlm.ıştır. Çamiıin, 

yıü.ksektir ve ku;bfbesi de mutad 
ibila.fın.a da.ha :ı.-pfütıeıfild!ir. Halbuki 
paıhilden göırüle.n kubbe ise ha
rlçtdd.le mükayese ed.ilru.ğinde 
araıda ıbir boşluğun olması icabtı

_dii.yor. Koca Slııarun inşa ettiği 
_!Jıirıçok tül"beıler.de olduğu gLbi bu
rada. da çifte kubbenin bulunma
m :iilı.timali ikuvvetlidir. Mimar Si
nan bu şeJrJl · inşaatl muhakkak 
güzel mısbetler temini hususunda Topkapıda Alunedparsa -Türbasi (Rs&lnı: N~) 
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Cemcı en.na l.ı:öşc-şesbtl,,; AJU'1C{lpP-.12 Ç/:i'{n...ı 
(Resim : ~c,zih) 

tramvay caddesile Camcılar camii sokağı kö
~eslııde ve -cadde üzerinde ·bulunan ;birincisi, 
ıkesme .taştan, teknesi kaldırıım ile bir o1muş. 
ve içi moloz ile dolmuş, lülesi sö1külmüş bir su
suz ·qeşme i<li, 1945 de zabtedilen kitabesi iU
dur: 

Saihibill.hayraıt Sadrı esbak 
merhum E;].haç Ahmed Paşa 

Inşası Tecdidi Tamiri 
1153 1297 . 1315 

-Bu tarıihler, sırasile 1740, 1879 ve 1897 .. 
M:ilM yıllarına rastlar. 

Camcılar camii sokağında ve cami kapı
.ısının yanında bulunan ikinci çeşme, bir tuğla 
yapı idi; tek parça mermerden küçiiık ayn.-a. ta
şı tamir.inde konu~m;~ş bir akar çeg.me idi; 
asıl musluğu •sökillmüş, yan tarafından ·bir sa
n pirinç musluk konulmuş; küçük bir çarşıyı 
ve kalabalık ibir semti sular, başında daima 
üç beş kişi su dolçlurn1ak ıiçin sıra beiklerdi. 
Kitaıbesi şudur: 

Sahibülilıayrat 

Sadri esbaılı: Ahmed Paş~ 
Esası Tamiri 
1153· 1315 

Btbl. : 1. H. Tanışık, İstanbul Çeşmeleri; REK. 
Gezi notu. . 

AHMEDPAŞA ÇEŞMESİ ,- Şehzade 
'başında polis .karakolu arkasında üç yol ağ
zında id!i, 1954 de Belediye Sarayı inş~atı sı
rasında yıktırılmıştır. Yaptıran on sekizinci 
asır vezirlerinden sadırazam Hacı Ahmed Pa
şa·dır. Kesme taştan, klasik üslupta, 1945 de 
akar çeşme idi; eski çatısı harap olup kaldı
~ş. tesbit ed.J.emiyen bir tarihte . çimento 
ile örtülmüş, mermer ayna taşı, küçük ve ka.
bar~a na:kışlı idi. Tesbit edilmiş dört beyı\lik 
tarih kitabesi §udur: · 

APJMEI)PAŞA ÇEŞMES~ 

Oıwı:ıo~camii Sokağım1a Almı.-,,,i/..._.-:,, .,,;._,;jıneıııt 
(Iıeaim : X;.>zilı) 

Ba.n Ma.hmndu cihanda.re muvakka hal41ıll 
Abl'Ayl vüzera hazreti Ahmed Pasa 
Devletinde o ·ı,eJi.in~hl felek dergAJnıa 
Ka.sdl ecr ,Ue bu nev çeşmeyi kıldı hı.,a. 
Ha.yrl cari ld civarında olan a.tpne 
Eyledi abı lıayatı keremlyle ihya 
H.emterlh hendesi ŞaJdr dldi tarihin a.ııın 
Ne,ylll ecr ola. nev çeşmeden Ahmed P&t& 

Sene 1152 (M. 1789) 

Blbl.: 1. H. T.anışık, İstanbUl Çeşmeleri; RE'l!t, 
Gezi notu. 

AHMEDPAŞA ÇEŞMESİ - Şeh2adeba
şı polis karakolu · önünden Aksaxaya inerken 
Hoşkadem camiinin altında, eskiden belediye
nin temizlik arabalarının çekilruği arsa - de-• , . p-onun kapısı yamndaıdır; yaptıran on sc-
ki:ı:ıinci asır vezirlerindeın Sadrazam Hacı 
Ahmed Paşadır. Paşanın konağı da bu civar
da imiş, ilik ba::')i.rüi.iJı f!.dı unutulmu~ olan bu 

Şehza.debaşı kar3:kolu arlrasmda Ai.~1;:dpa.şa. Ç~eııi 
(Resim : Nezilı) 
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H''O!iks<lem CRmU yanında Ahmedpa§a Çeşm~si 
(R-esim : Nezih) 

çeşmede w~~~ ağzın-da ·soğuk Çe~me" a.dr ile 
arı.f:3.oO'tclirnıiş ki, ibunu lnitabesindeki ~u· kıta
dıan öğreniyo~: 

Hanef. oı1evktl ~trafında 
Nice hayreyledi kim müsteına. 
Btrlsi işte anın ezcüinıe · 
Bu Soğuk Çeşme! ferhude bina 

Kesme taştan klasik üslupta olan çeş-i:ne-· · 
nin' -kemerıi üzeırindeki lciıtabe ilki parçadan mü.
•rekikep ve çeşşmenin ij-st kısmında, )boydan 
boya uzanmıştır; on sekiz beyitlik tarih man:
:zumesi şafr ve naıttat Behçet efen dinindir; ts.
ril:ı kıtası · da şudur: 

Fikri tarihin ederken Behçet 
HA.tıra geldi bu beyti garri. 
"Pelc güzel eyledi bwıda ihyfi.'' 
''Bu Soğuk Çeşmeyi Ahmed Pft.ı,ft.'' 

Son •beytin: harfleri mecmuu Hicri 1156 
(Mi:1§.di 1743) yılım göstermektedir. Kitabe
miı yazısı güzel, bir taliktir. 

Çeşme, susuz ve çok h-arap •bir haldedir;· 
t~nesinden eser dralmamış, ayna taşı kırıl
mış, arkasındaki arsa görünmek!tediT; bu çeş
meden hiçbir eser kalmıyacağı zaman pek ya
kın görünür (1946). 

Bibl.: !. Hilmıi Tanışır, İstanbul Çeşmeleri, I; 
REK Gezi notu. 

AHMEDPAŞA ÇİFTE ÇEŞMELERİ -
Fatih -camil haziresinin, camiin dış harearune 
&çılan kaptl_arı yanında ve ,camiln dış harem 
.avlusuns.ı. bakan merme-rden birer kü
çük çeşmedir. Her öi de1 avludan hazireye 
girildiğine göre kapının solundadır. Yaptıran 
on sekizinci asır Sadırazatnlarından Hacı Ah
.med Paşa.dır. 

Karadeniz cihetindeki çeşmenin teknesi 
yerle ibr' o-1muş ve toprak dolmuştur; susuz
dur, fakat tunç lülesi durma•ktadır; ince tez
yini sütunlardan sağdaki yarısından kırılmış
tır. Kemer yerine kullanılmış çiçek motifleri 
ortasında 'Vesakaahüm r.a.hbihim şeraben 

tahura" ayeıti k~!I':imesi yazıhd1T. Tfülik hat 
il1e olan kitabesinin z-emini siyah olup yazı
nın üz.erinden altın. yaldız geçirilmiştiı<; 

Nimetullah Ef endiniıi kaleminden çıkmış ye
di ,beyitlk kitaıbenin tarih !kıtası şudur: 

NJmetıı bltnil hayı-ile Şehinı,aha hemen 
Bu· iki mısraı tarihi yazub eyle dua 
"YM idtib eyledi ı,ft.dft.b Mehmed Hanı" 

1154 (H. 1741) 
Çeşmei abı hayvel Hacı Ahmed Pfi.ş& 

1154 

Akdeniz cihetindeki çeşmenin ayna ,taşı 
ka·bazıtına .ç:içe:k tezyinatlıdır; teknesi yerle 
bdr plmuştur. Suyu vardır , · zincirle asılmış 

bir teneke masrabası da bulunmaktadır ki 
hem çeşmenin güzelliği ile bir tezat teşkl et
mekite, 11em de ;bulaşıcı hastalıklar baJkımın-. 
dan mahzurlu olsa gerektir. Kapı ile beraber 
bir sa~ak altındadır, saıçağın çeşme üstün'! 
ı·astlayan tavanında altı köşeli bir yıldız nak
şı vardır. Bu çe5menin de yedi beyitlik ve ay-

Fatih (}ll,mii hareminin Karadeniz kııpııııımın. 

.4.lımctpa§& (]eşmesi (Resfm; N&zthl 
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Fa.talı Camii hareminin AIH1eniz lı:apııımda 
Alımctpaşa Çeşmesi (Resim: Ne7:i.1ı) 

ni şaıirin kaleminden çıkmış kitabssinin tarih. 
kıtam şudur: · 

Hak bu kinı mevkiini buldu bu hayri ct.ri 
Naili ecr ide M.nisini hayyü dA.nl. 
Evvel Ahın içtib andım didl Nimet tarih 
"Maksemi aynı ata çeşmei Ahmed ~·• 

1154 

Bu merımer kitaıbe ıtaşının da zemini si
·yalı, kabartma talıiık yazısı altın yaldızlıdır. 

AHMEDPAŞA MESC~İ - Katip Mus
l~hiddin mahallesinde ve Fethiye ca-miindeıı 
cenup istikameıtıin'de 100 m4'tre kadar uzakta.
dır. Fethiye cam'İıini.n ce.nuıbundan geçen Fet
hiye caddesini Fatih istikametinde pek kısa 
,bir müddet takip edince, sağda ilk sokağın 
içinde Afımedpaşa mescddirun kubbe ve· miıhfa
bı görülür. Mescid, Ro1tukçu ve Beyceğıizku
yu so!kaklarile ,çevrilmiştir. 

Ahmed.paşa mescidi İstanbulun fethin
den ıbir hayli. zaıınan sonra islam dinine tah
sis olunan eski bdr Bizans Jdlisesid:ir. Tamir 
edilmesi veya hlç olmazsa daha fazla tahribi
ne meydan verilmemesi gereıken bu kıymetli 
yapmm tarihçesi ancak 1453 denberi bellidir. 
B~gün metruk ve oldukça harap bir halde ıbu
lunmasına rağmen ,burada Bizans mimari.si-

~'1 - .ABMEDPAŞA MESCİDİ 

nin 1J.pik lımmsiyeitlerin kolayca görmek ka
bildir. 

A.hmedpaşa mescidinin Bizans devrinde
ki tarihi hakkında pek az bir bilgiye sahip bu
lunuyoruz. Bu kilisenin adını ilk olarak B-izan
sın son safhası tarfücilerinden Phrantzes'in 
eserinde geçer. Ayios Ionnis o en Trullq (St. 
J:ean du Dome = in Trullo) kilisesi olduğu 

anlaşılan bu bina her nekadar daha ilk ba
kışta, XII. asır yapısı oildu~mu belli ederse 
de, bir is:m · benzerliği yüzünden, daha eski 
ibir devre ait plduğunu ileri sürenler de var
dır. Maamafih bu naza:rılyenin yanlış olduğu 
Paspatıis tarafından gösterilmiştir. Bu kili
senin Justinyanos II (685 - 695} zamanındıı. 

692 de İstanbulda toplanan (Quinisextum ve
ya Trullien) a.dlarile diğerlerinden ayırt rdi
len ruhani mecfi.sin toplantılarını i:ç.inde yap
\tığı bina ile ayni o.Jaibileceği mtima!i pek ula 
yaıkın gelmez. Zira -bugün mevcut olan yapı in .. 
~a tarzı itibarile ıb-ir VII. asır veya daha eski 

· devir .kJilisesi olmaıktan ÇQk uzaktır. 
1453 de İstanbulun fethinden sonra. ,bu

raSJ: hemen mescide ,çevr.ilme:miştir. Fetihten 
iki s,o..,ne kadar sonıra Rum patriği Gennadi
os'a Patrikhane olarak, o zaman civan yalnız 
Rumlarla. meskun bulunan Pammakaristos 
manastır ve -kilisesi (bu 'kiilise şjmdiki Fethi
ye caır,M.dir) bırıtkılınca, -burada .evvelden 
~'levent olan. rahibelere Trullo kilisesi tahsis 
ol :ındu. Herhalde o deviTde-bu sonuncunun ya
nında içinde· rahi!belerin oturabilecekleri !bir 
mana:--itll' da vardı. Trulio ikiliısesi daha, bir 
asırdan çok fazla Rumların elinden kalmıştır. 

B-llrasının hangıi tarilıte mescide çevril
diğini katıiyetle bilmiyoruz;· ancıa.k 1586 da. 
Pa~ri.:khaneınin na.kli üzer~ P.ammaikaristoa 
kilıises-ile birli.:kte Trullo da boşaltılmış olsa. 
gerektir (Fethiye, 1591 de cami ·olmuştur}. 
Bura;smın Trullo kilisesd olduğunu gösteren 
delil, · 1573 de İst~nibula gelen Stepha.n Ger
lach'ın meşhur Tur-oo,graecia müellifi Mar
tin Crusius'a yolladığı y;a.mlardır. 7 ımart 
1578 taırihli bir ıtaneısinde Patrikhane ve civa-' 
•n izah olunmaktadır. 

· Kiliseyi mescide çeviren, Hacliıkatül - Ce,
vamiye nazaran Yeniçeri ağalığmdan üç tuğla 
çırağ olan Ahmed Paşadır (B. : Ahmed Pa
şa; Hirami}. Hirami adile maruf olan Ahmed 
Paşa Sadırazam Siyavuş Paşanın damadıdır; 

kendisi aynı zamanda Eğrikapı dışında Savak 
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mescidi ve tekkesinin banisi 
olup oğJuyla birlikte orada 
mcdi:undur. 

. Ahn1cdpa~a me,,;:ddi tab5.t 
fbir 8,fct 11:etic-esi değ·tlı ·doğru

dan doğl'uya ihmal ve bakım
sızlıktaın iharap olmuştur .. 

M:2ıscid ç.ok harap bir hal
dediT, bilhaEJSa batı cihetinde 
Narteks kııs!r:cıdaı! pdc az bir 
iz kalımştır. Binanın içerisi em
salinde .nad~ rastlamr bir hal 
olara:k gay'et temizdir. Nar
teıkıf:l'e ·bltiışik bfr ku.lübedr bir 
aile cı'.ıurma:kt:a.dır. Bj;.1am11 ce-, . . 
111114? yüzü iyi bir halde ıise d~ 
m!'.ıhrapla.1.· d:.şarı.dan r,ütun baş••· 
.LtklarınB, ,ı:a.-dar toprağa gömül
n:ııi.iştill'. Be;y-ıceğizkuyu sokağı

na :ba.lran ;yıtiz ve H arteks'i,:i:ı, 
arkası -e·Aerrle kapalı oldukla
T.!n@ın ;bu .taraftan yapıyı tet
ıkike dmh·m yo,ktur. Me•;;cidin 
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,i.izıeil'i ve ,kul~1besi ta:m&'TI•en ot- :f'c,t .. i.,..: ..,,.,.ı·md:ı Alımeclp:'.l.~. Me!ieldl (ItMim: Nezih) 

larla k2.ıphdır. Bura.ı:ıJ. mescid:- , ·· .:::· .: .. ... 

<::t:" .__ __ __. A-i.~ 

" 1 2 1 ı, ~ 

Fetlıiye civil.rıncla Alımedpaş11. l\:Iesclui 
(iiroki • plan: Semal'i Eyice) 

çevrıildiikıtm scnra . yapılan mihrab a.rtık 

mevcut değildir. İçeride, evvelce kaldırılan 
dört ,direğin başhkları ve bunların üst kısım
lan y:rıkı1mak tehMkesi-ne maruzdur; bunların 
yılnlma.s~nı kubbenin de çö~mesi ıtakip ede:ılıi~ 
lir. 

Bu eski kilise Bizans mimar.isinin en ti-· 
pik hususiyetlerinden birini teşkil eden Yth'1an 
saEbi p-lan i.izıerine inşa edilmiştir. Dört direk
le tran;ssept ve orta nefin vücuda getirdi!.1de• 
ri dört kolu da ~it saM•b •burada b~riz bir. su~ 
rette görüfür. Gayet kalın duvarları olan bu 
yapının üç absidi (mihrab), ve bir narteks'i 
(son cemaat yeri) vardır. 

Narteks'in üzerinip büyük bir ,kısmı göç:. 
mıüş ve yan duvarları kısmen yıkılmıştır; yıa.1-
. nız şimal ıt:arafında narteks'dn üzeii Bizans za.; · 
manındalri şekliı'lli muhafaza etmiştir. Eskiıden 
bu n,arteks'in, üzerl,eri bu: ,şekilde örtülü üç . 

· · !bölüme ayrılmış o~duğu muhakkaktı. Kurlitt 
tarafından yaptlan eski bir resimden ve şinı••· 
diki vaziyetten •anlaşıldığına göre, narteiks'fö: • 
cenµp tarafı ·bilinmiyen bir. seıbepten dolayı .• 
yıkılarak tadil edilmdş ve ,buraya, artık hi,ç~ ·. 
·bir izine rastlanmıyan ahşap bir inşaat yapıl-\ 
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nuştır. Bu meyanda ;balµda olması icap eden 
esas kapı örülereknarte;ks;in cenup duvarın
da başka bir kapı açılmıştır. 

Doğrudan doğruya ,binanın gövdesi üze
rine kurulan, acayip şekilli. ahşap minare bu
gün artık mevcut değildıir. 

Yunan salibi şeklinde inş.a edilmiş .olan 
esas orta kısım, ;kubbeyi taşıyan ·bir ,kemer 
sisteminin dayand~ğı dör.t direğin .sonraları 

kaldırılması ve /bunun yerine yapıyı enleme
sine kateden bir .çift ahşap direğin yerkştl
rilmesile H.ık ~pkld.ni ;bir~ı.z ,~aybetıniştir. Sali
.'bin yaııla.masma olan kôhınu teşı.1.rıil eden Tra11-
sept'in niliayetlendiği yan duvarlar gerek içe
riden ve gerek dışarıdan zarif ;bir surette in
şa ediLmişlerdir. Burada büyük bir ,kemerin 
i,çine üstüste ikıi k:üçüık kemer yapılıruş, ve 
,bunlardan yuka,."'da.ki dört köşe bir çift sütun
la, Üzerleri kemerlıi üç pencereye taksim edil
mi'}tir. Bugün .bu pencere ve kemerİer olduk
ça değiştirilmiş ,bir haldedir. Saldbin kollarının 
.üzeri birer ,kemerle örtülüdür. Bu binanm da
l11li ana çizg]erini 1bariz .bir surette dısaTda.n 
görmek ka.lhildir. • 

Yüıksek kasnaklı ve üzeri kiremit örtülü 
kurhbenin seı.'\dz penc2il'esirtden üçü sonral~rı 
örillmüştür. İçeriden bu pencerelerin arasın
daıki ,ka:bartr.aa cill:imler, ve dışardan ise bı.L."1-

lan..'IJ. fü•.erl€I'lini süsliy-e:ıı yarım dairevi ke-

merler, aslmda biraz nis·betsiz . olan bu kub
b3,Ye kıvrak ve zarif hir şek.il verkler. Bu kub
benin iç sathı, . emsaline pek nadir rastlanan 
ve hu güne kadar . bozulmadan gelebilmiş, 

XVI. as:rın güzel mala.kari naı..1nşları ile süs
lüdür ki, lpunlar bu Bizanıs a:bid€-sine Türk sa-. 
natı ,bakımından ·da tbıiT !kıymet temin etmek-
tedir. · 

A'bsidler ise gerek içe-rdden ve gerek dı
şaırdan yarım daire şeklindedirler. Evvelce 
burada mevcud olan pencerelerin hepsi örülü
diir. Dı~ardan yalnız orta a;bsid'i eskiden üç 
ince ·pencereye ayıran dört mermer sütunuıı 
izlerini ve nisıheıten dyi muhafaza olmuş ·başlık-

larını ·görmek ka:bildir. · 

Burada hi~bir fresk izine rastlanamamış
tır; yalnız .planda (x) işaretile gösterilen yer
de es.ki bir .fres..¼: izine benzer bazı renkli sıva 
parçalaTı görünmektedir (Ekim 1945 de) . 
Kırmızı bir bordürle, -k.oyu laeivert veya, si-' 
yah zem.in üzerdne çizilen kırmızı çizgilerden 
ibaret olan hu ufak parçadan herhangi bir 
natice çıkarmak imkansızdır. 

· Bu e.şki kilisede işlenmiş merm€T'lere de 
n.sı~lanmaz, 1binamn iç ve dışında ve iku;b'be 
kasnağının rubinde görülen ıince mermer eil-

r melerin hepsi de boştur. Yalnız 
• burada abs:id pen<>..erelerini bö

lev. küçük .sütunların başlıkla-

/ rmı kaydedebiliriz. Bu başlık
lar ş1mdi. -a..'llcak izi gör'illebilen 
birer saJföi çeil/releyen s.ade 

Eırrikapıda Hiraıi:ıtahmedpaşa l\Iescidi (Reslm N',nill) 
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fakat zarif tezyini motiflerle süslenmişler
d:ir. 

Binanın dışı ibilhassa irı.§aat malzemesi
nin sıralanışile süslenmiştir. Böylece muhte
lif tuğla ve taş sıraları, ana çizgileri gö.steı·en 
kemerler, en üst hatları tebarüz ettiren teste
rediş ş-eklin-de sıraJaı-ian ıtuğlalar ve pencere 
üstü kemerleri bu küçük binayı Bizans mima
risin·e has ,bir şe~Jlde süslemiştir. 

Son günlerde ıbu nıescidıin tamir ve ihyft.-
151 için teşebbüse ,geçilmiştir. 

Senuı.vt Eyice 
AHMEDPAŞA MESClDi - Eğrikapı 

dışında meşhur Savak çeşmesinin karşısında
dır; yaptıran oiı altıncı asır vezirlerinden Hi
rami Ahmed Paşadır; bu mescıide halk ağzın
da Savak !.-fescidi denilir; mescid yanındaki 
uşaki ·dergahının. en n'2Jmlı şeyhi Cemaleddin 
Efe."ldi (H. 1164) 1750 de ölmüş ve bu mescit 
önündeki tüı~beye gömülmüştür. Bu mescidin 
en :belli hususiyeti şeyhin türbe,sinin de me-.s
ci.d çatısı altında ib-ulunmasıdır, öyle ki, bina
rup. i.çinde üst kısım,ı pa.rıınaklıklı bir yarım du
var, tür.be ile malbedi ayırmış, mescidin mth
rabı :bu duvarıın ortasına yedeştirilmiş1tir. 

Son yıllarda bir hayır salıfüi himmeti ile ta
mir edilmiş olan Savak Mescidi dört duvar 
üzeriııe :kiremit örtülü .bir yapıdan ibarettir. 
Paşanın ve oğ'lu l:,fustafa Beyin ıkaıbirleri tür- . 
b3 kapısı. önündedir. Pa• 
şanın taşında sadece 
kelimeitevhid yaz:l11.11ş 

dup Mustafa Beyin ta
şı da babasının avak ta
şı yerine konuh::.ıuştur. 

lilD!ED·PAŞA M~~rI
TEB! - !stanbulun es
ki mahalle mekt-2:puerl
nin en meşhurla.rmdnn 

biri; Samatyada Da
vudpaşa iskelesinde Ka-
sap.ilyas mahallesile -

· ALmıed Paşadır. 
Bi,bL: RElK, Gezi notu. 

AHMEDPAŞA Ttl'R~ESİ - Minnirah 
Sultan Damadı Ahmed Paşanın türbesi, Edir
ııekapıda, Mihrimahsultan (Edirnekapı) ca
miinL., dış hareminin aTka tarafında, 'bu Kül
liyen.in nefis bir parçası olup 1946 da yerle ,bir 
olmak üzere hazin bir harabe halinde idi; 
~uıbıbeleri tamamen çökmüş, üstü tamamen 
açık, üst sıra ·pencereleı:ün çoğunda yukarı 

pervazlar da çökmüş, duvar, pmıcere arala
rında geniş sütunlar halinde kalmış, hatta ba
zı y-erlerde alt pencereye ikadar yıkılmıştır. 

.M:üstatH bir plan üzerine yapılmış bulunan 
türbentn zemini malta taşı döşelidir; içinde 
yirmi kaıbir vardır; bir ıkısını dağılmış, çoğu
nun baş ve ayak taşlan kır:ıılmış; yok olmuş, 
mermer sandukalar, devrinin en temiz çalışan 
ustalarının elinden çılmu.ştır. · 

Saim Turgud Akta.nsel 

AHMED PEHLİVAN (Cihanpehlivanı 
Kam) ;__,. Gagen. aınr sonunun enı namlı pehli
vMli!aJ.'1ndan, Türk peih.livanları arasında ha
rikulide gücünden, kuvvetinden başka vücut 
ve y.üz giizeHiği dillere destan olmuş 'bir yi
ğ1ttir; 1871 de RuS:cuğun Ra,zgrad kazasının 
Unıuri~röy nahiyesıiınde doğdu; çocukluğunda 

başlayan güreş /hevesi, vücut yapısının sürat
le se11,-llip gal:ş.mcsJ. üzerine peihlivan~ığa dö-

KUrkçübaşı mahallesi 
arasındaki Beka:ı:,r.;,3y so
kağında Ji._ibaiınescidi ha 
rabesi karşısmdaclı!'. 

1946 c1a Cumhuriyet 
Ha~k Partfai Cerrahpa
şa. semt ocağı olarak 
kU::lanılmakta idi. Yap
tıra..'11 Sadırazam Şehla 

Hiı·amia.lımecpaşa Mescicl;l.ıı..1e mihı-ab ve Şeylı Cemaleddiıı 

Türbesi (Resim : Nezih) 
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küi::Cl.ü, yirmi, yirmi 
bir yaşlarında · !s
tanbula geldi, . dev
rin namlı pefalivan
larmdan Hergeleci
niı1 yanında çalıştı; 

kısa zaman içinde • 
Türkiyenin &iireş 

semasında en par
lak yıldızı oldu. 
Dört ,defa Avrupa
ya gitti. .A,vustur-
ya, Almanya _ ve Kara Alimed Pehliveıu 

Fransayı dolaştı, (Resim: s. B.) 

i~lerinde Rus Ha-
kinşmid ve Fransız Plcı.! Pons bulunan otuz 
yedi namlı pehlivanı yendi; ib.iç y,enilme
di; 1899 da ıkendisine Ci:hanpehlivanlığı keme
ri verildi. Güzel :OOX Fransız kızı kendislııe 
aşık olarak peşisıra İsta;nbula gelmiş ve ibu
rada· Ayşe Z-a.rı:ife adile müslüman olup Kara 
tA/hmedle evlemnişti. Bütün ömrünce hir defa 
bile sırtı yere gelmemiş oılan · bu namlı pehli
van, dördüncü -seyahatinden dfüıüşünün jık:in
ci günü, henüz otuz, otuz bir yaşlarında ikalb 
durmasından öldü. Spor tarihimiz üzerinde 
zengin ıbUgisi Ue tanınmış olan merhum Ve
falı Salın Ağabey (Saim Turgµd .A!ktansel), 
Kara Afımeıdin ölümünü şöyle .anlatır: 

"llit defa kendi kaılbinin oyununa yenil.en 
koca pehlivana, lbu meşum kriz, Aksarıa.yd& 

AKMmD PJ!UiL!VAN (Kare,) 

-Y.eşiltulumbad3. kah 
vehanede oturı.ır

ken gelmişti._ Can 
havliyle yerinden 
fırlamış, kahveha
ne bahçesinin k-cmı.
rındaki demir par
maklıklara nasıl sa
rıldıysa, demiı' . çu
llukları balmum;ı 

gibi bükerek biribi
rine geçi.rmişti. Son 
re bu çubuklan.doğ-
rultmaJ.r. :i.Sbemişler, 

bir ta.11.eı.s:ini eliyle 
es:ıtl. hailinıs geıtir-ebi

lecek teık adam bu
lunamam:ışıtı". . Kara Ahmed Pehlivanın 

Kahvehanede bu kabri taşı 
(Resim: A. Bülend Koçu) 

eğrtbüğrü çubuk-
lar koca pehlivandan hazin bir hatıra olarak 

' ' 
kalmıştı. Nekad:ar yazıktır ki Yeşiltulumba-

daki bu krub.ıvehane, yola gelip kaldırılırken 
peh1ivanııı parmaklııt:~!arı da ·yok olup gitti. 

Kabri Eyyübdedir. Piyex Loti kahveha
nesine ,gideın yolun altbaşında, sol ikolda sed 
üzerindedir. Demir parmaklıkla çevrilmiş olan 
ka.ıbrin baş ıtaşı, bir cihanpehUvanımn şanına 
layılk azametteıdir, kabartma çiçekler ve bir 
nişan motifi ile süslenmiştir, dokuz ·beyitlik 
kita.besi şudur: 

Edimeka.pıda Alımedpaşa Türbesi (Besim: Nezih) m· 



lfüvc Hen:ıkul baki 
Ba-lu:ıdıriıkta me~burl cihamlır 
Kara Abmed Cihanın pehlivanı 

Azimet itti semti Avrup§.ya 
Zebun itti blitün zor Averanı 

Dinildi. ittifakı alem ÜZI'e 
Anm şammla l}ilnya Pehllvıüı.ı 

Nice yılla:ı;-la evrakı hava.dis 
CUıane fahl'ile ııeşrlttl Anı 

Gell."?ce Avru"padan şanı gallb 
Sürura garlt W.erdi elimle ihvanı 

Zem!ne arl,ası hiç gelnıemlşken 
Felek yıktı yere ol ICalırmnanı 

Lh~yı Ruscuğun Razga-d kazası 
Ur.nurköy dUr anın asıl mekam 

Oku bir Fatiha geç öyle zalr 
Ki kalmaz kimseye bu dehrl fA.111. 

Sukuti penc lle kaydoldu tarih 
"Cihan Arslanı terk itti Cihanı'' 

(Sene 1320) 1902 

Bibi.: Saim Turgud, Not; REK, Gezi no.tµ. 

AHMED RAmıt USTA - tsıtanbul ba
sınının en yaşlı, en. değerli ·baş mür-etti-bleriın
·den, Mehmed Bayrakdar .a,dında ibi!' zatın oğ
lu olarak 1891 d.e GiTesunda doğdu, GiTesu
nun Kapu Ma;hallesindendir. ÇO'Cukluk ve mes
leğe giriş hayatını şöylece anlatıyor: 

"On yaşlarında idim ilk . mektebi bitir
dlın, eo11 umumi imtihanda parlak muvaffa
kiyetlıe aliyülale. derecede şehadetname al
dım. Giresuın ;belediye reisi Kaptanı Yorgi Pa
şa adında hayırsever bir romdu, ve imti.ha.
nım:ında mümeyyiz olarak -bulunmuştu, beni 
f evıkalade takdir etmiş olmalı ki -bütün :mas
raflarını kendisine aid olmak üzere. ıbaıbamın 
muvafakati ile benıi rum mekıtebine yazdırdı. 
Hatta .birgün: ~ Oğlum, bu mektebi ,bitirin
ce seni Marsilyada ticaretle meşguİ olan oğ
lumun yanma göndereceğim, sürer, çıkar bü
yük tüccar olur, memle-Ireth--nize hizmeıt eder
sin, vatana hizmet pa.ra ile, servet ile olur .. 
d~di. Bana, Felek Efendi isminde :hususi IJ:>ir 
de fransızca hocası tutdu. Fakat iki sene son
ra Paşa öldü, katibi ye-rinde ve kasabanın ile
ri gelenlerinden Kazancı Yani Efendi tahsi
lim hususunda1ki vasiyeıtini söylediği halde 
varisleri olan kızlan ile dam.adları ;bir Türk 
çocuğunun taJ:ısil ve istikbali ile .alakadar ola
mayacaklarını, Yo:rgi Paşanın bu gipi yar
dımları -belediye reisliği icabindan olduğ\Ulu 
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söylediler. Rum mektebini terk etdim; on iki 
yaşların<la ıi:clim, üç sene kadar Giresun nüfus 
ve tapu kalemlerine müılazime:t:en -devam et
dim. Onbeş yaşında, ilk mektebdeki rahmetli 
hocam F-eyzi Efendinin arzu ve tavassutu ile 
şahad~tnam-e aldığım ilk mekteıbe .altmış ku
ruş ma.aşla kalfa tayin edildim. Hocamın ve~ 
fatı üz-erine ben de ka!falıkdan ayrıldım, on-· 
yedi yaşında idim, 1908 de hürı:ıiyet ilan edikli, 
hasılatı gayri safiyesi Türık, Rum ve Ermeni 
.ibtidai n:ıektebl€Tine aid olmak üzere ·bir ko
misyon taraimdan idare edilen Giresun Mat
baasına girdim, işte bu".'ada rahmetli trnfam 
Samsunlu Hacı Hasan Efmıdinin. elind~ mü
rettib, makinist ve mücellid olarak yetişdinı. 
O zamanlar taşra matbaalarında bu üç sanat 
a,yrılmaz •bir kül idi. Bu sanatları öğrenmek 
içfın içimde öyle ,bir aşk vardı ki sa.bah.ııı alaca 
-aydınlığında ·işime koş.ar, gün :kavuşdukıtan 
iki saat sonra elimi yütümü yı.kayub evime 

' dönerdim, para verirler miydi, unuttum, ak
:bmda kafan_ iik,;_ yıl hu ga37!rem m(\Sfö.rr.ı f,'.)nur,.
da takdir edilerek banaonbeş kmuş aylıkhağ:
laıunası, yi:rııni para pufa kesildikden sonrı;ı 

elline ondört buçuk 'kuruşun -geçme;sidir. Ar
tıık ond'okuz yaşında delikanlı idim, emsalimin 
arasmda ·bu dar gelirim-den sıkılıyordum, .bir 
derd yandığım Salih Efendi adında bir hafoa 
do-E1tu: - Oğlum .. dedi, üç sanata sahihsin, 
her biri hir insanı ayrı .ayrı geçindi[ir, ama Gi
resunda değil, senin yerin İstanbuldur, oraya 
,git, çok para kaza~ırsın ... 

"Sa.Jfö Efendinin ikazı gözümü açdı, fa
kat ailem izin vermedi, iben de bir gün kimse

. ye haber veıımeden ;bir vapura atladmı, kaç
tını. İstanıbnıda bir dayım vardı, onu, az son
ra da Ohannes Ferid Efendinin Manzumei Ef-

·. kar Matbaasında ser :mürettib Kirkcir Efen
dinin yanında iş buldum. tık haftanın sonu 
i-dii Kir kor Efendi: - İşinden çok memnunum, 
al şu bir haftalık üç mecidiyeyi, gelece!k haf
ta hakkını artdıracağım .. dedi. 

"Haftada üç mecidiye, ömrümde görme
diğim para ıidi, gözlerim f altaşı g!;',oi .açıldı, 

ikinci hafta ·dört mecidiye oldu. Arıtık mesle
ğimden emin idim, hiç tereddüd etmeden Gire
suna mektub yazdım, ailemi yanıma aldırt

dım. İşte o -gün, bu gün, mesleğimde, ilk çı
raklık anımın aşkı ile çalışıyorum. Sabah. Ta
nın, İkdam gibi büyük .gazetelerde mürettib
lıik ser müretti-blik yapdını, e-Siki harflerle gUn-
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de 16 punto 20 kat
rat •bir forma yazı 

dizer dağıtırdım, bu 
mürettibiikde baş

kası tarafından kı

rılmamiŞ bir rekor 
olarak kaldı''. 

Ahmed Rahmi 
Usta 1958 yıiında 

Tan Matbaasının ki• 
tab kısmı ser mü 
rettibi .buGunuyordu. 
İstanbul Ansi.1-{lo
pedisi onun nezare
ti altında dlzilmek
te, ve sayfaları o
nun tecrübeli sanat
kar elleri tarafın

r 

A!ımed Rahm.1 u.
(Resim: S. B,) 

dan iba,ğlanmaktadı.r .. tstarr1:,;ll ·Ansiklopedisi, 
"Z" harfinin son kelimısini ihti:va edecek son 
sayfasının da ·onun elj ile bağlanmasını diler. 

AHMED RASi:M: - Ahmed Rasim, her 
iki -kelimenin e..t1 kuweıtli ma.naısile büyült bir 
artist, büyük bdr muharrirdir. Ren-kli tasvir
· 1eri, en küçük ve uçucu bir hareketi teısbit 
eden enstantane klişeleri, orijinal üsiubu; ve 
tipik •bir İstanbul çocuğunun kıvrak zekası, 
ince zevkleri ve pürüzsüz, şakrak dili. ile, ya
şadığı devri unutulmaktan kurtaran ölmez 
adamılardan biridir. 

Eserlerinde asrı yaşayan Ahmed Rasim 
bilgili adamdı?. Hiçbir eski ve yeni şeye karşı 
lakayt :kalmamıştır. Tarih ile yaikındah ala
kadar olan ve şarkılar yazan, roosteleyen Ra
simin birromam:ıım arkasında "müellifin asa
rı sairesi" diye, "Muhıtasar Sarfı Türki, Sar
fı Farisi, Hesabı ~~~u.i,. 0srıLanlı Tarihi, Ta.
!I'İhi. İslam, Tarihi Ticaret, Elektrikiyeti sa
k:oe, Flonc,graf, Te~cikkü'ü Cihan ve Garaibi 
A.datı Akvam" !is.imlerini okuyoruz. Ölmez 
eserlerinde şahlanmış bir at olan kalemi, bu 
vadilerde dolaşara;k ve bu kaynaklardan su
lanarak, muhtelif isimler aıltındaki hatırala
rında ve mektuplarında' bir asrın çer,çevesini 
çizeceık kudreti kazamnıştıT. 

Ahmed Rasim.in yazılarında, bilhassa İs
tanbul, sokakları, -evleri, abide ve wnun:ıi mü
es,seselerıi, meyhane ve ıbatakhaneleri, mesire . 
yerleri, vapurları ve kayııkları, tramvay ve 
a.rabafarı, ibir kelimede toplarsak manzara ve 
insanları ile sesli ve renkli bir film halinde ak-

maktadır. Balıkçı

lar, tulumbacıiar, 

serseriler, kumar
bazlar, devrin ta
nınmış simaları, sa
natkarları, . mahalie 
aralarında yükse
len kadın ve ço~uk 
çocuk ses~leri, yan
gınlarda, gec-2 _ bas
kınlarında, meyL.'ıa
ne -kavgalarında 
yükselen kari9ık, a- Ahme-d Rasfm 

nonim sesler, ta.ha- (Iı,esim: H. Çize~·} 

ka ta'baka, sınıf sı-

nıf, yaş yaş bütün bir İstanbul, A.hmed Re.
simin yazılarında en öz dilleri, şiveleri, ar
golariJe konuşurlar. 

ıAfuned Rasimin eserlerini sıkarsak, İ!ı
tanbulun kokusu, ıtrı damlar. 

1865 de İstanbulda Sarıgüzelde doğdu. 
Muhit, büyük bir muharrir olarak doğan bir 
çocuğu, sokaklarında uzun zamın oynatıp 

yetiştireıbileıceık ıkudrette idi. Ailesine gelince, 
Ahmed Rasim, anasını boşayan ve kendisini 
anasıında !bırakarak hi.ç.bir vak:ıt arayıp sor
mıyan -babasını tanımak istemedi. Bahaddin 
E.fendi, Rasıimin t-e-rcümei h.a.Ende f.:ıir gölge 
bile d'eğdMir. Buna ka.rştlık, dikiş dikerek Ra• 
simi büyüten Nevber Hanım, "V0Jide, Valide 
merhum" sonsuz :bir swgi kaynağıdır. 

Ahmed Rasim bize, çocukluğunun enfes 
ve muhteşem bir tari'hçe•aind bırakmıştır. Son
ra, gençlik hatıralarım, •bu arada muharrirli
ğinin başlangıçlarını ve muhamrlik hayatını 
anlaıtm~tır. Onun te-rcümei halini yazarken, 
!hiçbir ya•baıncı kalem, bu oto-biyografinin yıe
'.Iiini tutamaz: 

. ' 
",Daha küçük idim. Hen-üz sekiz, dokuz 

yaşında var idim. Ana yavrusu, aıh ! anamı 
pek severim. Benim hem babam, hem de en 
roüyük veliyetünninıeit:imdir. Onun el dikişi di
kerek beni beslediğıni bilirim. ~en afacan. Za
vallı ,kadın; maişetini _istila eden mihneti za
ruret arasında· ıkomşularoaıri da tekdir işitir. 
Benim için onu ·azarlarlar. Ya birıinin çocuğu
nu döverim, ya top oynarken camını !kırarım. 
Mektepten kaçarım. Bir kere kaçtım mı, ar
tık haf.talarca gitmem. Gitsem dayak var. Bu 
:korku ,beni tiril /tiril titretir. S~bahleyi.n kal
atanm. Guya mektebe gidecek imdşlın gibi ha-



zırlarurnn. Sepetime yemeğimi koyıı,r, cüz 
kesemi boynuma takar, elime iki veya bir ba
kır onluk verir. Bazan: 

- Oğlum! Ra.sim. Dünyada iki dalım 
var. Biri sen, •biri Yusuf. Fakat o baba.smın 
yanında. O zengin. Bak ben fakirim. Oku. 
Adam ,olmıya çalış yavrum! Ben de ölürsem 
.sen sonra sefil 1kalırsın. Yaramazlık etme, ıbe,.. 
ni üzme, ötekinden, berikinden söz işittirme. 
Sonra hırpalanıyorsun. Zaten dayak yemeden 
kuru kemik kaldın. 

Tarzında nasihat verir. Fakat kim dinler? 
.Sen sabi bir müdahin, mürai. Fakat yalnız 

valideyi, ceviz oynarken mahalle çocuklarını 
aldatırım. Hiç hoca kanar mı? O müthiş fala
ka, üzeri yağlı gibi parlak duran değı::ıek, ta
ıbanlarıma -indikçe, bana ,cihanı zindan eder. 
Okumak mı? Benim yediğim dayaklar hep 
onun yüzünden değil mi? Şehzade Camii av
lusundan iyi mekıtıep olur mu? Ceviz, topaç, 
esir almaca, saklambaç, Vefalı çocuklarla 
kavga, b-irdirbir, uzuneşek, kaydırak, kızak, 
!kartopu patırtısı, ih.:ti.yar kayyum ile alay, 
mezarlıktaki ağaçlara çıkıp ötekine berikine 
kozalak atış, macun, çevirme, merkepsüvar 
olarak meydanda gezme, çukura ceviz atma, 
çırpma gibi oyunlar varken amme cüzünü 
kim bitirir? Ben cami avlusun'd'a ,bu kadar 
oyun öğreniyorum kifayet etmez mi? 

Evden çıkar çıkmaz valideye ,gösteriş ol
mak üzere mektep tarafına doğru giderim. 
Oradan •bir tarafa sapar, cami avlusuna ken
dimi dar atarım. Akşama ıkadar oynarım. Ye
meğim var, param da va,r, elverir. Cumarıtegi 
günleri zenginlik zamamdır. Zira vali-de hoca
ya altmış, kalfaya kırk :para gönderir. Yirmi 
de bana verirse tam üç kuruşum olur ki, o 
.zaman için ~tiy;ük bir seı:rvettir. Hoca yüzümü 
görmez ki, haftalık alsın. 

Bir gün camide oynuyordum. Ağır bir el 
ıkulağıma yapıştı. Ben arkadaşlarımdan 1biri 
çekiyor za:mıile; etme, dönersem vururum, di
yerek elimdeki ceviz ile nişaın alm.a:kta devam 
ederken bir s,:illle ensemde patladı. Yüzü koyun 
düştüm. Bir de ne ,bakayım? Kalfa. Ne? ... 

Hayatım çekiliyor zannettim. Öteki ço
cuikılar, hep bana bakıyor. Ağlıyamadı..:ı: 
Adamcağız oe-llat g:ibi durm.uş bakıyor, !benim 
de burnumdan zırıl zırıl kan akıyor. Kalfa 
atJtığı to4atın ehemmiyetini anladığı halde yi- · 
ne o tavn hınırizi ile •sert sert: 

4,-44 -- 1ST A...'"ffiUL 

- Jfa,ycli mektebe! 
Dedi. Cü?: kes-emin içindeki -cevizlerle -be.' 

raber yürüdüm. Mektebe yaklaştıkta korku 
arttı. Çocukla.nn o kadar valvdesi arasında. 

hocanın değneği şakırdıyor, yine o kendini 
.is,ittiriyordu. Bittim, takatim kalmadı. 

İçeri girdik. Ben daha girer girmez fa
laka da indi. Ayakkab!larımı çıkardılar. Her
-kesıt:e sükut! 

Ben lbaytlmışım. Eve gideceğim, yürüye
miyorum. Ta;banlarım yaralı. Güç JıaUe git~. 
~tim. Valide de heni beikliyor, o ·da işten ha~ 
berdar. ,Meğer bu belayı lbaşıma getiren o 
imiş. Hamama g,i:decekmiş, beni mektepten 
alınıya gelmiş,· bulamayınca kalfaya söyle
miş, o bela da geldi, beni huld'u. 

Valide :benim -dayak yediğimi !biliyor a, 
döğmedi. Yemeği yer yemez uyudum. Faka,t 
dayak caı::ııma lkar etmiş olmalı ki, inliyocmu
şum. Kadınım merakı artmış. Ayaklarıma ba
kaıcağına yüzüme !bakarmış. Ben o g-eceyi in
liye inliye sabah ettim. Ha.mama gittik. Va
lide az kaldı ·bayılaıcaktı. Ben de şaşırdım. Tır
.na.:klanm mosmor! Kan oturmuş. Kestikçe 
:kan fışkınyor. Annem ağladı. Bir daha o mek
!tebe yollamıyacağına -dair and etti." ( Gecele~ 
rim). 

Ahmed Rasiınin dayağından lrnçtrğı mek
tep, "Caferpaşa mektebi" idi. Oradan sonra 
Dariişşaf akaya ,girmişti. Amin ile ,başladığı 

ilk mahalle mektebi de ''Sofular Mektebi" idi. 
Sofulardan Hıfzıpaşaya kadar geçen çocuk
luk yıllarmın ilık hatıralar da "Falaka" nın 
yüz em sayfasını doldurmuştur: 

;;Ben, daha mektebe .başlamadan evvel 
karşımızdaki evde oturan Hoca Efendiyi ka
fes arkasından ,gözetlerdim. Boyalı, iri hal~ 
kalı kapısının hir •kaınadı açılır, toprak ·basık 
avlunun iç hoşluğu arasında beyaz, dardağa_. 
ııı ısarığı belirir belirmez yanlarını çemroer 
usulünde aldırdığı halde gfıya yatakta yorga; 
ıun üstünde mi, altında mı kaldıği bir ıtürlii 
anlaşılmaısın diye - şimdi ibana öyle .geliyor! -
uçları - çocukluğumda bulabildiğim veçhi şe
behlerden biri de bldur!- Haci.vadmki gibi yu
karıya !kıvrık ak.ça sakalı da görünür, yaz ise 
ekseriya cübbe' yer.ine giydiği · şal taklidi, so
palarındaı~i renkleri soluk, kollu (Hıiyde:ri) 

den uzunca hırkası, hem (mintan) ,hem de sa· 
at cebinin ıbuJ.unmasından dol.ayı yelek hizme
.Und gören J:!elindeki (Tosya) şalı kuşak, kur-
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Ahmed Rasim 

(Kaı1katür: Mehmed izzeddin, Aydede, 1922) 

§uni şalvarı, ayağının ev qrmesi çorafömın ya
rı yaTıya içinde kaybolduğu siyah, haff af işi 
namaz merkuplan, kış ise başındaki vişne çü
rüğü atkısı, sırtındaki ıkırık yıllık abası, pe
dermande ikürkü, mest kundurası da beraıber 
çikardl. Bazan ·be.smelei şerıifen.in ıkeslcin sini 
benim kulağıma kadar gelirdi. Kolları sarkık, 
.};ıaşı -önde ağır ağır yürürdü. Ben mevcut şa
.kirdanma nisbet nesli ati efradından olcluğıuın 
ıhalde bile zaımanım:ızda mensubiyetin kadri 
daha ziyade bilindiğinden midir, nedir, her 
kelimenin sonuna bir yayı nisbet ilavesi mo
dası hükmünce . a.naneıvi, her haın.gi bir kor .. 
kunun ilca.sile kafes önünden bile çekilir, ka
pı önünde ·bulunduğum anlarda onu görür 
,görmez içeriye ka.çar, kapıyı ıhızlı kapar, bir 
daha çıkamazdım! 

. - Mektep Sofular Teıkkesi müzıifatmdan 
i~L Tekkenin ağaçlıklı, daima güzel müreıttep 
ve ·matruh duran ,bahçesfuln hamama na.zır 

AHMEb. RASİM: 

. . 

• köşEisinde koyu <kurşuni boyalı, yüksek, altın-
da yanyana bakkal, attar dükkanları bulunan 
'bir bina idi. 

Ben, bu binayı günde ,be1ki beş, on defa. 
hariçten görürdüm. Fakat içeııisıne girmemiş
tim. Gir, deseler de birdenbire dalacak dere
cede niyetli bulunmuyordum. Bir gün 'bakkal
dan çocukluk pisboğazlığı:, iğde mi aldım, yok
sa fındık mı, iher ne ise, kuru yemişlerden biri 
olacak, geveleyip dururken hocayı görd,Um. 
Derhal yemişleri cebe indirdim, 

- Hoca efendi öpeyim! 
İstirhamı tahttında müs-tetir olduğu hal-

de elimi uzattım. Verdi, öpitiim. Fakat -bu defa 
,,her zamankigfüie1iıni bıraıkmadı. Sabihülveçh 
bir zat olduğu için tebessüml~ri •ile daha ziya
de cazip olurdu. Birkaç adım elele gittikten 
sonra ·bana dedi ki: 

-- Sen daha mektebe başlamıyacak mı
sın? 

Muhaik:.kak ibiliyorum ki, ne evet dedim, 
ne de hayıı:ı ... · İşte o zaman, hu zaman roende, 
bu hal, itiyat hükmüne girdi. Bilmediğim, so
nunu göremediğim •suallere cevap vermem! 

Mektebin kapısına' !kadar o vaziyette yü
rümüştük. Hoca burada: 

- Haydi yukarı çtkalı:m .. biraz oıtur, gel 
ytne git! 

Dedi. Derhal itaat gösterdim. Girdik. 
Yin:e elele idiik. Dikçe bir merdiven! Sağ ·ce
nahı üzerinde açılmış büyük pencerelerle ay
dınlık, on ayak !kadar çıktııkıtan sonra sol ta
raıf taki dar bir sofadan, iki kanadı ardma ka
dar açık 'bir kapı vasıtasile geniş bir odaya 
geçtik. Yeıknazarda ·gördüm. Kil:çük iküçük 
rahleler önünde, minderler üstünde oturmuş, 
hen ika.dar on beş, yirmi çocuk, sessiz, sessiz 
okuyoı,lar, bunların; ortasında her .zaman gö
rüp tanıdığım, fesinin-üzer1indeki yeşil ,sarığı,;, 
nın ucu harice püskünnüş gibi duran, hoca• 
nın arada sırada giydiği şalaki, sopaları kalın 
hırkası giıbi hırka giyen, fakat eınsesi daha en
li katmerli, daha derin görünen, yüzü pek az 
çopur olduğu halde hocanın yüzünden daha 
,güleç, enli dudaklarım, misvaklıi, 1beyaz, iri 
dişlerile beraber meydana vuran, kesiık, kum
ral bıyıklarının her iki uoo., Iosa -kestirmek 
itiyadında bulunduğu çevirme -sakalının üze
rine ;binen Mü'min Kalfa geziniyordu . 

Hoca efendi heni kendi yerine kadar glS• 
türdü. Bu esnada çocukların hepsi de bana. 



,bakıyorlar, içlerinden oyun arkadaşlarım olan•• 
lar gülümsüyorlardı." (Falaka). 

:Sofular meıktebinde k'alfadan yediği bir 
şamar yüzünden ev değiştirip Kırkçeşmeye 

taşınmışJardı. Orada "Tezgahçılar Mektebi" 
ne verilrnJşti. .Ah..'ned Rasimin bu yeni mekte
binde pek tatlı günleri_ ge-çmiştir. Fakat evle
rinin yanıbaşlarmda çıkan bir yangın, onları 
yalr.mamakla ıberaG:ıer, teıkrar ev değiştirmiş, 
Haydara taşmmışlşardı; çocuk da·· Çukurçeş
me Mektebine verilmiştir. 

Bu sıralardadır .ki, !küçük Rasim, annesi, 
sütninesi ve evin kiler, mUfttfakve ortalık mu
temedi Dilfeza Kalfadan mürekkep •bu küçük 
atı.eyi, büyük. halası ile koca.sı Miralay Laz 
iMehmed Bey himayeleri altına alıyorlar. Onla
rı Sarıgüzeldeki konağa getiriyorlar. Enişte, 
Raisme Yakub Hoca adında hususi ,bir mual
lim tutuyor. Ayrıca, onu, hocasının dayağı 

pek meşhur olan Hafızpaşa Mektebine veri
yor. Zannederiz kıi, bu hatıramn başlığı olan 
"Falaka", Hafız.paşa Mektebinin falakasıdıT. 

"Gecelerim" -ae, mektebin ismini zikret
memekle ,beraber, oradan çıktıktan sonra Da:
Tiişşafakaya gh'Cliğini söyleınıesine göre, Ha
fızpaşa mektebi olması lazım.gelir. Tahsil ha
yatının son m.ahalle mekt~binden ayrılışını, 

"Falaka" da baır~başıka nakledilmiş ibulujo
ruz. Rasim. dayağı. pek meşhur olan bu mek
tep!ten, falakaya yatırılarak ayaklarına kan 
oturup morarıncaya kadar dayak yediğinden 
değil, Topuz Hafızın hocaya isyan ettiği_ gü
nün de...lışetinden ayrılmıştır. Bu dehşet, Ra- _ 
simde o kadar C'."'.)rin izler hır-akmış olacaktır 
ki, yıllarca sonra bu ma;halle meıkteibi isyanını 
anlabrken Osmanlı vak'anüvislerini hatırla
maktan kendisini alaımıyacaık ve "Zuhuru is• 
yanı Topuz Hafız" gibi bir başlık koyacaktır: 

" ... Topuz Hafız, hocanın kalın sopaların
dan birini kapımş, önüne .gelene indiriyor, 
!kendisine yol açıyordu ... Bir an oldu ki, -bütün 
ınektep halkı, yani biz çocuklar, korkumuz-
dan: · 

- Anneciğim! .. an-neoiğim.!.. 
Diye ağlaya ağlaya haykırışma.ya başla

dık. Sıralar, rah;l,eler ,birbiri ardınca yıkılıyor
du. Kalfa bile yerinden kımıldayamıyordu. 
Ben ;böyle ıbir hengamei akıl ·aşftb arasında 

~antamı kapınca soluğu kapının önünde al
dım ... vaJr.'ar. isyaniyı:!Yi an:la/ctım. Bizim evde 
bütün kararlar validenin tarzı telakkisine ta-

.Almı,ed Rasim; Ost:ıilm ll\,kg:a.mcılı~-ı hatJ,:•!anara.k 

(I{arikatür: Zeki Cemal, Ayclede, 1922). 

bi idi. Dinledi, durdu. Kara anneme dedf.ki: 
- Beyefendiye söyliyelin.1 de Rasim ar

tık o meıktebe gitmesin ... 
Hafızpaşa mektebine gitmiyorsam da 

bahçeden maada ,bir yere de çıkamıyor, diğer 
. taTaftan Yakup Hocanın her akşam~ binen 
derslerinden, karalamalarİndan, ezb-e-rlerin,.. 
den göz açamıyordum" ... (Falaka). 

Bugünlerdedir ki, alicenap enişte öldü. 
Ahmed Rasim.in Darüşşefakaya girişi de •bu 
ölümden sonra oldu; a;dı bu şefk'at ve tahsil 
ocağının kütüğüne yazılmış, ağustosun oo 
yedinci günü ve gecesi de mekltepte kalmıştı: 

"Artılk Darüşş·efakaya, yetimler mekte
,bine kaydedilmiştim. Tam~ doksan gece bu
ranın o kalın duvarlı-, iri pencereli mazbut ko
ğuşlarından birinde Karaannesiz, • sütninesiz, 
validesiz, dar bir karyola üzerinde yalnız ya
tıyordum". 

Kaydedilen •bir taieıbeyi üç ay velisine 
göstermemek Darüşşefakanın ilk esaslı ni
zamlarındandı. ,Artist çocuık, bu yeni hayata 
kolay kolay alışamadı: 

"Tamam do.kısan ge-ce ,ben mektebin o ka-
. lın duvarlı, iri pencereli mazbut koğuşunda 

yal.ruz yattım. Hemen her gece rüyada aınne
mi görürdüm. Bu tesellii didar, velev hayali 
olsun, yine benıi ,tesliye ederdi. Manen, hissen 
onu ziyaret ederim, onunla konuşur, onunla 
sevişir, onunla eğlenirdim. Kah ağlıya ağlıya 
uya~m, şi.rişki tahassürümün yastığının ıa
latarak soğuk bir zemini nenma.k vücuda ge
tirdiğini görüp çeviririm, kah ıriütebessimane 
kalkarım, yanaklarımda annemin dudakları
nın hıraıktığı cayi teması ararım. Bazan da 
bi.roenhire mütehassis olarak kanile, elinin 
emeğile geldi~..m o. teni müşfikin kokusunu 
alıyormuşum gibi telezzüz ederim. Bu telezzüz 
beni saatlerce di,.ışündürür. 

"Ana! ... Bu his pelt yırtıcı, pek vahşi. Be
ni eziyor, ,beni sevindiriyor. Fakat yanımda 
değil. 
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"Okuduğum -kitapta ana lafzını görür ".Dersini :hilnriyenler, bir defadan üç de4 
görmez ıtitrer, derhal yaiıım-d:ruki çocukla ana faya katlar ;kuru €~ll-nek yeır..i.ye maıhkum olur-
haMnnda söze başlardım. O da benim gibi, o du. Yani taamhanede herkes yemek yer, o ay-
da aııası:nı seviyor, görmek, iboynuna sarıl- rı bir sofrada yalnız ekmek yerdi. Bu mahku-
m-ak, ağlıyarak öpmek, başını göğsüne daya- miyet hocanin müdüriyete isim tasrihi sure-
yarak orada uyumak, oradan ayrılmamak, ona 'tile vuku bulan iş'arı üzerine "evamir" denilen 
kul köle olmak, onu gücendirmemek istiyor. deftere kaydedilir, ,bu defter ikindi namazın-
Alı! ;bilseniz bu muhabbeti müştereke ne ka- dan sonra divanhanede sınıf sınıf, saf saf di-
dar :müessirdir. Bilseniz o zaman o deham ma- zilen şakirdam.n muvacehesinde okunurdu. 
sumun . natıkasında ne kadar beliğ bir tesir Derse çalışmamazlığın en •büyük cezası· ''izin: 
bulunur. Ben bunların cümlesini hissederdim, sizl:ık" idi. Darüşşafaıkada "izin" kadar kıy-
cümlesini düşünerek kurardım. mettar hiçbir mükafat yoktu. Çünkü ayda bir 

"Sade ben mi? Hepimiz öyle idik. Bazan defaya mahsus idi. Perşembe günü öğleden 
müzakerehanenin harice nazır penceresinden sonra talebe elbisei hariciyesini giyer, velile• 
sokağa bakardım. Sokağın başında ,bir kadın rinin vüruduna intizar ederdi. Her velinin elin-
durmuş me,ktehe bakıyorsa herıkese haber ve- de yeşil ·•bir mukavva kağıda matbu numara 
rirdmı. Hepimiz •benim anam-dır, diye o vücu- vardı. Bu nuımara . duhul numarası idi. Be-
dü meçhulü benimserdiık. Bir gün cümlemiz nim ilk numıı.r.am 77 idi. 
birden ağlıyarak mubassın da ih.ıç.k.ırı:İdara Veli, bu numarayı kapıcıya, .kapfoı da 
uğrattık." (Gecelerim). mubassıra tevdi eder, mu,bassır ,bağıra bağı-

Burada, eski Dar.üşşefakayı da tamma.k r.a okur, nu...'Ilara sahibi arkadaşlarından ay-
lazımdır: rılir, mubassır..n vedaatile müdürün huz.uru-

"Meıktep,te bulunan ,çocıuklar, senei kay- na çıkar, müdür tavır ve kıyafetini teftiş eder, 
diye sırasile sınıflara aY1:11mış, ~er sınıfın çapaçul değil, ruba.sı lekeden azade, düzgün 
vazifei tedrisiyesi birkaç daimi hoca ile hafta ise uf aık bir direiktif ile mezuniyet verirdi. 
aralarında geldiğini gördüğümüz mülki, aske- İzinısiz kalanlar, ancak e:riresi cuma günU 
ri, ilmi muallimlere veriimiş idi. Harekatı öğleden sonra mektebe gelen velilerile alt kat-
umumiye muntazam fasılalara bölünmüş idi.. taki o-dalardan;birinde bir saat .kaıdar görüşe-
Alessabah, namazdan evvel kallolır, abdest :ı bilirl~rdi. 
alınır, ya.zılaTile, mihrabile, halıları ile müzey- 1t Yevmi harekat, saatleırle tahtı intizama 
yen bir hale konulmuş camide namaz kılınır, : aJımn.ış, muntazam bir iştigal, bir istirahat 
taa:mhaneye inilir, kahvalıt.ı ediMr, oradan doğ- temin edilmişti ama bunların' içinde ibizi.m en . 
nıca müza.kereMneye çıkılır, ya yukarı sınıf- '' ziyade hoşumuza -giden bahçe saatlerile ite- ' 
taıı tayin edilrrıiş ,b;ir çavuşun nezareti, yaJıut r n.e:fü'üs saatleri itli. Çüııkü bunlarda .oyun· 

. blr müzakerecinin vesayeti altında derslere r vardı. 
çalışılır, •bir mü-ddet sonra dershaneye gidi- rr:, Bir gün, akşaın yem.eğine gitmeden ev
lir, ders alınır, elhaısıl yemek, müzakere, ders, .,. vel ;bizi mektebin "Divanhane" denilen geniş, 
namaz, teneff~, uyku -dediğim g·ibi- mevkut '' uzun sofasına karşıhklı dizdiler. Hizmetçiler-
ve muntazam fasılalarla vukua gelirdi. den biri bir ıkiıcaık dolusu değnek getirip or-

"Okumak böyle olduğu gi:bi ahlak da mu- taya ,bıraktı, durdu. Değnek adedine balola-
1bassırların ta-kayyüdatı mütemadiyesi; nesa- eak olursa mevcudu da:r:p için kafi görünüyor-
yihi mutevaliyesi, tekdir ve tazirleri ile it.el- ·· du. Hepsi -de irili, ufaklı fındık değneği i-di. 
kin edilirdi. Usulü tedris, ameli ve nazari idi. ,...,. Müdüriyet odasının önünde duran ıınu-
Okuınak. demek, yazm.aık demekti. Ahlak da •ba:ssır, müdürün odasından çıktığım. ha:ber 
.ameli ve nazari ;idi. Zati mesele uslu oturmak verdi. Dimdik bir vaziyet aldıık. Müdür görün-
bilamel ne ise anın icrasından ibaret idi. Ar- dü. Ta ilk sınıfın önüne gelir gelmez •başçavuş 

'kadaşları:İnızdan öyleleri vardı ki; teneffüs- y,ü.kseık sesle: 
-ha:nede bile kaidei salatta imiş gi-bi ellerL.-ıi - Bak! 
dizinin üstüne koyar, gözlerini ellerinin üze- Dedi. Öğrendiğimiz veçhile ·birer temen-
-rine diker, kimse ile konuşmazdı. Bu hal, ~~ na eıttik. Diğer mubassır elinde kocaman bir 
luluğun son roerte;besi ad-dolunurdu. defter ile ge}di. Bak, diye kumariaa veren baş-
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çavuşu çağırdı, defteri a:çıp ona verdi. O da 
alıp müdi.iriin emri üzerine okudu: 

__!_ ... sınıf şakirdanmdan Asitaneli ... 
efendi dün öğle füıtü abdest alınırken çavuş --
efen diye karşı gelmiş olmağla haıkkmda ica
beden mücazatın icrası babında ... 

Başçavuş bir lahze durdukta.n sonra yine 
,o,kudu: 

. - On değnek :darp! 
M:ubassır, zaıvallJ. Asiıta,m~:li.. e,f.ind.iyi sı

rasından çıkardı. Süklüm, püklüm yür.üyo-r
du. Ortaya gelince •değnekleri getiren azılı 
hizmetçi belinden kavradı, çevirdi, diğer mu
.bas~nr, o değneklerlıı dçmden bir değnek aldı. 
Sayı ile kıçına on değnek urdu. Karnıanyolaya 
girmiş olan Asitaneli ... 

- · Aman, aman! .. Bir daha yapmam! 
Diye ba.ğ1rdıkça, h~ın dizlerimin hağı 

çözülüyordu. Düşeceğimi zannediyordum. 
Maahaza alıcı gözile ;ba;k!tığ:1ım için ·bu değnek 
uruş.Ue Hafızpa.~ Meıkt-ehi :hocasınin sopa uru
şu arasında hayli farkı şiddet var idi Muıbas
sır, ağır ağır ama. hafif indiriyordu. Yani kı
yasıya değil, kor!kutasıya uruyor, ibize de amı
re karşı ,gelmenin cezası da\Yak olduğunu an
latıyordu. ıAnladık. 

Bundan maada bir şey daha anladık ki, 
dayak mutlaka defter ile olacak!.. Kulak çek
mek, şamar indirmek peık nadir ... Fakat yara- _ 
mazlığm nevine göre teneffüs veya JJahçe za
manı divanhanede ay.akta ,durmak, bahçeye 
çıkmayıp ıteneffils-hanede maıhp-us kalmak da 
var idi. 

"Yine ıbir gün, bu defa öğle idi, divanha
nede cem oldllik. Ayni merasını ... Bu defa, hiz
metçi değnekler ile beraber bir de torbamsı 

ibir şeyler getirdi. Müdürün :huzurunda yine 
:başç,avuş, o evamir defterini okudu: 

- ... talebesinden ... numaralı, ... li ... Ah
med, mektepten geceleyin'.:f.irar edip yakala::ı
dığı.ndan darben cezası verilerek tardına. ka
. rar verilmiştir! 

... Ahmed, tarif ettiğim veçhile dayakca
ğızını yedi. Yedikten sonra hizmetçi · elinden 
tı,ıtarak muıbassınn odasına göıtürdü. Müdür, 
ıbiz, sonradan gelen ·bir kaç hoca ayakta bek
liyorduk. Acaba ne·oıacaık. idi? Arası çok geç
medi, bir de ibakalım Ahmed eski, püsıkii, bu~ 
ruşuk ru.balar içinde geldi. Meğer o bohça 
mektebe -dah~J olduğu gün evden üzerine gi
yip geldiği ruba.sının ,bohçası imiıı ... Ta.rd edi-
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!enlerden mektebin dahili rubası alırııyor, gel
diği ru,ba ile çıkarılıyordu. Filvaki üç, dört 
sene sonra nasılsa 1bir gün gördüm idi. Hepi
mizL.-ı rubaları da böyle ıbohça halinde, Üzerle
rinde isimler yazılı olduğu halde depolardan 
birinde duruyordu. 

"Bu muamele, bana dayaktan dalıa be
ter ,geldi. Mektepçe bunun da ismine "keçe 
külah olmaık." denirdi. 

"Bununla da anlıyorduk ki, biz mektebe 
geldiğimiz zaman o halde lınişiz, şimdi ise• bu 
haldeydz!" (Falaka). 

Böylece yıllar geçti. Bu yıllar içindedir ki, 
potinleri gıcırdadıkça ayağının altında t~ları 
eziyormuş sana'n, elbisesinin parlak tokası ile 
,üzerindeki Darüşşafaka cümlesi görünüp 
okunsun ,diye kaputunun düğmelerini mahsus 
çözmüş olan Dariişşafaıkalı Ahmed Rasiın'm 

· yeknasak hayatını şirin bir aşk süsledi: 
"Hayait, tariki terakkide bulundukça o 

şafiyet kalmıyor. O edayı mazluma.ne değişi
yor. İnsan başka türlü şeyler düşünmiye baş
lıyor. O saf kalp kirli, maJıii aram düşünceler
le ıbulanıyo:v. O moobaı ;saıf kir~eniyor. İştiga
lat artıyor, fena fena düşünceler geliyor. Boo 
hu tebeddülattan azade kalmadJın. Ben de bu
landım. 

"İnsan, ne ile itilaf etmez 'ki, iftiraıkat.a 
alışr.asın? Ben de allştım. Validemi ayda ibir 
defa görmek adi .görmek kaıdar ehemmiyetsiz 
kalQ-1. Seneler geçti, -ben ,altıncı- sınıf oldum, 
hurfı.cunıa iki .sene kaldı. 

"Bir izin günü Kadıköyüınd'e oturan hala
ma gi!tıtim. O gece orada kalacak idim, kaldım. 

"Gece saat d,ördü ge,çiyordu. 
"Odama çekildim. -Sabahleyin kemali me

şa,k!katle giydiğim urbaları derhal birer bd:rer 
üzer.imden ata;rak gözlerimi ,bir. sureti şedide
de kapamıya mecbur eden uykuya dalmak 
niyetile yatağa aıtıldJın. 

"D.kbaıhar ! gece, gündüzün hararetini ta
dil etmiş olduğu halde ben yine birkaç defa 
döndüm. Fakat fikren meşgul idim. Bu meş
guliyet yatağa serildiğim zamandan itilbareu 
\bir kat daha arttı. 

''Ne düşünüyor-dum, işte burası söylen
mez. 

"Lakin ne çare, söylememek de ola.mas. 
"Ben anı seviyordum. O da. beni sevıyor• 

du. 
"-· o kim? 
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"Bir zainandanberi hayaJ.hanemde büyüt-
tüğüm bir perestide ! Henüz on yedi yaşında 
idim. O gecenin sabahı Hızırilyas _ gününe ınü

sadif oldug·undan, Haydarpaşada, ötede be
ride .geznrnk, eğlenmek için bize misafir gel
nıişlerdi. O zaman ,benden pek kaçılır derecede 
olmadığımdan kaciınların müsahebatına ben 
de iştirak ettim. Misafirlerimiz, üç kişiden iba
ret idi. İkisini evvelce tanırım. Fakat birini, 
haniya o sonradan sevdiğimi tanımıyordum; 

O da genç! uzun •boylu, siyah saçlı; çehresi es
mer güzellerinde görünen asarı melahatin da
Jıa renginine, daha latifine mazhar olmuş. 

Gözleri bir cazibei meQhule ile müteharrik. 
Sözleri ihtizazlı bir sadanın naklettiğj parça~ 
lar- !cadar. tatlı, ya elleri o kadar ufak ki, in
san çocuk eli zanneder. 

"Ben odaya girdiğim zaman önce .kaçan 
o idi. Sonraları bana .hepsinden ziyade yaklaş
mıya .başladı~ 

"ETtesi gün ev halkı Haydarpaşaya git
ti. Ben de akşaıma kadar, güneşin karşısında, 
tozların içinde, şimendiferde, Fenerde• dolaş
tım. 

"Akşam! ah o şamı meserret! Grupta, 
gözümün önünde bt1lunan o ummanı sagirde, 
evin nazıT olduğu o beyabanı tenk üzerinde 
gördüğüm manzaralar pek latif idi. -

"Guya be,n ana ifham! -~·al edecek imişim 
gibi şarkıya başladım. Bütün kinayeli şarkı
lar. Mesela uşşaıktan: 

Tutuldu damı zWfl ylı..-e gönlüm. 

Hicazdan ': 
Sn.yd eyleıli bu gönlllmil bir gözleri A.h~ 

Hüseyniden : 
Serdo sevda, dilde gam, sinemde peykA.nı keder. 

Suzinakten : 
. SOzlnak etme beni ey mehveşlm. 

Şarkılarını okudum. Arada bir antika 
gazel: 

:Sir gonce femln yi,rcsl varılır ciğerimde, 
.Takdire ne çare bu da varmış kaderlinde. 

Artık bin ıtijrlü cinas; aklım erebildiği 
,.i(J.dar makamlı kinaye, her ne ise halinii an
lattını a." (Gecelerim) 

Hüseyniden : 
Serde sevda, dilde gam, sinemde peykAnı keder. 

Şat'kısını okuyan genç Darüşşafakalı, 
imla dersinde "Badincan" yazmadı d:iye az kal~ 
sın bir "patlıcan" yüzünden sınıfta kalmak 
teJılikesni de atlatıyordu. "Ben yetiştim. ania 
çek.tğimi de ben bilirim" diye Ahmed Rasim, 
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mürebbilerini beş satır içinde canlandırır: 
"O zamanlarda Dar-üşşafaka lüzumun

dan ziyade sıkı idi. Hatırımda kalmadı. Bil
mem hangi rüşdiyeyi askeriye dahiliye zabiti 
mektep görmüş diye müdür tayin edilmiş, her 
hangi bir taamhane onbaşısı kıdemlidir imtl
yazila mubassır olmuşıtu. İşte biz, bunların el
lerinde sessiz, sadasız, haif ve sergerdan bü
yüyorduk." (Muharrir, Şair, Edib) 

Ayda hir sokaık yüzü görsek, DarUşşafa
lcanın duv_arları arasında sessiz, sadasız, hfilf 
ve sergerdan büyüyen çocuğun üzerinde "Çan
ta" isminde mev•kuıt br mecmua ile Ih.~ktebin 
hesap memuru olan Hayreddin Beyin ve yu
karı sınıfla.rdaki mebaniülinş.a. derslerinin de .. 
rin tesirleri oldu. 

Çantayı, erkanıhar1biye binbaşısı Manas
tırlı Rifat Bey çıkarıyol"du. Rifat Bey, mane
vi reisliği Namık Kemalde olan Ahrar fırka
sına mensuptu. Çantanın içinde vatandan, 
hürriyetten, ciddi ictimai mes~lelerden bahis• 
ler vardı. Ahmed Rasim ve arkadaşları, bun~ 
ları okuyorlar, yazı,~rlar, ezberliyorlardı. 
Hatta daha ileriye gidiyorlardı: 

"Çocukluk bu ya! mecmuada; Gönüllü 
namında münderiç bir piyesi de oy_namak için 
ittihaıt ettik. Fakat nasıl oynadı;k, bilemiyo
rum. Zaten bilinemez de. Sahne, teneffüsh.a
nede sıraların birer tarafa çekilmesile teşek
kül etmis idi. Mubassır iGin arkadaşlardan bi· 
rini kapıya nöbetçi bırakmış, işe başlamıştık. 

"Birden kapı açıldı. İçeriye müdür, iki 
mubassır, mekte,bin imamı girmesinler mi? 
Cümlemiz dona kaldık. Bittabi seyircııere 

ıbir şey demediler. Biz aktörlere ıbirer güzel 
dayak attıktan sonra iki gün de kuru. ekmek 
yemiye mahkum olduk. Edebiyat yüzünden 
uğradığım ilk dar,be budur!" (Muharrir, Şair, 
Edib). 

Çanta ile Mebaniülinşa dersleri arasında,; 
ki Uc dört senelik fasıla. Rasim'in derslerine 
çalışmaikla beraber, başka şeylere de göz atıp 
ku1ak verdiği, süratle değiştiği bir devirdir; 
Bu devir içinde, mektep müdürü ile Hayred
din Bey, biri · vazifesi icabı, öbürU gönüllü ola-

. rak çocuklarla uğraşan iki işçi sıfatı ile, bt~ 
rlncisine acıyarak ve ikincisinin üz.erinde bi
raz fazla düşünerek Üzerlerinde duracağıniız 
iki adamdır : 

"Müdiri mektep te gözümüzü açacak, fik
rlmfal uğraştıracak . vesileler • buluyordu~•. Me-



seli her izin günü ıbizi divanhanede cem edi
yor, nasi.hat yollu sözler söyledikten Svma: 

- Galaıta'ya, Beyoğlu.'na geçilmiyecek, 
r...mti olanlar ,bile ora sokaklarında geziıuniye
ıcek, 

- Tiyatrolara, çalgılı kahvelere gidil• 
miyecek, 

- Düğmeler ilikli, tokalar .bellerde ola-
cwlt, · 

- Altıncı sınıfa kadar velisiz gezilmiye- ~ .. 
cek, 

- Emeıde :bolhça, ibüyıU.k pa&:etler bu
lımmıyacaık ..• 

Gibi ten-bihatıta bulunuyordu. 
4:Aca.ba Galata ile Beyoğlu nasıl mahal

lelerdir ki, gidilmesi memnu? 
"1;3u, tenbih, hepimizi uyandınyordu. Bir

birimiie sormıya başladık. Ezcümle arkadaş
liırdan bir Ahmed Galata var idi. Ona. diyor• 
duk ki: 

- Sizin semt nasıl yer? 
- Bizim semt mi? Çalgılar, davullar, ti-

yatrolar mı ~tersinıiz?" (Muharrir, Şair, 

Edib). 

İlk izinde, A:luned Galaıta ile Rasim Sarı• 
güzeli ıkoca lstanbu1da aırayıp bulmaık i,çin Ga
lata'da "Kuşlu" adındaki tiyatroya gitmek 
!kafidir: 

"Üzeri yağlı ,boya ile resimli •hi.r perdeye 
karşı oturduk. Açıldı. Güzel bir kız muzika 
ile beraber: 

Kalkuı tayfalar, 
Kalkın tayfalar, 
Gemi yalpalar, 
İçelim şa.rap, 

Olalım harap. 
Larlcom terelelli hahalıay? 
Larlcom terelelli haha.Jıay t 

Dedi. Bir bacağını ,havaya 'kaldırıp kaçtı 
gDtıtj. Seyirciler el çırpıyorlar, ayak uruyor
lardı. Biz. de çırptık, urduk. İlık. defa alkışa gi
riyordum (!) ... Görüyorsunuz ya, kantoyu bir 
kere okudu, ben zaptettim. Dikkaıtiıı keskin
liğine nazar buyurula'' (Muha.rn, Şair Edib) .. 

Bir ay sonra Ahmed ile ~iın, yine Kuş
ludaıdır. Fa.kat bu ·sefer üzerlerine "fıldır fıl
dır dönen iki 2"azup göz dikilmiştir: Darüşşa
fa,kam.n vekilharcı Hacı Şerif ... 

" ... Bµinci perde indi. Şerif her ikimize: 
-Kal.km! 
Dedi. O önde, biz arkada. kös kös y:ürtl;. 

yerek ikindi -üstü mektebin kapısından girdik. 
Müdiri mek•tep ceviz toplatıyordıu. Şerif, bizi 
de beraber sürükliyerek -karşısına dikti. Va• 
atayı anlaıtıtı. Geçen izinde de oraya gitmiş ol
duğumuzu ilave etti. B=lllim se.ğ, Ahmed.in ya
nağına •birer tokat paıtladı. Arıdınca: 

- Bunları soy!.. hapse tık! 
"Soyunduk, gündelikleri giydik. Hade

meden ıbirinin vedaatile mahbesin ancak bir,· 
çocuk otura.bilecek hü~relerine tıkıldık. 

"On gün hapis yattık, üç ay izinsiz ka1dik 
idi ... Musiıki gibi, edebiyatı hapis yata yat.'\ 
veyahut ıdayaık yiye yiye öğrenmek kadar fa~ 
sıladan lezzet olan hiçbir ders .bilmiyorum!" 
(Muharrir, Şair, Edib). 

İşte, Darüşşafakaınm ders programının 
dışında, cezası dayak ve .hapis olan bu gizli 
taJısilin başında Hayreddin Beyi buluyoruz. 
Ahmed Rasim ve arkadaşları, Şinasiyi, Ke
mali, Ahmed Midha.tı, Hoca Tahsilli · ve Ziya 
Paşayı ondan öğrenmişlerdi·. Onlara Bedir, 
Muhbir ve Devir gibi gazeteleri getiren, Ke
malin "Vatan" manzumesini yazdıran, arası~ 
ra da ikinci Abdülhamid.in gasıplığını, sara
yın ve hükumetin mezalimini anlatan Hayred
din Bey, bu çocuıklan kethumiyete alıştırmı3tı. 

iMt•baniyülinşaya başladıkları . zaman, 
Rasim, hoearun ders oİarak verdiği yerleri 
çoktan geçmiş bulunuyordu. Fuzuli, N ef'i, Na.
ıbi, Baıki, Nedim, Süruri, Ayni, Havai ve Beliğ 
gi.bi divan şairlerini tanıyor, Cevdet Paşayı, 
Ziya Paşayı ;biliyor, bilhassa Kemalden geti
rilmiş misalleri ezberliyordu. Cebinde bir 
"Müntahabat" defteri vardı ve başında Fuzu
linin bir gazeli okunuyordu: 

Dil verme gamı aşka ki, aşk Afeti candır, 
Aşk Afeti can olduğu meşhuru cihandır. 
Afk lfetl can olduğunu andan blltirlmı ki. 
Der kimse ki Aşıktır iı,l ahtı figandır. . 

Rasim, ,bununla da kalm.ıyoo-du: "Günler• 
ce uğraşının, iıki mısra söylerim, en nıa.hrem 
arkadaşıma okurum. O da :bilirmiş, vakıf imi;1 
,gibi benimle eğlenir, başkalarım da teşvik ede
rek üzerime kışkırtt:ırdı." (Muharrir, Şair, 
Edfö). . 

Bu usulsüz tahsilin tabii • noksanları ola
rak, müntaha:bat defterine Fuzuli ile başlıyan 
Rasim, vezin nedir, bilmiyordu. "~ruz" un adı
nı işitmemişti. Nitekim, Ahm.eıd Midhat efen
dinin de "Hasan Fellah, Hüseyin Mella.h, H~ 
nüz on dört yaşında, Yer yümnde bir melekn 
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gibi romanlarının adını öğrenmiş, kendilerini 
görüp okuyamamıştı. 

Ahmed Rasime vezni ve aruzu ilk öğre
ten, Kadıköyünde oturan ve şiir ·ue uğraşan 
eniştesi oldu. Kafiyeler aramak ve horoz se
si işitmemiş kelimeler bulmak için de Redhav
zın "İlaveli Lugati Osmaniye" si en yakın yar
dım-cısı idi. Artık Rasim, mekıtepte bir şair 
olarak tanılıyordu. Fakat bu yeni şöhretinin, 
meıktepte kuvvetli rakipleri vardı: 

"Zaten kulağına , çalınmıştı: Mektepte 
benden başka üç şair daha varmış. Bunu tah
kik eder etmez içimde ,bir hissi i'stirkap uyan
dı. Bunlardan biri Safa, diğeri biraderi Ve
fa, üçüncüsü de yawbaşımda bulunduğu halde 
farkına varam.adığımŞevki Şehremini idi. Sa
fa merhum o zıµnanda fbile selaseti beyan sa
hibi idi. Lakin kardeşi Vefa daha hissi daha 
şair görünüyordu... Bir sınif aşağıda •bulun
dukları halde her ikisi de biz ikiden ziyade 
muvaff akiyet gösteriyorlardı." (Muharrir, 
Şair, Edib). 

Çok gen-ç ölen İsmail Safa ve kardeşi 
Ahmed Vefa, "Şairi Maderzad." idiler. Rasi
mm yolu da başka ·bir doğuş kabiliyeıti ile ay
rılmıstı . O. artist bir büvük muharrir olacak
tı. Dar:üşşafakanın son sınıfına geçmişti. · 
Mektebi Mülkiyenin ileri -gelen iki talebesi, 
Bağdatlı Reşid Bey ile Asaf Bey, Darüşşafa
kanm son sınfında Tarih ve Fransızca oku
tuyorlardı. Çqcuklar, bu genç hocalardan, Ta
limi edebiyat adındaki kitabı ile :Mı:ıktobi 

Mülkiyedeki kürsüden mebaındyiilinşaya ta
rizatta 'bulunan bir şair Ekrem Beyin adını 
öğreniyorlardı. Mekte.ıbe gizli gizli giren Ter
-c~anı Hakikaıt nüshalarmdan da birçok ye
ni bahislerin aşinası oluyorlardı. Yine bu yıl 
içinde idi, Ahmed Rasimin "Dil" hakkında dü
şüncesi olgunfaş.mış ,bulunuyordu. Sekiz kisi
lik olan sınıf, iıki fıkraya ayrılmıştır. nevr'in 
Udebasından Hacı İbrahim Efendinin Tarik 
ga.zetMindeki makaleılerine karşı Midhat 
Efendi Tercümanda hücuma geçmiş, onu 
Arap.ça taraftarlığı ile itham ediyor, başında 
Ra.simin bulunduğu küçücük bir çocuk fırkası 
da, Darüşşafakada "Hacei evvel"e taraftarlık 
ediyor, Vakit muham.ri Said Beyin bir sözü
nü tekrarlıyordu: 

Arapça istlyen urbana gitsin, · 
A<'-emce istiyen ırana gitsin, 
Ki biz Türküz bize türld ırerektll' 

Tercemanı Hakikat nüshalannı gizld giz .. 
li Darüşşafakaya sokan ihtiyar ha.deme Hüs
nü, Mekteibi Mülkiye talebesi için sureti mah
susada ve mahdut ı:nilcdarda basılan Talimi 
Edebiyaıtı 1bulamayınca, kendilerine bu kitabı 
bulup getirmeyi vadeden Hayreddin Bey, Ra
sim ile arkadaşlarına notlarım basmak için de 
ımahaHebi yapmak usulıünü öğretiyoırdu: 

i,Müza.kerehan•enin pencerelerinden biri
nin sahanl1ğ:ını matbaa ittihaz ederek işe baş
ladık. El ayak tutkal, yüz göz mürekkep için
de çalışıyorduk. Hatta gazete çlikarmıya bile 
yeltendik idi. İşte benim matbuata intisabım 
ibu tarihten mıuıteberdir: 1298" (Muharrir, 
Şair, Edib). 

Rıı satırları bir fantezi olarak alamayız. 
Rasim, n{!şredilmemiş olan ilk makalesini A. 
R. rumuzu ile Tercemanı Haıkikate ,bu yıl için
de yollamıştı: 

"Seyyahı şehir Humbold'un Amerika or
manlan·ndakd seyyahati keşşaf anesinıden ·müf
rez ,bir parçayı tercüme etmiştim. Belki dört, 
beş defa tebyiz ettikten sonra · zarfladım. 
Hizmetkar vaısıtasile yolladım... Arada:ıı bir 
ay ge(}tiği halde Tereemam HaJdkaıtte A. R. 
inw.ah Ameı:rika ormanları görünmedi. Küs~ 
tüm. Bereket versin kimseye açmamıştım. BU
tün bütün rezil olurdum." 

Küçük Rafu'in Darüşşafakada, bir ge
ce başını göğsüne dayayaraık ağzından kanlar 
aka aka can vermiş Habib gibi arkadaşları 

vatdı (Fahşu Atik). Darüşşafakanın dışında 
da kitapçı Kirıkor gibi ahbaplan vardı. Kir
korun dükkanı Beyazıtta · Tavukçular içinde 
idi. Kirkor, kocaman ıka.falı, esmer, bodur, şiş
manca bir adamdı: 

"Bu kütübhaneden içerıi. girildi mi, solda 
ancak . sahföinin sığa•hl1eceği kadar geniş tez
gaJıı.msı :bir ma:sa vardı" diyen Rasim, her izin 
cuması, sabahleyin Beyazıda gider, Kirkonın 
dükkanında biraz oturur, ilmi ve fenni isti
lahlara verdiği ehemmiyeti bakımından yine o 
sıralarda çıkmakta olan Şemseddin Sanıinin 
Kamusu Fransevisine tercih ettiği Gunyetül
luga,t cüzlerini alırdı. Darüşşafakadaki sekiz 
tahsil yılında cebri ala, müşıtakkat, hendesei 
haniye ve resmiye, topoğrafya., kozmoğrafya, 
iki cilt hikmet, kimyayı gayri uzvi, elektrik, 
,hayvanat, nebatat, . madeniyat, tabakatülarz, 
beyan, 'bedi,• meıbaniyülinşa, ilmihal, menar 

. tercemesi ve mecelle ve saire okumuştu. Fa-



kaıt: Darüşşafaıkada coğrafya ve tarih -?:ibi 
ilimler, devrin diğer bütün mekteplerinde ol
duğu gibi, pek basit id. Bir yıl içinde Fezlekei 
Tarihi Osmani'den Çelebi Sultan Mehm'ede 
kadar okumuş, sonra, hepsi otuz sahife tut
:iniyacak ıbir umumi tarihe ,başlamı.ştı. En de
rin tarih bilgisi, Kısas Enbiyanın üç cildinin 
muhtevyatı idi. 

Mezun olacağına ya.acın bir cuma i-zriinde 
idi. · Evde Kirkordan aldığı bir Tarik nüsha
sından Said Beyin bir icmali ahvalini sureti 
malı.susa.da okurken ;kelimeleri anfadığım, 

fa.kat cümleleri · çıkaramadığını gördü. Maka
le, Prusya Baş:vekili Prens Biısmark haıkkında 
idi. Rasim sonraları hatıratında. bundan bah-
sederken şu satır lan yazdı: " 

"Ben, ne 1870 muharebesini, ne Fransız
ların müddeiyatını, ne imparatorluğun ne de
mek olduğunıu, ne de cumhuriyetin manayı 

iptida.isini bilmediğim gibi münasebatı siyasi
ye, poletika,, diplomasi, 1başveka.let, reisi hü
kfunet, Gamheta, lmperator Gilyom, Kraliçe 
Viktorya, Moltke, Mareşal Bazen, Sedan 
vak'ai esareti, Berlin, Faris, Londra, Viyana 
thakkında da en adi bir fikri mahsusa maıliık 
değildim." (Muharrir, Şair, Edib). 

Ahmed Rasim, D~afakayı 20 haziran 
1883 te üçüncü devre mezunları arasında bi
rincilikle bitirmisti. 

' On sekiz yaşında idi 
Da.rüşşafaka mezunları, nizamı mahsu

suna göre ya telgrafJıanıeye, yahut Rüsumat 
Nezaretine memur olurlar.dl. O, Posta, Tel
graf, Feııı kalemine verildi. 

Fakaıt, "gözde gözlıük, belde altın saat, 
sağ elde başı savatlı ,baston, ceketinin sol kü
çUık cebinde nazarlık mavi ipekli mendil, yele
ğinın üst cebinde de çörekotu, tuğla rengi ha
lis ibriş:.in kesede kır-k elli kı.ın'uş, altın kapla
ma kol düğmeleri, plastron boyun •bağının 

teşkil ettiği müısellesin zaviyei re'sinde inci 
iğne" bulunan genç Darüşşafaka mezununun 
memuriyette hiç hevesi yoktu. "Ben başka 

bir kafada idim, o zihniyoci adeta kendi ken• 
diıne mal edinmiştmı." diyen Ahmed Rasim, 
kendisini ıb,üyük muharrirliğe çıkaran yola 
saplŞ'llll şöyle anlatır: 

"Aradan aylar geçt!i . . Telgrafhaneye de
· vam ediyordum. Bir gün, şimdi ismini tahat .. 
tur edemediğim Fransız üdebasından birinlıı 
"Yolcu" sernameli ufak ,bir ınanzıun~ ·ter-

İSTANBtıf.. 

etime etmiştim. Bermutad Kirkora okudum. 
Anladı da mı, yoksa anlamı;ı.dı da anlar gibi 
mi görünmek istedi, fevkalade beğendi. Ba~ 
na: 

- Bunu hangi gazeteye vereceksin? 
Dedi. 
-Bilmem! 
"D~,dim ama, takdirin bahşettiği rA.şe ile 

titriyordum. 
"Kitapçı, önündeki yazıhanenin gözüntt 

çekti. Bir zarf çıkardı. Bana; 

- Üzerine, Tercenianı Hakikat sermu
harriri saadetlu ıAıhmed Midhaıt Efendi Haz-. 
retlerine, yazınız, doğruca matbaaya götürüp 
bırakınız. 

"Humbold tercümesi zihnimi bozmasa 
idi, dediği pek doğru idi. Maahaza bu t~e 
de dayanam~. Yazınım altına ıkemali cür'
etle (Darüşşafakadan mezun: Ahmed Rasim) . 

· imzaBinı attım. 

"Ertefd günü cmpa idi .. Evden çıkmadım, 
çalıştım. Akşam üzeri idi ki, Zühtü Efendi bi
ze uğradı. Valideyi tebri:k ediyordu. Ben ya
nındaki odadan işitiyordum. 

"Diyordu ki: 
- Gazeteyi mahsus getirdim. 
"Yüreğim hopladı. Gazete! 

"Yavaş yavaş kalkıtım. Odadan içeriye 
glrdw. Zühtü Efendi gazeteyi göstererek be
ni teıbrik etti. Ey alemi tahrir! .. Sen hiç böyle 
ıoir mes'ut gördün mü acaba? .. " (Muharrir, 
Şair, Edıfü). 

"Ya valide ne oldu? .. Gazete elinde hl:ııe 
hane gezerek yoruldu!" (Gecelerim). 

Ahmed Rasimin ilk yazısı Tercümanı 

Haıki.katte çıkmıştı. Fakat bir yeırde görüp ta
nıştığı Baba Tahir vasıtasile ilk intisap ettiği 
gazete, Ceridei Havadis olmuştu: 

"Mektepten-beri emel edindiğim mesleğin 
de birinci kademesine çıkmıştım. Artıık bana: •. 

- Neredesin? 
Diye kim s·oranıa: 

- Telgrafha.nedeyim ! 
Demiyecektim. 
.:.... Ceridei Havadisteydm! 

Diy~cektim" (Muharrir, Şair, Edib). 
Telgrafhaneye girdikıten az sonra evlen-

miş olan Rasim, anasının israrına rağmen bu 
memuriyeti bıraktı. Yarım -asırlık muharrir
lik hayatı, böyle ;başlamıatı. Bu rorucu haya-



ANS1KLOPEDİS1 -·4M--

tın son yıllarında da büyüık muharririn kale
minden şu monoloğ çıkmıştı: 

"Laf değil, muharrir bu! yaz! hem çala
kalem yaz! durma yaz! Hem kaleminin ucuna 
nasıl gelirse öyle yaz!. Deme kış yaz, yaz! Bu 
nasihati kulağına -küpe yap! Buna ,bir •:rıfunuz 
olmak üzere kurşun kalemini kulağının ardın
da eksik etme! Yolda yaz, tramvayda, otomo• 
bilde, şimendifer.de, vapurda, ara1bada., kayık
ta, dur, otur, hopla, zıpla, yaz. 

"Gazetelerde, mecmualarda sütunlar, 
abideler, dik. Kütüphanelerde mücelledat yığ! 
Ceplerin şiş şiş olsun,· masan kağıt· parçaları, 
müsvedde üzgünleri ile Gfı.hi Kaf'a dönsün, 
sen 'bunları gördük,çe azımsa! Daha ziyade 
gayrete gel. Yaz. Haıtıta uykunu kes, boğazına 
yeme, kağıt, _kalem, mürekkep al. .Sol elin ba
şında, sağ eUn kaşmıda düşünür gibi dtuıduk
tan sonra aklına ne gelirse yaz! 

"Yahut, öyle düşünür gibi de durma! 
önüne haıkma, sağına, soluna aldırma! Hem 
düşünmek insani sıkar, türlü türlü_ hastalık
lara meydan açar, sen ise bu dünyayı faniye 
yazmak için gelmişsin, binaenaleyh durma, 
yaz! Benden dbret al, durmam, dinlenmem, ca
yır cayır yazar, vızır V1ZlT okur, okuturum. 

"Müteveffa kitapçı Arakil, bir kitabının 
forma fiatından yirmi tenzil etmek emelile: 

- Rasim Bey, ,bir gUh olacak, seni de; 
işte. işte .. geçiyor! bak bak! diye par~akla 
gö.Sıterecekler. Bugünler yakındır! 

"Dedi idi. Herkesin decliği -gfüi, bunun 
da dediği geldi, çıkıbı. 

"Aman azizim, sana :bir nasihatim daha 
var. Aç.lığa son ·derece idman! Çünkü perhiz
ler, oruçlar, bütün salahı nefis için icat ve em:

. redil.mdştir. Baktın ki, pek ziyade acıktın, der
hal kaleme san!, yaz! Tokluğa birebirdir! 

Nefsimde tecrübe eyledim, inan, söylerim 
Mna". (Muharrir bu ya). 

Ahmed Rasim, bu monoloğ ile başlıyan 
eserinin sonlarında da şöyle konuşuyor: 

"Ben matbuata, henüz mektepte iken 
musallat olan bir saiıkin zoru ile ,intisap etmiş
tim. Para kazanmayı değil, gazete matbaası 
olsun da neresi olursa olsun o binadan içeriye 
girmek, i.sıterse ,büıtün cemaati muharrrinin 
,safi nialinıde bulunmak yegane emelimdi. Hele 
baJ;ımuharrlrlik -keyfiyeti şan ve şeırefi, o müs
takbel güneş, zavallı ruhumu yakıp kavurur-

tlu. -···"·: .. - --·· --·""-... .. c--~-·~~~ 

" ... Ceridei Havadiste ibir kaç gün çalış
tıktan sonra, l:tr g;Uıı sahibi imtiyazı Nuri 
Efendi merhum, heni usulca ,çağı.rdı. Elime iki 
mecidiye sıkışbrarak: 

- Artık her hafta iki mecidiye alacak
sın! 

Tebşiriyle say ve himmetin takdir edildi
ğini müjdeledi. Ben der.hal anladım; başmu
harrirlik yolunu tutmuştum. Evet: 

Eyya.mı güle, nuı,i mille §UDda. ne kaldı f 

" ... Ceriıdei Havaıdis'in Saadete inkıl!bı 
bana yaramadı. Naci merhum ve tevabii ile 
maıtbaa dolunca, bana ve daha birkaç kişiye 
yol göründü. Ben, yalın kılıç Terceniam Ha• 
kikate yanaştım. Midhat Efendi mübarek Wr 
zattı. Beni taltif ve teşiVik etti. Sen, ileride oo.,
muharrir de olursun, diyerek, zaten bende 
mevcut olan başmuharrirlik mayasını kaıbart
tı. Her makaleme de bir mecidiye ve'.rdirmişti. 

" ... ıAltı yüz kuruşla Tercemam Hakikat 
heyeti ıtahririyesine dalıil olduğum zaman rıı• 
han neler duyduklarımı yazacak olsam hali~ 
min, Mazıhar Osman Beyin işine haylıdan hay
lıya yarar ,bir mevzu teşkil etmiş olduğuna 
derhal hükmedersiniz. Hatırımda :kaldığına. 

göre, İkdam'a ya sekiz yüz, yahut bin kuruş 
ile -scırm.uharrir yamağı olarak giI'n'U§tim. Bu 
maaş bin i-ki yüz oldu. Bin ıüç yüz oldu. Yine 
hine indi. Binde de duramadı, mevsimine gö
re makale başına altı, ,beş, dört mecidiyeye 
:kalboldu. Malum.atta bin altı yüz ile iki bin 
arasında haş urdu, durdu. Yalnız şu var ki, 
şehir mektupları için ayrıca para alırdım. Fa
kat burada uhdemde .başm.uharrirliık de var
ôı. 

"Ne deırsiniz? Meşrutiyeti müteakip ilk 
defa olarak iki bin beş yüz kuruşla Saıbaha 
başmuharrir olmıyayım mı? Hem de gazeteci
liğe başladığımın tam yirmi dö:rıdüncü sene
sinde. Bug,ün ise -kırk :birinci, kırk ikinci sene
si... Açıkıtan muhaITir ! Bu vaziyet hiçbir za
man ,hatırımdan geçmemişti. Meğer başmu

ıharrirliğin de feıvıkinde veyahut sonunda böy~ 
le hlr mev1ti varmış! Maahaza, gıpta edilmi
yecek bir mevki de değil.. peşin para.. ~. 
çok!. Fakat muayyen!" (Muharrir bu ya). 

Ahmed Rasimin kendi muharrirlik haya
tından bahseden en güzel yazılarından biri de 
malfunatta şehir mektuplan.arasında çıkmış
tır: 

"Vapurda, tramvayda, şimendiferde, yol-
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da, ga.zi..nolarda, kıraatha.neleırde, meygede, 
bucaklarında. tünelde, rıhtımda, seyir yeı'.Ie
rinıie, elinde Servet veya Malumat nüshalı bir 
adam gördüm mü, yavaş yavaş ipi çöruyo
rwn. Çünkü insan yüzüne !karşı medhedilme
sini istenıJyor. Hele ben hiç arzu etmem. Fa
ıkaıt ne çare? Yine 'Vllkua geliyor: Mesela, saçı 
. sakalı yerinde, -gözJüğü 1burnu ucunda efen
'd :den bir zat rııeıktubu okurken ağır ağır gü
lüms<>..miye başlıyor. Anlıyorum. Şimdi bir şey 
fırlaıtacak .. Olur a .. DudaJclar gerilip sakal ile 
bıyık arasında bir hufrei fasıla hasıl olur ol
maz derinden.: 

- Hay maskara hay! 
Veya: 
_;. Hay ikfilhani!
Veya: 
- Çapkın!. 

Sözleri dökülürıken biraz tstede bulunan 
s1k Pn.d,un, züppe. Gökı',-11 Avrupalısı, Beyoğlu 
dandinisi, . yah mirasyed:si ibir bey, uzu,n,ca 
bir kahkaıra koıpıararaik: 

-VayKö .. po.'. ğlu! 
Diye hakkı naçizi kemter!nemde ana.sm

dan kalma usulü terb.iyeve · muvafık bir eseri 
naz:kterin izhanna lutuıf buyuruyor. 

"Hele mahalle beylerini sormavın ! Kah
veye toplanıp da 1benden ,bahis a~ıldı mı nıu
ıhaveıre uza yor: 

- Ben bilirim be!. 1.zma.roya bu akşam 
bulut düştü, sarı bıyıklı, zayıf, görsen Ah
m.9d ! Burnundan akıyor da yine içiyor!. 1 

,..,.. Bizim moruğa söylemişle•r, babası da 
hovarda imiş .. Eskiden Pirincciyi kapatır, sa
baha kadar kızlara kir.z ettirirmiş .. 

-_ Geçen gün bana da gösterdiler .. Yaşa
sın be! Bizden de katip çıkarmış.. Vallah 
billah gözlerinden çaktım. Hem yürüyor, hem 
pireyi S€lktirmiyor .. 

.- Nah! .. Keleşe sor!. K~leş be!. Muha
rebe .zamanı kanbur feleffein derfanma karşılık 
yapan o değil mi? Keleş ,biliyor., 

Hep bir ağızdan: 

- Keleş! 0kubakabm ! 
- · Hep.si hatınmda değil!. 
- Bildiğin yerleri söyle! 
Aman ... 
Okuya okuya çıktı kanburum 
Yapsın benim ince t&nburum 
Nereye gitsem öterdi borum 
İ>lnleyin yiran nüktedan söyler •• , 

Pantalon fistan olsa da giysek.. Bakla.va 
ibörok olsa da yesek ... Aman ... 

İndlm kıyıya bir sıra kayık 
Ya.tar içinde bir p'llabıyık 
Söz eri isen meydanım açılı 
Er olan bımu her zaman söyler! 

Buyurun.. İnsanın koltuğu kabanr·m.ı, 
:kabarmaz mı?." (Şehir mektuplan, Cilt IV) . 

Ahmed Rasim, hayatı zengin fıkralar, la
tifelerle dolu olanlarda,ndır; bunla.ıın en gü• 
zellerinden biri, -gençlik arıkadaşı Faizin üze. 
rined;r. Faiz aşıktır; bir gün sevdiği kadın 

•kendisini teırk edince divaneye dônmüştür; 

!Ahmed Raslın, ,bir akşam Fai.zi Hıristonun 

meyhanesinde bulur:· 

"Mütevekkil, ·sahur bir taVll' aldı. Bir da
ha doldurdu. 

- Kaçıncı? 

- Ya üçüncü, ya dördllncü •.. Ne var? 
Sarhoş muyum? 

- Böyle içersen çok sümıez olursun! 
-: Karıkma seni rahatsız etmem! .. 
- Bu sözleri bırak... B:m sende başka 

haller görüyorum.. Me:raık ediyorum, onlan 
söyle! 

·, Bir iki dakika düşünür gi-bi durduı Sonıra 
cebinden o _buruşuk kenarlı kağıdı çıkar~rak: 

- Ben söylemiyeyim ... Sen oku, anla! 
O zamana gör~ imlası olduıkça ı~zuk, me

ali çetrefil bir kadın yazım. 

Hatırımda kaldığına göre demek istiyor
du ki: 

"Ben sana evvelce de söyledim. Isteırs.en 
bu.muhabbet, -burada kaLsm! Ne olacak? ... 
Üç beş gün ağlıya.cağım ... En nihayet ... en ni
hayet sen:i unutacağım Faiz". 

- Onun yazısı mı? 

Tasdikan başını salladı. Alt dudağ,.nı ısı-
rır gi,bi dişlerinin arasına aldı. 

-Ne oldu ki ... 
Bir tane daha attıktan sonra: 
- Çok iwormuşum!.. 
- ... ! 

- - Fakat bana o içiriyor!. .• 
Zavallının teessürü artıyordu. 
-:- İşte .. okudun, bana böyle meıktup ya.-

zılır mı? Gel de içme! 
- ... ! 
- Fakat kazın ayağı öyle değil! ... Beni .•. 
- Seni? ... 
- Beni mecbur etmek istiyor ... 
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· - Neye? . 
Neye olacak? ... Teehhüle ... 
- Aman Faiz! 
- Ama-nı, zamam bu!... Halbuki ben 

bu işi yapamam ... Yapamayınca da iş ~u şekle 
dökülür ... 

- Bunun sonu? 
Gittikçe kızaran gözlerini açarak, e.Jlı\1 

yine kadeıhe götürerek: 
-Ölüm! 
Diye· öyle bir şiddetle söyledi ki kelimenin 

so,n hecesi kulağımda çınladı. 
-Ne diynrsun? .. Çocuk musun? 
Ağlıyordu. Göz yaşlan o kadar süratle 

toplanıp düşüyordu ki b1r anıda çenesin.den 
daı:mlamağa başladı. 

Acıdım .. acıdım! .. Çok acıdım, hatta bir 
şey s-öyliyemiyordum. Faizi.n,bu hali bana pe,k 
dokundu idi. 

Y erind'en :hızla kalktı. Bardağı ·eline alıı
ralk gazinonun denize nazır ·balkonumsu ma
hallinde yüzünü yıkadı. Gözleri kıpkırmızı ol
muş, yanaıklan morarır gLbi koyu esmer bir 
re~ bağla.mıştı. 

Bu, kuvvetli bir sarsıntı idi. Kapılmış 

bir t'Uh, her ıtaraftan bağlı <hir idr~in arka
sından bağırmak istiyor, fakat ihağıramayıp 

-J:uçlorıyordu. O söz; "istersen bu muhabbeıt 
;buraıda kalsın!" lakaytliği pek ziyade gücüne 
gitmiş idi. 

Hem yıkanıyor, hem de söyleniyordu: 
- Bu muhaıbbet bUl"ada kalsın!... Söze 

bak söze! Bohça mı, yoksa kedi yavrusu mu? 
Yalana bak yalana! Üç, beş gün ağlıyacak
mış !. .. Bu kalpte bir kadın üç, beş dakika. bile 
ağlamaz! · · 

Yüzünden sular aka aka mendilini arar
ken de söyleniyordu: 

IIaniya: sen ·gül, oyna, ben rourada azabı 
hasretinle yanayım, bana bu da bir saad~tir; 
diyen hanım? .. Haniya ilık .günleri iç beyim; 
iç ruhum; diye kadeh kadeh üstüne stJnan 
Ferdane nerede? 

Güç bela silindi. Saçını, fesini düzeltti. 
Bana dönerek: 

- Haydi gidelim kardeşim! •. 
- Nereye? 
- Ben eve, sen de eve!. Şimdi kalabalık 

basacalk .. Rezil olacağım! 
Kalktık. Yarın ak§am o saatte yine bu-

rada buluşmak için sözleşerek !köprü başından 
ayrıldık. 

:Jraizin ayrılırken veçhinde gördüğüm alA.
lıni tagayyürden, herşeyi yapmağa kalkışa
cak bir iradeye malikiyeıtini bir daha anla.
'lllli}tım, 

"O zaman, henüz üç dört aylı!k içgüveysi 
idim . .Samaıtyada oturuyorduk. Sirkeciden tre
ne bindim. Yolda Faizin simayı mahzunu gö
zümün ön-ünden gitmiyordu. İnatçı, vakur, fev
ıkalade zeki olmakla beraber araya ıbir de işret 
ğirmişti. 

Tren Samatyada durunca indim. İstasyon 
·büfesine girdim. İki tane de orada çakıştırdım. 
Artık olmuştum. Eve giderken sendeliyordum. 
Kapıdan girer girmez soyundum. 

- Hastayım; 

diye yattım. 
Yeni güveyi; kim ,m.enı.'lt etmez! .. ıtain-

valide: 
- 'Oşütmilştür! ... 
Büyük kayınvalide: 
- Beliti nazar değmiftir, biru çöreko~ 

çıltllatın. 

Reıfika gelip !ge:lip: 
- Bir şey ister misiniz! 
Kai:n,peder: 
-'- Doktor çağırtayım mı? 
Diyorlar. Ben: 

- ·:··. •-·-•·.; 

- Başım ağrıyor, ,biraz uyursam geçer, 
diyordum. 

Görumü açtlı.,n •ki sabah olmuş, kalktım .. 
Saydıklarım1ı11 cümlesi yine ayn ayn istifsa.ra 
geldiler. Teşekkürler ettim. 

Uyku sersemliği gider gitmez çalışmak 

' için ma.sanm başına ge-çtim. Bir saat kadar 
okuduktan sonra refilrnya rubalarımı süpür
mesini rica €ıttim. O da aldı, dışanya çıkardı. 

Ben yine okumağa daldım. İşidiyordum 
ama ... Sofada bir mırıltı peyda oldu. Biri hıç
ıkırıyor. Ehenınniyet vermedim, belıki yaramaz 
baldız s·abah nöbeti yapıyor diyordwn. Mınltı 
ibüyüdü. Bi:r ses: · 

- Ağlama kız; 

Diyordu. Ben de: 
- Odur, ıbaldızdır diyordum!. .. 
Ses yükseldi: 
- Nasıl! .. nıasıl ! .. Bir daha oku! 
- Faiz ... 

,._._.,. 
. ...... ·.~····,-...";/;;;.·'•'ı. 

- Hay kalita.k hay!... Bir de üste faiz mi 
istiyor? 

~ , : .;.. c .... J... : •. ,.- , • •-· •· ·; ~_,, ',,_ •• __ : ..i • .t'-c : ;' ·-·,,u,. i 



Sesler çoğaldı: 
- Aca!ba sarraf kızı mı? 
Kainp~derin kalın sadası: 
- Bırakın böyle şeyleri! 
Kain valide: 
- Neden bırakacak mışıın? Bak kız ne 

hale gi.rdi. 4lıal, morumor!.. 
Balıis alıp verdiği için iyice kulak ver

dim. 
~ Baksan a .. şuna .. şu kahpeye ... İster

sen muhabbetimiz burada kalsın, diyor ... Ne 
de bilmiş kaltaJt! 

Kayinpeder: • 
- Camın bırakın diyorum ... 
- .rA oğlum!., Karı faizistyormuı ! 
Kaympeder: 
- Öyle faiz değl. Adanı ismi... 
- Hiç de i:şitmed.imdi !.. O nasıl baba 

lıniş? Haram ismi oğluna takimş ! 
Eyvah!... Bende hararet kırkı buldu. Bu

·ra.m ,buram terlemeğe ;başladım. 

Anfadım: ben mektubu okuduktan sonra 
Faizin: o asabiyeti şedidesi arasında 'Qnutup 
cebime koymuşum... Refika da süpürürken 
cepleri temizliyeyim diye i,çleı-inde ne var ne 
yok çııkarmış ... Bakmış ki yanları yaldızlı, ko
kulu, çiçekli ı~ir mektup .. Okuma da biliyor ... 
Okumuş ... Bana aiıt zannile kederlenmiş .. Ağ
larken anneısi görmüş ... Kayinana gözü bu!.. 
Hiç görmez olur ınu? En kalın duvarlardan 
geçer, en• kesif •hailleri deler! Diyordu· ki: 

- Ben bir kere sorarım! 
Kalnpe,deır: 

- Sorma, ayıptır! 
Yine anladım ki bana ·bizzat meseleyi ~er

heıtm~ düşüyor ... Odadan dışarıya · çıktım. 

Mütecalıila.ne: · 
~ Ne var? .. Ne olmuş? 
Dedim. Baktım ki refika vechen ·mtlte-

gayyir ... 
- Ne oldunuz? 
- Hiç! 
Ka.inpedere döndüm: 
- Bir şey mi var efendim! 
Büyük kain-valide atıldı: 
- Faizli bir name var da!. .. 

Bilemem eyliyecek glrye midir; hande midir? 

Bir daha yine ımladım ki Faizin mektu
bunu 'cümle cümle okuyup teminat vermek 
zaruri ... 

.lSTANBUL. 

Dediğim gibi yaptım ... Kainpeder zaten 
vakıfı hal.. 

dım ! 

- Ben demedim mi? 
Kain.vali-de: 
- Öyle amma bu sizde ne geziyor? 
Büyüık kainvalde: 
- Bunda ,biır ,bit yeniği var ama anlıyama-

Refika: 
-Buyurun bey, giyinlıı.iz! 
Kü,çük baldız: 
- Bey eniştemi üzdünüz! 
Dediler. Hele şükür, dava da bitti!,, (Fuh

şi atik). 
Ceridei Havadis'e haftada iki ,meıcidiye ile 

daimi muharrir olan gen,ç Ahmed Rasiml, 
açıktan muharrir, büyük san'atka.r Ahmed 
Rasime, yıllar_ın rakamları ile bağlarke.n, çok 
değ~Tli edô'.Jiyaıt tarihi bilg1ni me;r,hum Sadet
tin Nüzhet'in mesaisinden istifade ediyoruz: 

''1885 - 1886 yıllarında, Terc_emanı Haki~ 
ıkatte ç::ı.lış!rken, Berk, Envarı Zeka, Güneş, 

Gülşen, Sebat, · Hamiyyet, !mdadülmedad, 
Sa.'y g-ibi mecmualara yazdı. 

1886 da ilk risaleleri çıktı. 
1891 de imzası, çocukluk arkadaşı Anmed· 

İhsan tarafından kurulan S.erveti Fünunda 
göründü. 

1894 de İkdam çıktı. Al,med Rasim de bu 
yeni gaz~tenin en kuvvetli siması oldu. 

1895 te onu Baba Tahirin Malfunatında 
buluyoruz. Sonra Saba;,.lıta çalışıyor. 

1896 da Samih Rifatla berabeT Res-imli 
Gazeıbenin mühim ,bir uzvu oluyor. A:rtık hak
kında "Ed1hi şeJ:ıır Ahmed Rasim Bey" diye 
yazı yazılaca~ kadar şöhretıni yapmıştır. Bu 
yıllar içindedir ki, Eıdebiyatı Cedide kavgala
rı:q.a giriyor. Hüseyin Cahidle münakaşalar 
yapıyordu. Uzun süren bu münakaşalar, .Ah- . 
med Rasimin adı etrafında kesif ,bir karfküt
lesi topluyor." 

Zekası ve zarafeti ile İkinci Abdülhamid 
sansörünü iirkütmeden inkıtasız yazıyor,çlu: 

Meşrutiyet ise, Alınıed Rasime daha gür bir 
veludiye.t temin etti. Balkan Harbinde, Umu
mi Har(J-de Tasviri E:fikarda parlak bir ismi 
vardı. Romanya ve Filistin cephelerine gitıti. 

Şe.hir mektupları muharririnin harb 
mı;;_ktuplan bugün eşsiz birer vesikadır. Mü
tareke yıllarında ise Yeni Güne, Zamana, Va
kite yazdı. Nihayet Y~nus Nadi, Cumhuriyet-
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te ona büyük bir sanatkar ve muharrire layık 
bir yer verdi. Atatürkün yüksek itimadları ile 
1927 seçiminde Türkiye Büyüık Millet Mecli
sine İstanbul me:busu olarak girdi. Yarım asır
lık bir mücadelenin yıprattığı biı- vücudda 
barınmakıta olan yorulmak bilmez taze dima
ğı, vücud hastalıkların istıraıbatı ile kıvranır
ken, Türk diline son hizmetini yapmıya çıuışı
yor, büyük bir Türık lfı.gatinin · tahakkukunu 
düşünüyordu. Ne kadar yazık ki, Ahmed Ra
sim bu lfı.gati ancak K harfine kadar yaza
ıbildi. * 

Büyük artiıst ve muharrir Ahmed Rasim, 
21 Eylf:ı.11932 çarşamba günü, Heybeliadada
ki evinde 67 yaşında olarak öldü. Heybeliada 
mezarlığına gömüldü. 

Ahmed Rasime tek mersiyeyi, Florinalı 

Nazım merhum yazmıştır, matbuatta, masu
mane garabe~leri yüzünden itıtiskal edilen bu 
çelebi ve mazlum şair, mersiyesini n.eşr-ettire
cek hiçbir yerde küçücük bir köşe bulamamış, 
ilan tarifesi üızerinden bir .bedel ödiyerek gün
lük bar büyük gazetenin ilan sayfasına koy
durtmuş.tu' ki, tereddütsüz, Ahmed Rasimin 
ruh1li11u şadedecek bir vefakarlık eseridir; 
mersiye şudur: 

İÇTEN GELEN BİR AOLAYIŞ 
Ey çok sevimli, ince 
İstanbulun çocuğu! 

Yaşamaktan bezince, 
Gökte aldın soluğu: 

Bir kaç nesil nurla-t&ıı 
Eserlerinle sana 
Göntil . ba.ğhyaıi vatan, 
Ağlıyoı•: Ya.na, ya.na,! 

Gözlerden uçsan da sen, 
Göntillerde yerin ~ta.r .. 
Gül dudaklarda gezen: 
Yanık bestelerin var! 

-.,.,_. ~ . .,.,-, 
_.,.::·, 

. Bugi1n, onun resimlerine bakarken, va.k~ 
tile, şehir mektuplarının kabın.a koyduğu bir 
karikatürünün altına se,çtiğ~ şu mısraı hatır
lamam ak imkansızdır: 

l\fudhlkatı dehre ben ölsem de tasviı-Jm giller. 

Ahmed Rasim ·hassas bir şairdi. İnce ruh- , 
lu ,bir ·besbıkar oldu. Aile hayatında çok se
v.ildi. Arkadaşları if:arafın-dan daima arandı. 

Memleketin geçirdiği inkılaplar ve harb 
felaketleri karşısında siyasi hayatı tertemiz 
gecti. Yıllarca, · zaruretlere karşı metanet ile 
,göğüs gerdi. Kendi tabirile "şunun, bunun 
eline bakmaktan ar ve haya" eyledi. Hatta 

zaruretini hild.ikleri için kendisini elli yıla ya
kın istismar edenlerden kendi göz nurunun 
:hakkını bile e~seriya sıkıla sıkıla istedi: 

"Bayramda herkesin ceıbin.de p_ara !bulu
nur a. Benim inadına bulunmaz .. Dün d1rektö
re yazdım, aldırmadı. Akşama -doğru kapıdan 
kinayeli :bir çehre ile g.irdim, -çakmadı. Yavaş 
yavaş Eokuldum. Derhal bir iş \buldu, yarım 
saait başından savdu". 

AJuned Rasim, eserlerinde elli yılın ta
riıhçesini yaşattığı İstanbulun bir köşesine 
heykeli d.ikilec'3:k büyük :bir muharrir, bir 
Türk büyüğüdür. Eserlerinin, eski tiirk harf
lerini bilmiyen inkılap nesilleri için yeniden 
basılacağını, bugün, pek yakın 'bir ihtiyaç ola
rak görmek .gerekir. 

Ahmed Rasim hala dillerde ' dolaşan ve 
çoğu kem.disi tarafın-dan bestelenmiş olan bazı 
şarıkılar~: 

Bilmem ki safA, ııeş'e bu ömrün nerealndıt 
Şa.d olsa gönül bft.rl biraz ıon nefeslnd&. 
HA-la elem.i :va-ra. tahammül he,..inde. 
Şad olsa gönül bari biraz son nefes~de. 

Hayret bu iti eyyamı keder geçmedi gitti, 
La.kin bu teni gamzedenln. takati bitti. 
Hep glrye ile ömri h§.zhıi güzer etti, 
Şa.d olsa gönül bli,!'l biraz son nefesmde. 

••• 
Seni sevdim güle nisbet 
Biraz da bülbüle nisbet 
Ne istersem yaparım ben 
Bu deli gönüle nis,:ıet 

• ,ın~ 

Çare bulan olmafü bu ytnye 
Pek yazık oldu dU-i blçA.reye 
Mihneti hicran giriyor A.reye 
Pek yazık oldu dll-1 biçA.reye 

Gı,Qti gam-ı firkat ile rüzigA.r 
Etmedi vu~lat bile bu derde kAr 
Ağlasa da sızlasa da hakla var 
Pek yazık oldu dil-i biç!reye 

•*• 
Gelmeyorsun maniln var sevdiğim çokdan beri 
Bir nasılsın yok mu anuııa. a.ı,ık-ı blç!reye 
Şunda bunda kal yine eğlen ge!\lr ı,u demleri 
Bir nasılsın yok mı,ı amrna. Aı,ık-ı blçA.reye 

Leb-i rengtnine bir gül konsun 
O giilün üstüne bülbül konsun 
ZüJfüııün gerçi meııendi o!maz 
Adı a-mma yine sünblil konsun. 

••• 

•·--·:· 

Dµn gece bir bezm.i meyde A.h edip anmıı, beni 
Varsın öğrensin nasılmış Ah edip ya.d eylemek 



Söz buya.! .. bir bas]tMında.n çokca. kıskamm!I 
beni 

Anw•n neymiş seven bir kalbi berbad 
eylemek 

••• 
Sen söyle ne oldun yine a.va.re ml kaldın 
Candan sevenin kalmadı, ağyire mi kaldın 
Şaştım seni gördümde perlşftn il mükedder 
Bandt rı lx•ter oldun, daha bl.ç§.re ınl kal(.uı 

.SISnmüı, o güzel gözlerinin r.Qr.t nlg!Uu 
Kaçm111 o keman kaşlarının reng-1 !l!yahı 
Tutmuı, senl en sonra demek gönlümün AJ.ıı 
Benden beter oldun, da.ha bl!;-A.re mı kaldm 

••• 
Gtlnlttmtin bir ha.il varkl gam değil, kasvet değfl 
Neıt'e dersen hlı;ı değil, mahznnl-1 firkat değil 
Anlatır belkl bu sözler derdhnl erba.bınıı. 
Mey o mey, cA.na.n o cA.nan, sohbet ol sohbet 

değil 

••• 
Gel ı-ınlnle :v,,n, b!" ,ı.,ık,ı. Ri>'tft,\r ol>tlim 
Ytne ıthıbtillere kA.küllere berdAr olalım 
Gece gttndttz yana.hm Ah edeltm zA.r olalım 
Bu mudur istediğin A.hlr-l ömrUncle cöniil .. . . 
YA.r gtt.!müş halime ben ail'lıı.ı:l•m 

Anlayın siz de ne .hale gelmfştm 
Ajladıkf;an sonra o.roma a.nladnn 
Anlayın siz de ne hale gelmlı,lm 

YA.r l!lilsttn halime ben ağlavmı 
GHnltlmü isterse kenıı;m ıtaJiaymı 
Ma.k,ıııdı neymiş fakat bir anıayım 
Anlayın siz de ne hale gelmlelm 

••• 
Bir kere nolnr şuh-i ı,enJm hemtenlm o!san 
Dttnvıı,vı feda. e:vh'r idim sen b"ınim olsan 
lkba.1-1 cihan, · ma.ı-ı firA.van senin olsun 
Dünyayı feda eyler idim sen benlın olsall _ 

••• 
Dlik zttlfllnil ruhsanna meht.A.b tutulsun 
Ao ~rdenlni subht safi gönlilme dolsun 
Lehlerde uı;ıussu."l. bütün· ezvak.ı muhabbet 
Bir böyle ı.ıebln böyle gtintin namı duyulsun 

••• 
Neye mahzun duruyorsun IS:vle f 
Aman Allah'ı seversen sö:vle ! 
Bent kırma, bunu yapma böyl&, 
Aman Allah'ı seversen. söyle! 
Neye mahzun duruyorsun öyle T 

Beni sev~se hatıµnı ettim 
Yoksa bir şey mi dedim incittim 
Yüretlm kalmadı artık bittim. 
A.nıe.n Alla.h'ı seversen söyle! 
Neye mahzun duruyorsun öyle T 

••• 
Yine yalnız, yine mahrıım.t tesell1 kaldım 
Acıdım sevdiğime, çektiğime, yanıhfıma 

lST.AN'B'UL. 

Ne cdar ıtlmıll peşim~ uyup . sözlerine 
Seni candan bana bir yi.r olacak se.ııdığıma 

••• 
Sen l<tlcükten böyle hoppa bt vera. 
Ben çel,lrdekten yetlıtme milptel& 
Her gören söyler içinden mutlaka 
Hoppala rüsva-yl aşka hoppala 

Sen beni sevdikçe oldum nalesA.z 
Ben seni sevdfüçe oldun lşveba.z 
Çıktı artık çileden derlerse az 

. Hoppala rttsva-yl aşka hoppala. 

••• 
Pek revA.dır sevdiğim ettiklerin ,,, 
.ı\.şıkı günlerce bekletd.iklerln 
Gelmeyllb ağyAr ile gittllderln . 
Gez görüş eğlen sıkıbna zevka ba.k 
Bir gelir insan clharuı. durma çak 

Göl gibi ruhııA.ri hilsnün solma.dıuİ. 
· Nevcivan kalbinde gam yer buİmadaıı 
Ben gtht maJıznnu dıwran olmıtdsn 
Gez görüı.ı eğlen sıkılına. zevke bak 
Bir gelir insan clharuı. · durma çak 

Kabir taşııunı kıitaıbesi olarak . yamm~ . 
·!kıta: 

Ruhum çekildi seedegeh-l Rabbi izzete; 
Olsnüm bu yerde ka.ldı gam.ı lftlrak Ue, 
ZA.htr değll mi FA.tlha.ya m\nnetlm henini, 
LQtfet, bu 10.tfe muntuiri..ın lttlyak De. 

.Ahmed Rasıimin eserleri: 1 - Roma,n ve 
ılıı"Jta.yeler: nk sevgi (1890); Bir sefilenin ev
rakı metrukesi (1891) ; Güzel Eleni (1891) ; 
MP-sakı Havat (1891): Leyali ızdırab (1891); 
Mehaliki Hayat (1891) ; Endişei Hayat 
J1891); Meylidil (1891); Tecaribi Hayat 
0

(1891); Afife (1892); O çehre (1893): Mek• 
;te:p arkadaşım. (1894); Tecrübesiz aşık (1894); 
Nümunei Hayal (1894) ; Biçare Genç (1894); 
Ssvdayı Sermedi (1895); Gamı Hicran 
(1895); Asker oğlu (1896): Na.gam (1896); 
~tabei gam, 2 cild (1897) ; ömrü Edebi, 4 cild 
(1897-1900); Ülfet (1899); Hamamcı ülfet 
adile ikinci baskı (1922); İki gil2el Giinahkar · 
(1922) ; İki günahsız sevda (1923). 

2 - Hatıralar: Gecelerim (1898); Ş~hir 
mektuplan, 4 cild (1910-1911) ; Fuhşi atik, 
2 cild (1922) ; Muharrir, Şaıir, Edib (1924) ; . 
Fa.laka (1927). 

3 - Kitap ihalinde ıt.opla.nmış makaleler; 
Külliyati Si'yü ta,hrir (Birinci cild: Ma:ka.l!t 
ve müsahaıbat, 1907; ikinci ve üçüncü ciltler, 
Men:akibi isla.m, 1907) ; Tarih ve Mulıa.-rrir · 
(1910); Romanya mektuplan (1916); Eşkali -
zaman (1918) ; Ciddü mizah (1918) ; . Gülüp .· 
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ağladıklarım (1924); Muharrir bu ya! (1927). 
4 ·_ Tarihler: Resimli ve -haritalı Osmanlı 

Tarihi, 4 cild (1910~1912) ; İki hatırat. üç 
şa!Jı~y€it (1916); İstibdattan Hakimiyeti Mil
rile Ahmed Rasim.in adı milli kütübhanemiz
de llir şahikadır. 

Bunlardan gayri ~eşitli mevzularda bü
yıü kJ,ü kür:ü;klü teırcüme ve telif =birqok eserle
rie Alhm~ıd Rar:ıJilllın adı nill.!li kütübhanemiz
a.e \bir şahikadır. 

AHMED Rı\SİM EFENDİ (Fodlacızade) 
- Sair: 1766 (H. 1180) da doğdu; Üsküdar
da Eskıivalide medrasesinde okudu; gen'.çli
ğ'inrte ·b;r ara Sıı.rlA.ret mektubi kaleminde ka
tiplik etti: rei,sülküttap Hüsnü ·Beyin mühür
darlığmda rı:ıulundu; kırık yaşlarında iken te
kaüt oldu. Bir ara yedi yıl .kaıda.r Bursaya gi
d1n yerleşti, sonra yine Üsi\küdı:ı.rdaki ~vine 
dönerek otuz b<>ş yıl kadar bir münzevi ıhaya
tı e:ür<lü. Evi bir edebi malhfil halinde idi: bir 
çok go.nçler bir mekte;p ~ıbi devam ederler, 
efMdiden feyiz allrlardı. Ahbapları arasmdaı. 
eohbı>thııin zenginliği, essiz nez.akeit ve inceli
ğt cömertlifü. kanaıı.ti_ bir örn~ık olara;k gös
tfı.~li:r, söv1e-rı:irdi. Bütün ömrünce evlenmc
:n,jqtj: en ı1-,Uvü.k z 0 vki. evine g-e1en P-en~Jere bil
<likl mni öv.retmekti: tefsir ve hadis iliml~rin
de derin b.i~gi 11:a;lıib~v:di. Türk rnuharrideri 
ıarasmda (,) vir:rul isaretini ilk kullanan m~ı
'hamr bu Ahmed Ra~im Efendidir. Kimsesiz 
iki kız co,cuğunu evlatlık olaraık alm1~. onlara 
hem ev işleri, hem okuma, yazma öğretmişti 
ki, bunlar da Üsküdarda "Fatma ·Molla Ha
nım" ve "Hoca Emine Hamin" isimleriyle ta
nınmışlardı; ki, efendinin ölümünden sonra, 
vasiyeti mucibince "Nisa '~aifeshıe namaz su
ırelerini ve namaza müteallik mesaili talim" et
mişle1ırli. A!hmed Rasim Efendi dikişlerini de 
kendi diker, ,dpjrme kadınlar onun ıı?ibi iğne 

vuran:ıa:zlardı. 1853 (H. 1270) de öldü, !nadi
ye'de Bandırmalı tekkesi karşısındaki mezar
lııfa gömüldü. D1vanı 1855 de Hacı Halil Efen
dlııin taş tezgahlı matbaasmda basılın~tır. 

Aşağıdaki ıgazel, bu büyük fikir adamı
nın şairlik kudretinin en güzel örneklerinden
dir: · ;<1 

Şol dem hayale dilberi ra'nA gelür gider 
Ca.n oitırgi A.şfyanına gtiya gelür g:lder 

Devlet, kişiye olsa da yA.r, · eylemez Jtl\ra:ı: 
Kim zıil hümA, sA.yel aukaa gelür gider 

Arif cihana vusleti canan lçiln gelllr 
Herkes bu bezmi Meme amma gelttr gider 

Evvamı unfi'ivanlvi etclim heba. dirlt 
Bildim anı ki şimdi o hayfa. geltir gider 

Beytülhezane peyki sabA. tesllyet içlin 
Rasim peyamı ya.r hAJ.11. gelür gider 

Biıbl. : M. K. İnal; Son Asır TUrk şa.i.rleri 

:AHMED' RASİM PAŞA ~ Tanzimat 
devrinin siyaset adamlarından, idareci ve be
ledi.yecilerinden, İstanbul şehi.reminlerinden 
(H. 1241) 1821 yılına doğru !stanbulda doğ
muş; k.Uçiik yaşında Yunanistana götürülerek 
Atinada lise tahsilini yapmıştır. !stanbula 
döndür-ünde o zamanlar.biricik kültür vas1ıta• 
sı sayılan arabca ve farsıcayı da öğrenmiştir. 
Tıiiı-kçe, rumca ve fran:sızcayı 'konuşur ve ya
za'r, ttalyanca ve arnavutcayı yalnız konuşur
du. 

(H. 1260) 1840 da henüz 19 yaşında iken 
aylıksız olarak Baıbıali Tereeme Odasına gi-r
mi~ ve o yıl içinde 150 kuruş aylığa bağlan
mıştır. 

O devirde, 'henü-z rüstive me}rteıpleri açıl
mamış olduğu zamanlaıxla bir lise tahsili yap
JYHS olması, birkaç yaibancı dil bilmesi bi~k 
müh.im is1ere memur ed.tlmesine sebeb olmuş; 
Toplı,anede kunılan "Yunan tebaasını tefrik 
kn-rniınrorıu" tP.rcemaiıhğına tayin edilmiştir; 
(H. 1262) 1842 :de Torihane Müş.ürlüğü maiye
tintle kurulan ve başlıca işt pasaport veril• 
mf'si ve vize edilmesinden föa:ret olan oolis 
:rnecfühıe tayıin olunmuş: ve ibiraz sonra ken
disine bu meclisin mUstanıtikliği veri1mistir. 
(H.1264) 1844 de Divanı hümayun haceJiJi ile 
ve y:ül{sek bir maaş 1:>a.ğlaharak dağa çıkan 

baıZJ. asileri yola ,getirmek memuriyetile Sa-
. kıza gönderilmiş ve ıbu vazifesini muvaffa
ikıyetle 1ba;şarm:ıştır. 

Bir sene sonra A vu•sturya ile Sardunya 
devletleri aTaısm-d:a çıkıan muhareıbede bu dev
letlerin Türkiye salhillerini 'hiriıbirlerine karşı 
harb sahnesi yapmaması için Maşuk Paşa 
kmnandasile ·gönderilen filoda, dil bilir ve ora
larını tanır ,bir müşavir sıfatile bir sene kadar 
donanmayı hümayunda bulunmuş; (H. 1266) 
1846 da Si.sam adasında çıkan ıbir isyan üze-. 
rine politika memu..TU sıfatile bu adaya gön
derilmiş ve bu -isyanı yatıştırmağa muvaffak 
olmuştur;ayni yıl içinde"Tefriki tebaa ve tah
riri eml:ak" ·memurluklarile Selaniğe gönderil-



rniştir. ( (H. 1271) 
1851 seneısi başın
dı-. · Manastır vil2-
y~ Muvakkat 
meclisi · reisliğine, 
;birkaç ay sonra 
da Debre'de çıkan 
Ş.eyh Feyz,i hadi
&sim!en clolay1 
tevkil edilmiş o
lan Arnavutların 

yaı;ltıklan cina-
yetleı:ıi • tahkike 
memur edilmiştir; 
üç s~ne s,c.n,ra Mu
vakkat meclisin 
ıkaldınlmas1 üzeri-

Ahmed Rasim Paşa, 

(Resim: S. B.) 

ne lstar.!bu1a dıönr.cıüştıür; her m€mur e-cEldiği 
işteki muvafafkıyetleri üz3rine Babıali er
Jmınmın naz.arı <likkatini Ç€iken tnı seç.kin me
mur, (H. 127.6) 1856 dan ronra hariciye hiz
m,tiı11idıen d-aıhdUyeye ge,çmiş, ve ilk vazife 
oıl~k (H. 1277) . 18.57 de Ifö;:'.,tmqe kayma
ka:rn1ığan,da. r.Y~zı. muta,!"~ırr,,flarıda. b111ımmuş 

ve b,ir a.ra ,da Tuna koımıüs~onu re1sUği yap-

mış,tır. 

(H. 1284) 1864 de rütbesi vezirliğe çıka
rılarak yine sıra.sile Yanya, Tuna, Trabzon, 
!şkodra, Konya valiliklerinde ;bulunmuştur. 
(H. 1291) 1871 de azlolunarak i:ki aylık bir 
mazuliyeıtten sonra Aydm: az .sonc.a Tra,bzon 
valisi olmuş; (H. 1295) 1875 de 1stanbula g0-
lerek maaşsız olmak üzere Muhacirin komis
yonu reisliğine ,geçmiş, ve biraz soma S:;11hiye 
komisyonu reisliğine tayin olunmuştur. 

(H. 1295) 1875 de 250 lira aylıkla İstan
bul Şehremini (Belediye reisi) olmuş; iki ay 
sonra da Hüdavendigar, yine o sene içinde 
Yanya valiliğine tayin edilmiş; (H. 1297) 
1887 de Sisam adasında çıkan kargaşalığın 
taıhkikatına memur edilmiş, adadan dönüşün
de Nafıa komi,syomma aza -olmuş, (H. 1298) 
1888 deTrablusgarp valisi olmuş ve (H.1313) 
1~97 tarihine kadar orada ·kalmıştır. Bu ta
rihte hastalığını ileri. sür-erek vazifesindeın 
affini istemiş; arzusu yerine ,getirilerek İstan
bula döndü-kten sonra <b-ir müddet 15,000 ku~ 
ruş mazuliyet maaşile evine çekilmiş, haya,h
nın son memuriyeti olarak .Şürayı Devlet aza
lığına tayin edilmiş ve ( 4 teşrinievvel 1313) 

1897 de ölmüştilr. Kabri Kayalar mezarlığın
dadır. 

Kanlıcada otururdu. Yalısı şimdi ilkokul 
olmuştur. Kendis,ini yakından tanıyanlar na
muskar', çalışkan, iş başaran tbir idareci ol
duğunu yazarlar. 

Osman Ergin 

AHl\lEDRASİl\I SOKAGI--Kadıköy ka
zasında Kurıbağalıdere ile Gazhane ar.asınd:ı 
Ka;ptanpaşa mahallesi sokaklarmdandır. An
delibesad sokağı ile Ma·hmudsadrk sokağı 
arasında, Kurr.:ıağalıdere boyunca uzanan, bo
zuk, evlerinde dargelirli ve orta hallice aileler 
oturan, ıssız ,bir yoldur. \Aliferruh, Abdüllıa• 
lirnmemduıh ve ALiruhi sokaklarile de ibirer 
kavşağı vardır.· B~ isimlerde gösterir ki, İs
tanbul sokaklarına yeni isimler konulup bele
diyenin 1934 rehberi hazırlanırken, bu işe 
memur edilenler, malumatın "Şehir mektup
çusu" nu, sev:diği gençlik arkadaşlarile bera
ber ancak bu kenar semtte yaded€ibilmişler
dir. O büyük muharrir ki, eserlerinde, 1Eıtan
ibul, sokakları, evleri, abide ve müesııeseleri, 
meyhane ve batakhaneleri, mesire yerleri, va
purları ve kayıkları, tramvayları ve arabaları, 
lhir kelimede toplar isek manzara ve 1nsan1a
rile sesli ve renkli bir film halinde akmakta
dır; o büyük sanatkar ki, kaleminde, İstan
bulun balıkçıları, tulumıbacıları, sers9I'ileri, 
kumarbazları, devrinin tanınmış simaları, sa
natkarları, mahalle aralarındaki kadınlar ve 
çoluk çocuk, yangınlarda, gece baskınlarında, 
mey.hane kavgalarında yükselen anonim ses..
ler, taıbaka taıbaıka, sınıf sınıf, yaş yaş koca 
İstanbul, "Türk tarihinin hazinesi, Türk -va
tanının ziyneti, Türk milletinin gözbebeği İS·· 
tanbul" en öz dilleri, ş,i.veleıri, ar:golarile kom1-
şur; o kıvrak zekalı, ince zevkli, şakrak dÜ~i 
İstambul çocuğu ki, boyunu aşan ölmez ese-r
lerini sıkar isek İstanbulun kokusu, ıtrı dam;. 
lar, .. Büyü.k şehrin haritasında adeta hudut 
dışı edilmiştir. Ahmed Rasim, lstanfbulun en 
büyiik meydanlarından ,birine heykeli dikil~
cek ıbüyük adamdır; bu ismi, 1stanbulun an
ca:k bir mamur caddesi en azametli bulvarı ta
şıyabilir, 

AHMED RAUFİ EFENDİ (Şeyh Sey
yid) - On yedinci asrın ikinci yansında ya-. 
şamış İstanıbulun namlı halveti şeyhlerinden 
(H. 1068) 1657 de doğdu, (H.1170) 1756 da 
öldü. Üsküdarlı olduğu rivayet edilir, bir ara 
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Salacakta Yemen faUhi Sinanpaşa CamiL.'lde 
imamlık ve •hatiplik yapmıştı; medrese tahsi
lini bitirdikten sonra Üsküdarda Kapıağası 
medresesi müderrisi olmuş, Şeyh Köstendilli 
Ali Alaaddın Efendiye intisab etmiş, Sinan
paşa Camii civarındaki eviyanın.da bir tev
ılıidhane yaptırarak burada irşad ile meşgul 
olmuş, yirmi kadar halife yetiştirmiştir. Şöh
retten kaçınır, münzeviyane yaşardı. Kendisi
n':! mutekid olan Üçüncü Osman sık sık ziya
retine gelirdi. Ölümünde doksan dokuz yaşın
da idi. "Kurretiluyun" adında türkçe bir ri
aalesi ile "Mecalis" admda arapça hir eseri 
vardır. Mutasavvifane ilahiler yazmıştır. 

1LAHI 
Ça.Iııı Raufi lem'a aJ 
Gitsu,ı zamirinden cldill 
Gel va.hdet bahrine dal 
Ummana gel tevhld ile 

AHMED RAZİ EFENDİ (Surreeminim• 
de) - On sekizinci asır sonu hattatlarından, 
Silahda.r kalemi r.Ja.ş ıhalifeliğine kadar yüksel
miş kalem kfütiplerinden; Samatyada Davut
paşa ·kapısı tarafından idi, Sülüs ve'nesih ya~ 
·mda üstadı Yedi:kuleli Emir Efendizade Ab
dülhalim Efendidir. Eserlerinden Laleli Ca- ı. 

miinde bir turası vardır. (H. 1202) 1787 de 
öldü. 

Bibl. : Müsta:kimzMe, Tuhfel hatta.tin. 
:AHMED REF'İ BEY (Ok:cuzade) - On 

yedinci asır hattatlarından; Okçuızade Nişan
cı Me!hmed Beyin oğludu~; sülüs, nesih ve tft.
lik yazıyı 1babasmdan meşk etti, ayrıca tuğ
rakeşlik öğrenerek bir müddet tura kalemin
de şa:kirtlik etti, bu kalemde ike•n Ref'i malı
lesini aldı. Sonra katipUği bırakarak ilmiye
ye girdi, Şeyhülislam Bahai Efendiye tezke
recilik yaptı, (R. 1060) 1650 de Süleyma;niye 
müderrisi iken öldü. Kaıbri Şeyh Vefa ıtürıbesi 
civarındadır~ 

Bi:bl. : MüsıtaJdmzAde, Tulıfei hatta.tin. 
AHMED REFİK ALTINAY - (B. Altı• 

nay, Aıhmed Refik). 
AHMED REiS - İkinci Abdülhamid 

devri sonlarında Ü.sküdarın namlı tulumbacı• 
· larmrında.n; Üsküdar d.airelilerin reisi (B. : 
Üskü-dar daireliler). 

AHMED REİS - Hadi:katül-Cevamiin 
kaydına göre Kasım.paşada Kulaksız mescidi
nin banisi hayır sahibi bir gemicidir; kabri 
Ka.sımpaşa Zincirli kuyusundadır. 

BlbL : Hadika.tuı eeva.mı. II. 
.. 1 

A.P.Jt!ET . RElS 
(Iiaı·tallı Da1gr~) 
- Şirketi Hayri
yenin tayfalıktan 

lm:ıtromoluğa ka
dar yükselmiş e
me,kıdar ı:knizcile

rin den, birinci ci
han haıtbinde Mar 
marada:ki tahHsi
ye teşkEatında bü
yiik hizmetleri gö
rulmüştü. 

Bibl, : Harbi Umu. 
mide Şirketi Hayriye. 

AHMED REİS 
(Tersaneli) - Ge 

Kartallı Ahmed Ret. 

(Resim: H. Çizer) 
çı:ın asır sonların.. · .. :/·:;~~- · ---- ~ 

da lstanbu1un en uçarı tulum:bacılarından 
ve namlı manici, ·s:em.aici, destandarın,i.an

tır. 1S37 de hayaıtl'.a idi\ iki gözıü bakar kör 
olduğu halde Karagümrıüıkte otururdu, pe
rişan bir ihtiyaa-dı. Bir g,iin merhum mu
harrir Osman Cemal Kaygılıya şu son manisi
ni okumuş, ve sonra, ele avuca sığmayan genç
liğini hatırlıyarak hı~kıra 1hıçkıra ağlamıştır: 

Adam aman .... cı ... nacak 
Felek kökten budadı ,·urdu bir acı nacak 
Ellere ben acırken ben oldum acınacak.. 

Bibl. : O. C. Kawgılı, Semai kahvelerıl. 

AHMED REŞİD EFENDİ (Sıdkızade) -
Ondokuzuncu asır ülemasından; Şeyhülislam
ların yüz Uçüncüsü; aşağıdaki hal terücümesi 
ilmiye_ salnamesinden alınmıştır: 

(H. 1171) 1757 de doğdu; ·babası birinci 
Aibdülhamid devri Ulemasından Mehmeıd Sıtkı 
Efendidir. Müderrislik ve kadılıklarda bulun
duktan sonra (H, 1231) 1815 de Anadolu ka
zasıkeri, mfü'ldetini doldurduktan sonra Rume
li Kazaskeri oldu, (H. 1236) 1820 de ikinci de
fa Rumeli ·kaz9:skerliğine getirildi. (H. 1238) 
1822 de Yasincizade Abdülvah~b Efendi ye
rine Şeyhülislam tayin edildi. Bu yüksek ,ma
kamda adalet ve şefkati ile iy-i bir hatıra bı
raktı; birer ·bahane ile citeye 'beriye sürülmüş 
olanları af ettirdi. Müftülüğü on -bir ay kadar 
sürdü. Azlinden sonra Rumelihis~rmdaki evi
ne çekildi. On yıl kadar bir münzevi hayatı 

sürdü; (H. 1250) 1834 de öldü ve Eğrikapı 
civarına gömüldü. 



'""'-·- AHMED REŞİD REY - (B. : Rey, Ah
med Reşid). 

AJ:i..Lt.ı...ii:!m RİZA BEY -~ Asrımız bJ.şının 
siyaset adamlarından; "lttihad ve Tera.1dti" 
partisinin hürriyet ınticadeiesinde ahlak me
tanetine dayanan şöhretinden çok istifade 
edilmiş; paıt.i i.lrtidara . geçtikıten sornı.-a ise 
bu yüksek meziyeti bayağı partizanlıkla 

bağdaşamıyarak komitacı hizbi tarafından 
gölgede bırakılmış, heder olmaş, vatanına 

milletine hizmet edememiş bir sima; · 1859 da 
1stanoulda (loğdu, babası ilk ayan meclisi 
Azasından İnıgiliz Ali Beydir (ıB. : Ali Bey, 
lngiliz); Galatasarayı Sultan•.isinde okudu, 
ziraat tahsili için F\~ansaya gitti, dönüşünde 
Bursa. İdadisi Müdür\J. ve bu vazifeye ilave 
olarak Bursa Maarif M,:idürü tayin edildi, fa-. 
kat roJıir müdldeıt sonra memuriıyet1:ı:inden isti
fa ederek, yarı kaçak tekrar Fransa.ya gitti. 
lkinci .Abdülhamid tarafından sürgün edıldi
dıği Ilgın'da ölen babasının hatırası da inzi-: 
mam ederek, Üçüncü Cwnhuriyetin en heye
canlı yıllarını yaşa,yan Fransada türkce -fran
sızca ''Meşveret" gazetesini çıkararak Abdül
hamide karşı hürriyet mücadelesine girişti; 

ciddiyeti, vekaari ve kültürü ile o yabancı 

memleketdeki türk siyasi mültecilerinin fah
ri reisi . bilindi, bu suretle İttihad ve Terakki 
Partisinin en ön safta, en mümtaz siması ol
du. Ağır maddi mahrumiyetlere göğw gere
rek siyasi mücadeleyi hasis menfaıı.uere ba
samak yapmağa tenezzül etmedi. 1908 inkıla- . 
bında İstanbuldan ııneb'us seçildi, meclisde 
de reisliğe ·getirildi; ve halk tarafından İtti
had ve Terakki Fırkasının lideri gibi görül .. 
dil; hakikatde ise ·bu fırka, Türkiyenin siya-· 
si mukadderatının ınes'uliyetini hodbince be
nimsemiş, ferdi mutlakiyetin yerine tek par
ti '~bdadına doğru giden bir yol tutmuştu; 
siy~i terbiyeden mahrum, fikir niücadelesin
d~ tabanca namlusunu konuşduran komitacı
ların pençesinde iki; 31 mart vak'asından 

sonra bu kom~teci [i,:förlerle filtir arkadaı;ılığı 
yap~mayan devlet adamı Ahmed Riza Bey 
ayan meclisi azalığı ile faal siyasi hayatdan 
uzaklaştıııJch; şöhreti, mifü:ıtiın ikıendisine kar
gı beslediği sevgi, hürmet ve itimad, komitt.
.oi liderlerin "o bizden değ•lidr" demesi ne ma
ni oldu; Ahmed Riza Bey de İttihad ve Te
rekkiye karşı muhalefeti tabanca . kurşunları· 

ile ııusduranlar için "Ben onlardan değil.un'' 

d~yemedi . 

. lttiıad ve 'fürakki dktidan imparatorlu
ğu imnfülale sürükliyerek devrilirken, Ahmed 
Riza Bey Altıncı Sultan ME..ilımed Vahideddin 
taraiından Ayan Meclisi reisliğlne getirildi. 
O kaTanlııık v:e elim mütareke yıllaırında, şö,h .. 
retinin milli 1birıiği temsil edebileceğini zan 
eden diplomat, !hükumetin t~şkJ.i va2Jlfesinin 

· ikmıdisine veTiJm3Si iç.in paıd.işalll tazyika b1ş
layınca, Valıideddin.in itimadını kaybcl:di, 
!Ayan reis1:ğinıd-en uzakJaşdınldıı, bi.r gölge 
haJinde vaıtanına. terk edıerek Pıaris'e gitti: ve 
Türkiyeye IstiiklM Har.bi sona eNQ.kteın son
ra dönıeıU, münzeviıyaıw yaşayarak 19S0 yı
lında Ha.midiye EUfa! Hasta:hanes:nde öldü. 

Hayatının son günlerinde kütübhanesini, 
.o"inde /bulunan siyasi vesikaları!a beraber 
'Dürk Tarih Encümenine satmıştı; bu encü
menin lağvinde, Encümenin zengin kütı:.ibha
nesn~ beraber Türk Taı◄.h Ktını...'Uuna devre~ 
dfilereık Anka.raya götüri\Jıdıü. 

AHM.ED SABİT EFENDİ - On sekizin-
•~i asır ·kalem katiplerinin seçkin şöhretlerin
den, ,sülüs ve nesilh yazıda Hocapaşalı İbrahim 
Dedenin, ta.tikte Surreeminizade Seyyid Mus
tafa Efendinin yetiştirmesi değerli bir hattat 
idi; Sadırazam mektupçusu iken · (H. 117~) 
1764 de taundan öldü. 

ıA.HMED SABRI EFENDİ (Galata.ıı) --
onyedinci asır hattat ve şa.rı :erinden; yazı 

meşkine pek kü:çük yaşta başlamış, henüz bir 
nevcivan iken, süliis, nesih ve tadkte bir 
"hattatı pesendide'' olmuştu. 

AHMED SAİB BEY -Tarihi etüdleri ile 
, tanı~ muharrir; aşağıdaki -hal tercümesi 
İb~im Alaaddin Gövsanın "Meşhur Adam
lar" ından alınmıştır: "1859 da Kafkasyada 
doğdu, Wısilini Rus askeri mektebinde yaptı, . 
Türkiyeye hicret ederek Türk ordusuna yüz
!başı rütıb~sile girdi. Gazi Ahmed Muhtar Pa
şanın Mıısır fevkalade komiserliğinde yaverli
ğinde bulundu, bir müddet sonra ordudan ay
rılarak Mısırda lkincl Abdülhamide karşı 
muhalef eıte geçerek neşriyata başladı. Eserle
rinin Türkiyeye girmesi muzir neşriyat ara
sında yasak.edildi. 19{)8 inkılabında tstanbula 
geldi, 1911 de İstanbul Darülfünunu ru.sça 
muallimliğine tayin edildi. 1920 de Erenkö
yünde öldü, ıkabri Sa.lırayi Cedid mezarlığın;;. 
dadır. 
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Eserleri: "Vak'ai Sultan Abdülbiz", 
"Tarihi Sultan Muradı ·Ha.mis", "Sultan Ha
nıidin evaili saltanatı", "Rehnümayi inkılaıb", 
"Son Osmanlı - Rus muharebe.si", "Tari:hi 
Me§rutiyet v:e Şark Meselei hazırası", "Nere
ye gidiyoruz", "Hakai:ki tarihiye ve siyasiye", 
"Şark Meselesi". 

AHMED SADi - Klasik T,ürk musiki
sinde son devrin seçkin simalarından; gençli
ğinde de !stan,bul futbolcuları arasında şöhret 
almıştı, sporcular arasında "Şanlı" lakabı ile 
amlır, Ku~apı, Vefa ve .Süleymaniye klüple
rinde büyük hizmetleri vardır. Son zamanla
rında, ·birkaç yıl da lAırkarada Muhafızg:ücün
de çalı.ş.mıştır. Musiki italısilini ibabaısı ve Da
riittalimi Musiki cemiyetinin mfiessisi İsmail 
ı'Ha.kkı Bey mer.b.umd~ görmüştür. 

Saim Turgud AktaııseJ 

AHMED SALAHlD_DİN BEY_:, Aşağ1-
daki hal tercemesilli Türk Ansiklopedisinden 
alıyoruz: 

"Türk hukukçusu ve profesör. Kurmay 
Alba.y İbrahim Muhittin Bey'in oğludur. 1872 
de İstanbul'da doğmuş, Mülkiye Mektebini 
1900 de •bitirdikten sonra reji idaresinde, z'l
raat bankasında ve Düyunu -Umumiy,a idare- · 
sinde çalışmış, 1910 da !starJ.Jın. Darülfünunu 
Huıkuk Mlzdreseısi'neı. deviletler h'llOCuku öğret
meni omuştur. · Hukak Fakültesi . müdüi~ü
ğünde ve iki defa Maar.;f Nezareti Tedrisat'ı 
Aliye umum •müdürlüğünde bulunmuş ve 1920 
de son .B2Jbusan Meclisi'ne İstanbul Milletıve
kili seçilmiştir. AEımet Selahattin Bey ders
lerinde milletsev-erl,k ve bağımsızlık aşkını 
öğrencilerine aşıfeıılı. 26 - mayıs 1919 tarihlnde 
tcıpmıa.n Birtlnci 
Saltamat Şurası'n
da :Lstaıtbul darül
filmınu'nu temsil 
€iden arıkaıdaşlan 

adına Sevr Antlaş
ınası projesini şid
d'etle t<:'nkit et 'llek 
surciiyle bu duy
guıl.a.r•ım belirt
mişti. 20 ocak 
1921 tarihinde Hu
kuık Fakfil.te6i baş
kanı ikell' ölmüş
tür. 

Ahmed SaJAlıaddin Bey 

_(Resim: i, B.) 

"Basılmış eserleri: Hakuk-ı Umıniye-i 

Dıüıvel (9 cilt, Bonfis'lm tercıüme, baz,ı kı.sim
la.rı C€mil BlJ.seı•;_ndir), Berl:ın Kongresi, Te
tebbuaatı .Siyasiye, M:edeniyet yalanlan (Max 
Nordau'dan tercü:nie), Makedonya Meselesi 
ve Balka:n Harb-i Ahiri, Muşahhas Hukuk-i 
Ummiye-i Beyneddüvel, Hukuk-'l Beyneddü
vel'in Mukeddema.t-ı Nazariyy-3 ve Safaha.t-ı 
T-ekaınüLlyesi, Avrupa Diplomasi Tarihi (De
bidour'dan tercüme, kısmen basılm1ştır), 
Hukuiki ve Siyasi Tet'€ıbbüler {ölümünden 
S001T2. bas1hruşt1T) ." 

AHMED SALAHADDiN SOKAGI -
Aşağıdaki notlar 1946 da tesbit edilmişti 
Eminönü kazasının myazıt nahiyesinde Ke
malpaşa mahallesi sokaklarından; Şehzade
başı karakolunun altındaki Hoşkadem Camii
niı'ı tam karşısına düşer. İstar.ı::ıulun ilk imar 
planında, Unkapanını Yenikapıya bağlayacak 
lbir Mustafa Kemalpaşa caddesi düşünülmüş, 
1934 de yayınlanan ;belediye şehir rehberinin 
haritalarında da bu cadde açılmış g:,bi göste
rilmiştir; öylesine ki, Mustafa Kemalpaşa. 
eaddesi, Aksa.raydan yukarı sağa. doğru kırı
lır. Şehzade Camii avlusu kenarından ve Bur
malı Mescid önünden geçer. Sonra bu proje 
;bırakılmış, bugünkü. adı ile Atatürk Bulvarı, 
Aksa.raydan doğruca Saraçhanehaşın~ çıkıp 
oradan Unkaparuna inmiştir. Bundan ötürü
dür ki, Hoşkadem Camünin karşısına düşen 
sahanın manzarasını rbelediye şehir rehıberine 
göre tarif, mümkün: olamıyor. 

Ahmed Sa.la!haddhı sokağı ;bir toprak 
yoldur, t-e,sviyesi yıapılm&mıştır. Binaları, üçer 
katlı, <bir kısmı apartmancık, halk ağzından 

,,, kübik denilen üslupsuz, çirkin yapılardır. 
Üri~:başı Genç Türk caddesine kavuşur· 'bu 

' . ' 
caıdıdo de, bu satır~ar yaztl!dığı sırada, henüz 
tam o1ıarak açılmamış bulunuyordu (1946). 

Bibl. : REK ve Muzaffer Esen, Gezi notu. 

AHMED SMIİl\1 - Gazeteci, 1908 inkı
labından sonra, İstanbul ,basınının en seçkin 
şöhretlerinden, 1884 de, zabit olan ıbaıbaSlllm 
vazife ile bulunduğu Pirzerin<le doğdu; tah
silini lstanbulda Galatasaray Sult,ani.sile Ro
.bert Kollej'de yaptı; ikinci meşrutiyet inkıla
;bının ilk yıllarında "Sadayi Millet" gazetesi
nin başmuharriri olarak İttihad ve Terakki 
Fırkasma :karşı cesurane •bir muhalefei~e-geç
ti, ateşli yazılarile siyasi iktidarı elinde tu
tan -bu fırkayı tagalli!f.J ve :istibdad ile itham 



Eltiti; ve bir akşam, 
iğrene bir siyasi 
sUiikasdin kurbanı 

olarak, Bahçeka
pıda, ~ Bankası 
ve Valde sebilinln 
hu:luın:duğ:t( dört 
yol ağzında, Şe

kerci Mustafanın 

altı.nıdaki börekçi 
fı:rınının önünde • 

·nı~ul l:ıir müte
ca.vizlıı tabanca 

. kurşunil::ı öldürül
dü. Cinayet anın

da Ahmed Samim · 

Ahmed Sa-ı:wııı 

(Resim: S. B.) 

ile 11rolkala gitmekte bulunan Fazıl Ah
med Aykaç, o zaımanla.r !stan:bulda pek 
llıeyecanlı akisler yapan ve siyasi dedikodusu -
yıllarca. sütmilş ıbulunan ,bu cinayeti, arkada
şının çoık kuvvetli çizilmiş bir portresile bera
ber şöyle nakleder: 

"On tc:ımmuz inkıW.:ıı olup da birbirinin 
· &dını bile bilmeyen birçok genıç diğer:lerile ta
nıştıktan sonra ben· şuna dikkat ettim: Be
nim gönlüme karşı, en tatlı, en dostane ve .en 
şetaretli bakış Ahmecl Samimin zeki, aydınlı
ğı ·bol ve neşesi taşkın ola~ gözlerinde vardı 
ve onunla üç dört kere konuştuk:itan sonra 
kendisine ram oldum. Yani zihnimin ne kadar 
tahlil ve tenkit kuvveti varsa, kloroform kok
lanuş gibi uyuştu ve kalbimde mevcut bü
tün sevgi ve dostluk keseleri ona karşı çö
ziildil. . .. , i 

. i 

Onu her gün daha müsekkir, hos ve la
tif bl.llurdum. İnsanlığının birçok müfrit, fa- •t 

. kat .tebcile layık büyüklüklerini onda imrene
.tek seyreder-dim. Kendisine iftiradan, haset
ten ve garezden örulm.e~ istenen -bir düşman
hık ağı vardı, ibıiçareaıin önüne kul'Ulan şena
at ve ahla:kıSIZhık içinde kazılmış bir cinayet 
pus~u! .• 

Fakat bunlar !Ahmed Samimin cesur ve 
coşkun, lakin mütevazi ve beşuş metanetini 
hiç haleldar etmemiş.ti. Kendisini en deni bir 
ele verilen ta.banca ile öldürtmek, ne kadar 
büyük ve alçakça bir cinayet idiyse •biçarenin 
suçsuz ve muhterem namını iftira ve tezyif 
çukurlan içine atmak isteyiş de öyle· ıbir şe
nu.ttir. ' Onun nezahet -dÖlu . adını, zavallımn 

ölümüııden. sonra bile garezle !tekrar edenler 
olmuştur. 

Ahmed Samim, g:onç ve zekiydi; çalış

kan ve afif.ti, fedaka:i' vıe vata~ıperest bir 
adamdı ve böyle olduğu halde bizim bugün, 
yani bütün şu harp senelerile tekmil :kemik
lerimizi kıran izmihlalin- sonunda, çektiğimiz 
ma):ınımiyet, zaruret ve ihtiyacı daha o va
kit · çekiyordu. 

"Bir akşam üstü Tanindeki telgraf ter
cümelerini erken ·bitirmiştim. Bam.ime "mer
haba" demek için Bafmali yokuşundan iniyor
dum. O vak.itki Sadayi Millet gaz€ıtesine doğ
ru tamam Meserret otelinin önüne geldiğim 

zaman esba:k Şeyhülislam Cemaleddin Efendi 
merhumun muhterem oğlu Muhtar Bey dostu-· 
ma rastladım. Arabasını durdurtarak bana 
nereye gittiğimi sordu : 

- Samime gidiyorum. 
- . Ben de .oradan · g~iy.orum. Dehşetli 

münakaşalar ettik. Çok rica ederim; yann 
akşam kendisile behemehal bize gelin. Celal 
Sahire de haber ver.irseniz pek memnun olu
rum!. 

Matbaaya varıp Ahmed Samime mülaki 
olduğum zaman kendisi iğtişaş · ve ateş içinde. 
giıbiydi. İptida beni birçok azarla-dı. Oıi beş 
gündür niye görünmedim diye. _Sonra mutadı · .. 
veçhile ·'birçok şakalar ya.ptı. Muhtar Beyiıi 
davetini söyledim. Ve •bir akşam sonra yine 
ayni matbaada toplanarak Celal Sahir, • ken
disi ve ben Kuruç..:şmeye gitmiye karar ver
dik. 

Yalnız kaldığımız zaına.n. Samim ibana 
dedi ki: 

- Biliyor musun Fazıl, ne kadar fena,.; ' 
yun?. Ne 'kendimi, ne de etrafımı hiç iyi gö
remiyorum. Bir kere buna emin ol ki, memle
ket gümbür gümbür gidiyor... Sonra, benim •· 
halim de pek bar.bat! Sen nasıl görüyorrun ? .. :. 

- Samim, dedim, memleketi bilmem; 
f~kat ıben senin vaziyetini hiç iyi bulmuyo.; 
rum. Ve gayretinin, fedakarhğınm müsmir 
olabilecek bir · zeminde •bulunduğuna da asla 
kani değilim!. 

O pek çoik sevdiğıim tatlı bakısile gözle-
.,,Jimin bebeklerinde toplanan endişeli, ıstırap
lı manayı istik.nah etmek istedi ve birkaç se
niye mütereddit durdu. Sonra 1birdenbire az<, 
mi, kararı büyük bir kuvveti imdadiye al.n:ıış , 
gibi, ,ifadeıruıe sallı.bet ve ciddiyet geldi: ... ·· 
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- Ne yaparlarsa yapsınlar Fazıl; hiç.bir 
şeyden pervam yoktw-! . 

"Adeta bir şeyin sonuna geldiğ.imizi ilci.
miz de duyar gibı oluyorduk ki, biten, ,bit
mek üzere olan -bir şey var. khmed Samime 
·birçok tehdit mektuplan göndermişlerdi. Hat
ta ıbazı. garip kimseler kendisine garip müra
caatlarda ·bultınarak sesini kısmasmı, · bulun
duğu gazeteyi terketmesini it.efrbih eylemiş
lerdi. Ve o aıkşam anladımdı ki, Samim. bütün 
bunlardan müteessir ve . mütehassis olduğu 
kadar gazetenin !hakiki -yaziy-etindoo. de şüp
heıd.a.rtjır. Ve lrenıdiısi iıçin en miithiş olaın 

noıklta da ,bu idi. Yaıni krendi saffet ve sa.mir
miiy'.eıti:nin, sırf maımlek,et düşmanı ins•anlar 
tarafından ruiistimal ve !hatta suiistihdam 
ve istiısmar edildiğ.i'l1li. hlssedt>cek olursa yei• 
ıdınden delireıeekti Ve halbu'lci bundan ş.üphe 
etmiyo ,başla.mJştı. 

SaJbaıbleyin Darülmuaıllimindeki . d;n-sim
den evvel Celal Sahirin evine gidip Muhtar 
Beyo moo'u olduğumuzu, akşam üstiLSadayi 
Millet matbaasında toplanacağımızı, söyl:edinı. 
Celal SaJhir daveti memnuniyetle kabul etti. 
Ve· aqama !birleşmek üzere kendisinden ay
rıldım. Lakin vakit gelip de matbaa.ya gitti
ğim zaman Samimin orada olmadığını söyle
diler. Diğer davetlilerin hepsi hazırdı. Hatta. 
Muhtar Bey de orada bulunuyordu. Saminıin 
çoluk çocuğunu ziyaret etmek üzere Eyübün 
;üzerinde Hamidiye köyüne gittiğini., kendisi
nin o selbeple biraz .geç geleceğini öğrendik. 
Maama.fih ·pek çok gacikmedi. Güler yüziyle 
kapıdan içeri girdi. Ve şu karan verdik: 
Muhtar Bey ve Celal Sahir doğruca Kuıııçeş
meye gidecekler; Samimle ben Şalıa:beddin 
Süleymanı ,bulacağız, ve onu alarak yalıya 

geleceğiz. · Biı:foirimizin elini sı:ktık. Matbaanın 
kapısından Muhtar Beyin arabası ilerledi. Biz 
de Sainimle kol ,kola yola düzüldük. İşte bu 
saniye iae za· · a.Uı şoo.idin beynini paralayan 
kurşunun infilak ·· anı · arasında ancak dört 
ibeş dakika kadar :bir zaman geçmiştir. 
· "Sadayi Millet maıtıbaası Ebussuud cad-

desinde idi. Ortalık· epeyce karanlık, yani bü-
tün maınasile geceydi. · 

Tamam Rifat Efendinin dükkanı önün
de ·birden-bire durarak: "Ah, ne kadar hara
retim var, dedi: Gel · şurada birer turunç şer 
ıbeti içeliri:ı." ,Dükkana girdik: Fakat vakit 
pç 1>İduju ·içm bir9ey •bulamadık, Satı<ıılar da 

AH'.MEİ> sAM±M 

dükkanı kapanıak üzere idiler. Yine kolkola 
posta ve telgraf müdüi·iyeıti umum.iyesi kar
ŞlSıııdaki sokaktan köprüye doğru yürümeğe 

. başladık. Ben Samimi kendi vaziyeti ile gaze
tesi hakkında konuşmağa sevık icin lakırdıyı 
değiştirdim : 

- Carum, ,dedim, hani şu senin Kozmi
diıden ne haber? Dün ,bir ş-eyl-e1· söylüyordun.: 
Pek dikkat edemedim.. Binneitioe neye karar 
verdiğini sorabilir miyim? 

. Zavallı ve aziz Almıed Samını, çok dertli 
;bir adam.halile birkaç kere içini çekti. "Ne ka
dar canını sıkıldığım :bilmem.in; ıbilemezsin, 

Fazıl, dedi, ıbu akşam uzun uzun konuliuruz 
ya! Fakat şu Kozmidiye öyle •bir iş yapaca• 
ğmı ki, dıliµ.ya hayrette kalacak!" 

- Yok, canım! Ne yapacaksın kuzı.ım?!. 
Biraz tereddüt etti ve sonra gülıniye 

be.şladı. Söylediği şunlar: 

- Gareteyi kat'iyyen •bırakıyorum. Am• 
ma kat'iyyen!. Çünk,ü doğrusu kendim de bir• 
çok şeyden şüpiıelenmiye ·başladım. Gazeteyi 
ıbırakacağmı akşam yirmi dört punto ile ken
dlın karilere bir "arzı itiza.r"•diz::ııceğim ve ma
krineye vıerec::ığim. Aımma bunun i:çinıde ne 
y~a.cağum ooyliyemem! ... 

Yine gülüyordu. Beş on acJ.ım da-ha attık. 
Ortalık tenha, etraf karanlıktı. Baıhçekapıam• 
da Kasabyan eczahanesi karşısındaki rooğaça
cı fırınının önüne gelmişiz. Gelmişiz diyorum, 
çünkü oraya vusulümüz anında kopan kıyamet 
esnasında ben nerede olduğum~n farkında. 
bile değil idim. İşte birdenbire duyduğ'ıım aey: 
Kulaklarımın zarlarını patlatacak ıbir şiddetle 
gümbürd:e:Y4:ı :bana "vın.uld'um 1" his.sini ve 
ren dehş~ bdr taraka. 

"Bir ta.ra.ka ki, guya beynimin içinde bJr 
•infilak olmuş vehmini bütiin lıüviyetime sey
ran ettirdi. Nihayetsiz bir :haşyet zelzelesi 
i-çi.nde lbir an için başımı arkaya çevirdiğimi 
pek iyi hatırlıyorum. Ve• yine pek vıazıhan 11:ıa
tırlıyo-ruın ki. o saniyede -bir ateş gördüm, o 
kadar! So,nra yapılan tahkikat lhwıun, atılan 

. ikinci k'LU'Şwıun alevi olduğuım is:bat ·ert:ti va 
o sırada ben bir mucize ile kurtulmuş oldum 
ki, şudur: Her taraf karanlık olduğu halde 
demin bahsettiğim boğacacı fırınının kepenk
lerinden ıbir tanesi açıktı ve içerdeki ziya bu 
karanlık saıfhanın üzerine müstatil -bir aylın
lı:k O dilimi resmediyordu,. İşte tben ellerim ba
fJU?lidi., ''uruldum !" diye o füroeden ~ 
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kendimi atmışım. Lakin böyle çılgınca içeriye 
atılırken üçüncü bir taraka daha olduğunu 

pekala duydum. Fırıncılar yemek yiyorlardı. 
Böyle kapılarının önünde kurşunlar patlarkrn 
içeriye "uruld11-'l!l" diye birinin can atması 

üzerine, tabii haşyetle yerleıinden fırladılar. 
Ve derakap açık duran kepengi örtü verdiler .. 
Ben lfat'iyyen urulduğuma kani olarak, ku
lahl·arıının zarları parça pa~a olurcasana 
.çmladığı halde -üstümd:e ba§ımda kan arıyor; 
tş.rif olunamaz bir lbfüıt ve sersemlik içinde 
başımı, vücudüınü uğuştumyordum. Fırıncı

lar hemen su getirdiler. Onu bile içemedim. O 
sırada Samim aklıma ,geldi. Ya onıu. urdular
,sa.!. 

Ve büsbüfün dehşetim arttı! Fakat fı
rınçılar da korku içinde bulunuyorlar ve dük
kanın kap-ısını açmıyorlardı. Bu fırının içinde 
zannederim ki, on dakika kadar kaldım. Bir
denıbire dışarıdan kapıyı urdular .Gelenler za
ıbıta memurları imiş ve aydmlık istiyorlarmış. 
İşte .bu vesile ile <lir ki, ben de d:şarıya çık
mağa muvaffali'. rudum. Galiba dünya.da hiç 
unutmıyacağı.m en yırtıcı bir levha görrr.j~k 
ıiçdını! . 

-Fırmdan verclikleri kötü lam.banın, kır
mızımsı ve ıpis aydınlığı altında beyninden vu~ 
rulan zavallı Samimin ölü çehresi!.. 

Ben perişan ve muzmahil bir halde, fırın
dan çıktıktan sonra kendimi mütemadiyen iti
dale d8,vet ediyor, yapılaıbilecek şeyleri dü
ş.ünij.yordum. Her şeyden evvel emniyeti umu
miye giderek ifademi vermek.istedim ve yürü
meğe roaşladım. Cağaloğlıuna Tanin matbaası
run önüne geldiğim zaman Cahld Beyin oda
sında aydınlık gördüm ve derakap yukarıya 
çıkıp faciayı kendisine anlattım. Makale ya
zıyordu. Ben Samimin vurulduğunu söyler 
söylemez kaleminin elinden düşüverdiğini hi
JA hatırlarım. 

.,_ ıAıına..11 ne ·diyorsun? dedi ve de-rakap 
itelef.onla o zaman Daıhi.liye Nazın olan Talat 
Beyi aramağa ·başladı. Talat Beyin Cavid 
Beyde olduğunu söylediler. Öraya telefon etti 
ve vakayı haıber verdi. Bana: "Emniyeti 
Umu.miyede ne yapacakısın? Hemen bir ara
baya atla. Köprübaşı merkezine git." dedi. 

· Yeis, kesel ve ,bütün maddi tüvanı.mı bile 
kesip bitiren bir elem içinde köprü ba.51 mer
kezine geldim, yalnız bir polis efendi vardı. 
Xomiseır, filan galiba mahalli hailiseye git-

mişlerdi. Niçin müra-caat ettiğimi söyledim ve 
yavaş yavaş etrafım kalabalıklaşmağa başla

dı. Emniyeti Umumiye Müdürü Galifı'.I Paşa; 

o zaman Üsküdar polis müdüriyetinde bulu
nan Azmi Bey, hir ıtakım müstantikler bulun
duğum odayı mütemadiyen dolduruyor, ve 
hepsinin nazan kah hayret, kah şüphe ve te
reddütle üzerime dönüyordu. Dediler ki, o ge
ceye kadar Bahç·ekapısında köşe başında.ld 

sebilin önünde ıbir süvari ,polis neferi durur
mua.5 ve o gece her ,nedense· o memur da ora
da ıbulıınmamış ! İstintak, ta;hkikat, dakika'.' 
dan daldkaya mülheyyiç safhalardan ,geçiyor
du. Ben matJbaadan nasıl çıktığımızı, nereye 
gideceğimizi, va-kanın nasıl cereyan ettiğini, 
boğ·a;çacı fırınına nasıl atıldığımı birer birer 
söyledim. Tekmil fırıncıları çağırdılar ve beni 
kendilerile müvacehe ettirdiler: 

- Dıükkana giren adam bu muydu? 
O zaman hiç tanımadığım bir kimseceğiz 

dikkatle yüzüme •bakıyor ve iben:im için lbir
denblı~e dünyanın en ziyade- ~hemmiyet. ka
za.nan kelimesini söylüyordu : 

- Eveıt. 

~ Elinde silah var mıydı'? 
- Hayır! .. 
Dikkat ediyordum ki, bütün oturanlar da.. 

,bu sade kelimelere -benim kadar heyecanla 
muntazır<lılar. 

Nihayet, gece yarısından ,sonra Hüsey;in 
Cahid Beyi de getirdiler. Onıun ifadesine de 
ayrıca müra-caat olundu, ~annederim. Zira 
ibeni başka ıbir oda-da oturmağa davet etmiş-. 
lerdi. Orta 8:ıoylıu, tıknazca ve sakallı bir adam 
ki - Şehremanatinde pul memuru mı.iş gali
ba - katili reyülay.in görmüş. Ona da· -beni 
gösterdiler. "Hayır, bu değil!" dedi ve sonra. 
benim de yan maktul olduğumu anladı! .. 

Maan:ı.affilı tahkikat ibir türlü niıhayetlen
miyor, merkezde heyecan ·artıyordu. Sabaha 

• yaklaştık. Ben aç, .susuz, iştihasız, ve göğsü
mün içineı ·girerek kalbimi yırtıp, didikliyor 
vehmi veren bir büyük kedere zebun bulunu
yordum. 

Gönlüm kendisine karşı müveddetle dolu 
,bulunan. Saaniıınıciğb kaatdli olmak gi-bi /bi:r: 
şüphe gölgesi altında bir saniye kalmağı ibile 
tabiatin, tesadüfün o kadar hain bir hareketi 
olarak görüyordum ki, tarif edem.em ... istin.
takım ıµ:hayet ·bulduğu !halde serbest bırakll- ·· 



ANstkt-öPEb±sf · 

-~ayış~dan Qıiraz militeessir olmağa iba§ladım 
ve Azmi Beye müracaatla dedim ki: 

. - Vazifei medeniyemi yapmak için bu
raya geldi~ ve ifademi verdim. Eğer b3'ni 
şüphe altında bulunduruyorsanız, pekala! Fa
kat li'ı.tf en ,söyleyin de ail~me malumat vere
yim ve ona göre tertibatta ıbulunayım. . 

- Estağfurullah, dedi, lutfen beş daki
ka oturunuz. Şim<li malumat veririm. 

Ve 'hakikaten· beş on dakika sonra 
serbest olduğumu tebliğ ettiler, 

"!site o saniyeye .kadar bütün metanetimi 
sarf ed;rek muhafazasına çalıştığım itidal, 
yere dü.ş,en <bir pul şişe .gibi par,ça. par.ça oldu 
ve hüngür hüngür ağlamağa ·başladım." (Fa
zıl Ahmed, Kırıpıntı). 

Celal Sallıir de, yakın arkadaşı Ahmed 
Samim için "Feryad" adı ile şu mersiyeyi yaz
mışb: 

Ey vatan, ey zavallı mfl.deri zA.r, 
Seni feryA.dım itmesin bizfl.r. 
Bu'karanlılcta oynayan alçak 
Ellçrin zulmine şlldl,r olarak 
Erlyen, aşk! haktan ayrıimaz 
Bir. dlınağı hamiyet efşandı; 
o, senin en güzide, ~n mümtaz, 
En münevver çocuklanndandı. 
Onu zıılmetde dişleyen nii, merd 
Açdı kalbinde bir unutulmaz deııd.
Şbndl ıcoynun o nO.l'e oldu me:ıa.r, 
Ey vatan, ey zavallı maderl zA,r. 
Ey vatan, ey zavallıcık anne, 
TA.ka.tlm yok silldlni temkine. 
Bak için hıı.ykıranla.nn birisi 
öldU.; kursunla susduruldu sesi. 

Geceler kahramanı bir btdln. ,. 
Buldu zulmetde bir şeriki garaz, 
"Gece hemril.zıdır haya.didin" 
Bir dentnın muini nur olamaz. 

Şimdi vechinde bir nika.bı siyah, 
Gülüyor, korkusuz bu mi\teme. Ah, 
Sen tükürmez misin onun yllzüne, 
Ey vatan, ey büyük, vakur anne f 
Ey garlb anne, ey zavallı ,,atan, 
Sen bu alçak çocuklanndan utan! 
Sinen ü.stünde •sak:it§.ne akan 
Bu mübarek ve bl günah al kan 
Sana bir nefret eylerim telkih. .. 
Evet, iğren bu· levsden, iğren! 
Ve sen, ey muhterem şehidi nezih, 
Gül bu çlrkefll ufka. göklerden. 
Düşmesin JAnene fakat nazann, , 
Ağlayor orada kızlann ve kann.
Bu yetim Aşiyam sen ondan 
Sakla. koynunda, ey zavallı vatan. 
ıı:y vatan. ey bu kavme meh~ neellı 

l\luhtere_m yurd, bu aşiyanı garib 
Babasız kaldı, kimsesiz kaldı; 
Bir şelıicli mua,zzezin yadı 
Titrer üstünde şimdi bi vay&. 

. Oolı, teı·U:. eyleme, unutma sakın; 
Ona salsın muhabbetin saye, 
Yavru kuşlar içinde ağlamasın. 
Buradan akslden şUı;este seda 
Onu ta'zib ider mezarında. 
Ey büyük mad&d şefikü Asil 
Gel, bu gözlerde• titreyen yası sİl ... 

,, ..... 

Ahmed Saminı henüz yirmi altı yaşında. 
iken öldürmüştü (1910). 

AHMED SIDKI EFENDİ - On yedinci 
asır devlet adamlarından; iki defa Reisülküt-. 
ta!l> oldu. Bir ara üç tuğ ile vezirlik rütbesi ve
rilerek nişancı oldu, fa.kat pek az sonra ve
zirliği° alınıp azledildi ve (H. 1073) 1662 de 

· vaıife ile gönderikUği Tameşvar'da öldü. Mu
asırları arasında namlı bir hattat olarak da 
tanınmıştı, Kayalar mescidini yeniliye:rek ta
mir eıttirıniş,ti. 

Bibl. : Mü.stakimztı.de, Tuhfei hatta.tin. 

AHMED SOFİ - On yedinci asrın iıam
lı 'çiçekçilerinden, Üsküdarlı Cennet Efendi
nin kapısından yetişme idi; pek çok toh\llll 
ekmiş, fa:kat ömrü çiçeklerini görmeğe vefa 
etmemişti; haya-tında tek bir çiçeği açmış, o 
nu da, kırgın bir kalb i!c "DHkeş" adile tescil 

) . 
· ettirmişti. Turfanda açan rumi lalelerden 
"Sofu Kab.ağı", yahut "Dede, Ka:bağı" deni
len çiçeğ·iı1. de ,bu zat tarafından yetiştirildiği 
söylendr. Ölümünde soğanlarını devrin namlı 
çiçekçilerinden Salih Efendi, Muharrem Us
ta ve Çorbacı almışlar, aralarinda ;taksim et
mişlerdi. Bu zatların tescil edilmiş en güzel 

· çiçeklerinin aslında Ahmed Sofi µ.rafından 

yotiştirilmi{] olduğu söylenir . .. 
Bibl. : Ubeydullah, Tezkirei. gUkQfeciya.n. 

AHMED ŞAH KAÇAR- Ka-çar haneda
nından İran Şclı.inşa.hlarının sonuncusu Ah
med Şallı, 1919 da bir 1Aıvrupa_ seyahatine çık
mış ve Karadeniz yolile Fransaya. giderken 
lsta:p:'bula uğramış, Bü.yükşehirde on bir gUn 
kadar misafir olmuştur. Aşağıdaki notlar o 
zamanın gazetelerinden çıkartlını§tır: 

1 eylul 1919 salı: 
İran Sef arathane-sine çekilen •bir telgraf 

ile Şahın Batumdan.. hareketi -bildirilmiş, Se
farethane ile İstanlbıuldaki İran !tebaası hü
kümdarlarına parlak roir istikbal merasimi ha
zırlamışlardı. İstikbal . heyeti muteberJraıi · 

.. :tücc,a.rla.rından ZeYI!~laıpidin, Aıbd!ilpffar, 
. '·. :-. . .... ,.,, ~- .·. . . ,., 
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Emirzade Rüsul, Halil, Şerif ve Hacı lbra,him 
Ağalardan mürekkepti. Hükümdarı Kavak
lardan karşşılamak üzere Seyrisefainin Basra 
ve ıHay<:larpaşa vapurlarileı;beş istim:bot tu
•tulmuştu. Vapur ve !istimbotlarda bandolar 
vardı. Ahmed Şah sabahleyin saat 10.15 de 
Jng.iliterenin Sirius ,kruvazörile .Kavaklara 
geldi. Sirius, arkasında vapur ve istimbotlar 
olduğu halde gayet ağır bir seyr ile Büyükada 
önüne ge!di. . Büyükada otellerinin ıhepsi T.ürk, . 
İran, !ngiliz ve Fransız ;bayraklarile donan
illllŞtı.. Ahmed Şah karaya çı:kıar çıkmaz, oto
mdbille, 1909 da İran,tahtını kendislııe ,bırak
ımı olan ve o tarihıtenheri Büyükadada Ni- _ 
;.ıanı. caddesindeki köşkündeı ikamet etmekte 
. olan ba·bası Meıhmed Ali Şaıhı ziyarete gitti; 
ibaıbası ve· kardeşleri Mahmud ve Mecid Mir
railaria gö.ı,üftü, Aıda iskelesinde: ve- Mehmed 
,.Ali Şalhm köŞkü önüllıc!~ birer lskoçya müfre
;zesi ta.rafından selamlandı. O gece için Ah
med Şaha Jsplandid . oteli tahsi~ edilmişıti. ön
lerinde. ''Cem:iyeti Civananı lraniyan" yazılı 
. !bir levha ile lran tebaası otel önüne toplan
mıştı. Otel ·bahçeısinde de Türk bahriye ban-
dosu çalıyordu. Otelin.ka·bul salonu, lstanbu-
1\J.D- zengin İranlı lhalı tüocarlan tarafından 
gayet .kıymetli Kişmir şalları ve İran halıla
rile döşenmişti. · Burada Iran nmteberanını 

toplu olarak huzurun aka.bul eden Ahmed 
Şah: "Vaziyet fevkalade muci!bi memnuni
yettir, nıilleıti İraniyanın isti:k.lbali münevver
dir" dedi. Sonra balkona çıkarak otel önlin- . 
deki kalabalığa: - Cümlenizden memnun ol
dum; çok zahmet ettiniz! diye iltifat etti. Baş
maıbeyinci Ömer Yaver Paşa ile Başyaver Mi
ralay Na.cd Bey huzura çıkı:.rak Altıncı Meh
med Vabideddin adına hoş geldiniz dediler. O 
,gün, Şa.hı kaırştla.ya:n heyetlerle matbuata Is
:ple.ndid otelinde bir öğle yemeği ziyafeti ve
rildi. Şaının maiyetinde yirmi kişiden fazla bu
lunuyordu, bunların içinde en seçkin simalar 
.a.mcası Nusraıtüssaltana, Hariciye Nazırı Nus
raıtüddevle, · Teşşrifat müdürü Şehzade Şaha
bUıddevle, Şehzade Mehmed .Hüseyin ve husu
.81 tal>ipleri Hakim.üüddevle, Lokmanüddevle 

.idt. 
· 3 eylul 1919 perşembe: 
Sa,balıleyn Adaya gelen Söğütlü yatı ile 

Dolmabahçe sarayına çıktt. Orada ,biraz is
;Uralıatten sonra Yıl~ sarayına gitti. Altın
.• -~ Vabideddlıı ta.ratuıda.n Y)ldıada 

şerefine bir öğle yemeği ziyafeti verildi. Zi
yafetten sonra Padişa;h Şaha murassa İmti
yaz ruşanı, Şah da Padiiışaha '!'acı İran nişa
ıuru verdiler. Ahmed Şah Yıldızdan Dolma
bahçeye döndü: bu sırada evvela Vahide-d:diıı 
ia.dei ziyaret etti, sonra Veliahc. Abdüimccid 
Efendi Şahı ziyaret etti; biraz istiraihatten 
sonra Ahmed Şah otomo:bille I:hlamur kasrı
na . giderek 1.Aı'bdülmecid Efendiye iadei ziya
rette bulundu. 

Bir gazeteci, ;bu ziyaretler müna.sebetile 
Ahmed Şahın portresini şöyle çiziyor! Yuvar
lak yüzlü, göz kapaklan dolgun, siyah gözle
ri ga.yet cevval. ve na.fiz, bıyıkları matrut 
t.a!hnuaııen yirmi, yirmi bir yaşlarında, bir şey 
arz olununıca ÇE.hresi kızarm::ı..kta ve etrafıına.. 
bakınmaktadır, ibazan hafifçe dudakl:ı.rıni 
ı'Sll'lyorlar. Keıidisino takdim olunan zevatı 
yarım fb1r baş eğmek ısuretil'c selamhyırlar; 
kenıdilıeri ik:Cınuşurıken, . dciıma önleri.ne bu,ı

yorlaı. 

7 eylul 1919 pazartesi: ~ 

İr-an Sefaretihanesinde ibir resmi ka;bul 
yaptldı; Sefarethanenin .sağ sa tonu Sefaret 
er~aruına, sol :salonu tüccaranı. mutebexeye 
tahed.s edi:lın:şti. Ahmed Ş-aıh Adadan Söğütlü 
yatı ile Dolmaıbahçe sarayına, oradan otomo-. 
•b-ille Sefarethaneye geldi. 

Sefir Mahmud Han, ve 1ranın Balkanlar 
sefiri Bihmen Han tarafından kapıdan kar- · 
şılandı ve Sefarethaneyi dolduran halk tara'
fmdan: "Zinde:bad ! " duasile alkışlandı. Sefa -
r!eıt:Jı.anetle verilen ziyafette, Şaha şu yemek
ler çıkarıldı: Tavuk suyu, börek, kuşkonmaz, 
levrek, koyun filetosu, tavuk, cilav, hindi kı
zartması, salata, dondurma, tatlı ve ka:hve. 

Mi.safiretinin .diğer g·ünlerinde Büyük
şehrin .abidelerini ve -tabia t güzelliklerini gör
mek için gayri resmi olarak dolaşan Afımed 
Şah; 12 eylul 1919 cumartesi günü, adı maıt
buaJta verilmiyen ve .sadece süratli bir gemi ol
duğu 'bildirilen ,bir Fransız kruvazörile İstan
buldan Marsilyaya hareket etti. Hastalığı 
münaseıbetile Altıncı Mehmed Vahideddine ve.;. 
dada bulun'amaınış, vedaa Hariciye Nazırını 
memur etmişti. Ahmed Şah Ka-çar, bu seya-

. hatinden lıir da.ha. memleketine dönmem.ij 
1925 de mer.hum Şehinşah Rıza Pehlevi tara
fından tahtından indirilnriş, 1927 de da Pa
riet~ ~lmt\ftür. ;..~ 



...,,... .• __ 
. BibL : Ge.zet~Ler. _ . 

AHMED ŞAIUR AG-A - Birinci A-bdül
hami<l devrinde Enderunu hümayun Seferli 
odası ağalarından Türkmen türk.fileri oku
malrıta hüner sahiıbi ibir gençtir; saraya .girişi 
de. kendi cesaret ve teşebbüsü ile şöyle ol
muştu: 

(H. 1188) 177 4 temmuzunda :bir pazar
tesi g,ünü Sepetçiler kasrında musiki faslı ile 
vakit geçiril-irken sar.ay sahiline bir kayık ge~ 
liıp_ için.de =bulunan ·bir taze yiğit ;bir rik'a. (is
tida) sunmuş idi; Padişaın.aTürkmen türküle
ri okumak için izin istiyordu. . Huzura kabul 
edildi ve clileği üzere ,bir musiki faslı edip bir 
fasıl d;a Türkmen türküleri söyledi. Padişah. 
etrafındakilere "kabili istidad mıdır?" diye 
-baktıkta _ -cünıie nedimler ve Enderun çavuş

lan padişahın 'bu gence acıdığını anlıyarak: 

"Azıcı:k italim ile nizam ·bulur" dediler. Ahmed 
Şakir Enderunda Seferli odasına. çırağ · edil.,
di. 

AHMED ŞA.KİR E~NDl (Alusizade) 
(H. 1324} 1906 da · hir haf.iye jurnalı üzerine 
1264) 1874 de Bağ.dadıda doğdu. Ruıhill - Mea- -
ni adındaki meşhur tef:sirin müellifi Mahmud 
Efend.iıun oğludur. Büyük kardeşi Numan 
Efendi de !rakın seçkin ulemasındandır. Bağ
dad İstinaf -mahkemesinde, on iki sene ka-dar 
da Vilayet İdare Meclisi azalığında. •bulundu. 
(H. 1324) 1906 da bir hafiye jUTnalı üz-eırine 
İstanbula getirildi, isnadın iftira oldU:ğıu anla.
şılınca Medisi Maarif azalığı, üçüncü rütbe
den Osma.nı ve Mecidi nişanlarile taltif edile
r-ek ayrı:Ca İkinci IAıbdülhamid tarafından "Ki
taibli Şeihriyari" tayin edildi. Kısa bir zaman 

f. 
içinde Büyükşehir uleması arasında. fazilet ve 
kem.alile seçkin ,bir sima oldu. Meşrutiyetin 

ilA.nından sonrn, takvim ile tesbt't edemediği
miz bir -tarihte öldü. 

Bibi. : Sicilli Marnurmi OSmieıniye. 

AHMED ŞEMSEDDlN EFENDİ - Halk 
ağzında ,beş asırdanlberi devam eden şöhreti 
ile Molla Gurani, İkin:ci Murad ve Fatih dev
ri ulemasından, Şeyhülislamların dördü..'lcü
sü, Türk 1stanbu1un kuruluşunda /büyük hiz
meti olanlardan; ,aşağıdaki hai tercemesi ll
ıniye Salnamesinden naldolunmuştur: 

"Gftr-anda doğdu. O devrin Mısır uleması 
gayet -meşhurdu. Şemseddin Efendi Mısır ule
masından tahsili marifet için Kahire ye geldi. 
lbni Ha~er Aska.laniden icazet aldı. Bu sırada 

.Hacdan avdet eden Molla Yegan Kahirede 
Molla Gurani ile gör.üştü, fazlü kemfilini tak
dir etti, ,birJkte Türkiyeye getird,l, Murad Ha
na takdim eyledi. ~folla Guraninin necmi is
tikbali o günden itibaren parladı. Bursada 
Kaplıca ve, Yıldırım medreselerine müdeITi5 
ve Şehzade l\.:Iehmed / Hana muallim tayin 
olundu. Sultan Mab.nied Hanı Saninin cülQ.;. 
sunda -kendisine vezaret teklif olunduğu hal
de kabul etmedi, njihayet Kazaskerliği kabul 
etti . (ıH. 855 = M. 1451). Bu vazifeyi. gayet 
adilane ifa eyledi. Azil ve nasıbda ilik.akı hak.-

. dan .ayrılmadı. İstihkak erıbabını, pft.dişahın 
himaye ve tavsiye etdiği kimselere tercihi. -
Fatihin dğbirarını mucib oldu. Molla Gftri.
niyi ıtashihi evkaf vesilesile Bursa.ya gönderdi
Fakat Ahmed Şemseddin Efendi orada da is
tikametten ayrılmadı. J;>adişaıh yakınlanndaııi 
ıbirinin şeriata aykırı teklifini reddettiği gibi 
dövmekten de g-eııi durmadı. Fatih bu d~e. 
-büebütün hiddetlendi. Molla Gura.niyi azletti. 
Ahmed Şemseddin Efendi metanet ve fazile
tine zerre kadar halel getirmedi. Mısıra giıtti, 
orada Sultan Kaytbayın iltifatına mazhar 
oldu. Bu mazhariyet Fatihin mıuğıber gönlü
nü yumuşattı, üstadını tekrar lstanbula de.-, 
vet etti. Uhdesine evvela Bursa. kadılığı. · 
(1457), badehu müftülük tevcih etti (1470). 
Molla Gurani hayatının; son zamanlarını has
talıkla geçirdi. İstanbul :haricinde_ ba.vadıµ
bir yarde otururdu. Hastalığı ziyadeleştiği sı
rada bor.çlarının beytülmalden tesviye-sini ve 
cenaze na.mazında padişahın bulunmasını, ce
,sedinin keirnrı. kabre kadar yerde sürüklene~ 
rek götürülmesini vasiyet etmişti. V-eıfatmda 
(1487), yüz seksen bin akçe borcu çıkmış, 

, kam.ilen beytülmalden tesviye edilmiştir. Yal
nız naşını kenarı ka!bre kadar · sürüklemek 
hürmetsiğliğe dclalet edeceği cihetle vasiyeti 
yerine gelmek için -cesedi bir ihasır üzerine ko~ · 
nıı.tla.raık ka:brimn kenarına kadar getirilmiş-
ti. Molla Gura.ni uzun boylu, uzun sakallı, 
natuk bir zat idi. Şafii mezhebine :ınenaıp 

.iken !k!l.ı:ici Sultan Muradın ricası üzerine Ha
nefi mezhebine salik olmuştur. 

"Meşhur eserleri: Gayetül amani tl tef
,sirüsseb'al mea.ni, Kevseri raci al! riyaı:IU 
Buhari". 

(B. Molla Gurani; Mollagµrani Camii; 
Molla;gurani Mescidi, Merdivenli Mescid; Ma
nastU' Mescidi) . 
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AIDIED Ş-EMSEDDİN EFENDİ (Kadı
zade) - On altıncı asır ulemasından, Şeyhü
lislamlann on altıncısı; aşağıdaki hal terce
mesi nmiye Salnamesinden alım;pıştır: "Atik 
Ali Paşanın a:z;adh.larındaiı Bedreddin Mah
mud Ef&ıdinlıı oğludur. Tarihi tevellüdü 
(H. 918) 1512 dir. Ahm~d Şemseddin Efendi 
gençliğini ulumu iptidaiye tahsili ile geçir
dikten sonra devrinin en meşhur ulemru1ına ve 
bilhassa Ebussuud Efendiye initisap etti. Bu 
suretle iktisabı feyzü marifet ederek yirmi 
,beş akç(l ile Bursada Fer-hadiye medresesine, 
otU.2i akçe ile Veliddinoğluahmedpaşa medrep 
sesine, bilahare Kaplıca ve Atikalipaşa med
reselerine tayin olundu. (H. 963) 1555 de Ha
leb kadısı oldu, dört .sene sonra azledilerek 
lstanbulda seksen akçe ile tekaüt edildi. Sa
dırazain. Semiz Ali Paşaya inti,sa.ıbı süratle 
yükselınesini temin etti; (H., 971) 1563 de İs
ta.nlbul kadısı (H. 97 4) 1566 da ı:tumeli Kadı
askeri oldu. Sadırazam Sokollu Meıh..-ıned Paşa 
ile aralarında adavet mevcut olduğu -cihetle, 
bir sene sonra azledildi. Bir mü-ddet Edirnede 
inzivaya çekildi. İstanbula avdetinde Muradı 
Salis ciilus etmiş, Sokollunun nüfuzu kalma
m1ştı. Bu seıbepten' iltifatı padişahiye mazhar 
oldu, biI1birini müteakip Süleymaniye müder
risi, saniyen Rumeli sadrı; .ve nihayet (H. 
985) 1577 de müftü oldu. Şemseddin Efendi 
üç eene kadar bu v~eyi · ifa etti. -(H. 988} 
1580 -de öldü. 

"Mtıftll Ahmed Çelebi eyledi ukbA.ya. azm 988" 

vefatına tarihtir. Kabri Küç.Ukkaramanda
dır. Bir meısci~i (B. Çırçır Mescidi), bir Da-
rülkuraısi. vardır. · 

"Ahmed Şemseddin Efendi gayet müs
takmı idi. Hakikati söylemekten asla ihtiraz 
eyleınezdi. En müşkül mesuliyetli zamanlarda 
bile -tehlikeyi gözüne aldırır, :icrayı şer'i şe
rif eylemekten geri durmazdı. Zamanımı _ ge
linceye kadar beylerbeyiler kadıaskerlere ta
kaddüm ederlerdi; Ahmed Şemseddin Efendi 
ka.dıaskerlerin beyler'beyi~,:;re takaddüm et
melerini usul ittihaz ettirmiştir. 

"Divanı hümayunda, yemekten sonra le
ğen ve ibrik yalnız vezirlere verilirdi; kadıas
kerlere sa:bunlu el bezi verilirdi. Ahmed Şem
seddin Efendi kadıask-erliğinde leğen ve ibrik 
istemjş, bundan böyle kadı-askerlere de leğen 
ve !İlbrik getirilmesini -saray ıteşrifatı arasına 
koydurtmuştu. . 

. ! 

".Asarı: Şerhi Hiday~. Şerhi Miftaha Ha
şiye, Sadrışşeria evailine Haşiye, Şerhi Tec
ride Haşiye, Telvih ve Mevakıfa Talikat." 

AI-Il\fED ŞEMSEDDİN EFENDİ (Ke
malpaşa.zade) - Asırlardan beri devam ede
gelen şöhreti ile :i:bnikemal; on altıncı runr 
ulemasının en .namlılarından, Şeyhülislamla
rın do'kuzunfüsu; aşağıdaki ıhal tercemesi n-
miye Salnamesinden alınmıştır: . 

"Edirnede doğmuştur. Kemal Paşazade 
Süleyman Beyin oğludur. Fakat pederi üme
radan olduğu için kendi de ümera sil.kine da
hil oldu. Bayezidi Sani zamanında birç.ok se
ferlerde bulundu. Askerlikte büyük bir dira
yet gösterdi. Bir gün, otuz a:k-çe ile Filibe mü
derrisi olan Molla Lutfinin Evranoszaıde Afı
m€d Beye takaddüm ettiğini görünce, ulema 
:zıümresinin üıreraya ne dere-ce tefevvuk eyle-· 
diğini anladı, o tarilıten iti.bar-en zümrei ule
maya dtlıil oın,ıaya karar verdi. O sene se
ferden dönüşünde derhal tebdili meslek etti. 
Hatipzadeden ve d-~yr~nin sair ulemas:ı:ndan 
tahsilli uluma muvaffak oldu. Edirnede Taş
lık ve Halebi medreselerile Üçşer~feli Camie, 
ü:::küpte· 1sihakpaşa medresesine müderris ol
du. Bir müddet sonra Edirne kadılığına, ve 
(H. 922) 1516 da Anadolu · kadıaskerliğine 
yükseldi. Üç sene sonra azledildi. Bununla be
~wber Ya--ıı-uz Sultan Selim zamanında şan ve 
şöhreti yine ·parladı. Sultan Seli@in bütün 
seferlerinde ,bulundıu. Mısır sefa-rinde kahra
man Selimin yanından ayrılmad].. Seferden 
dönüşte rutırun ayağından sıçrayaru · çamurlar 
Yavuzun elbisesine konduğu zam&n, Sultan 
Seliın ulen:ıa ayağından sıçrayan çamurun 
medarı ziJet ve 6::ıad.ii mefharet ola.cağını be
yan ederek çamurlu elbisenin vefatınd~ son
ra sandukası üzerine konulmasını _ vasıyet et
miş, ibnikemalin mertebei fazlını -bir kat da-

ha yükseltmişti. 

İ-bnikeımal Süleyman Kanuni devrinde 
şöhretinin en yüksek noktasına v:ardı. ; (H_ 
932) 1525 de müftü nasbedildi. Mesaili şeri
yeyi ihallü fasıl-da gösterdiği iktidardan dola
yı "Mıüftissa:kaleyn" unvanile ş-öhret buldu; 
(H. 940) 1533 de öl-dil. Edirnekaıpı dışmda 

iMahmudçelebi zaviyesine -defnolundu. Müd ... 
de.iti fetvası sekiz senedir. 

"lbnikemal XVI. asır ulemasının en 'bü
yfütlerindendir. Şair, müverrih ve din bilgini 
olarak eserleri iki ~e ~akındır. 
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"Başlıca eserleri: Dekayikülhakayik; 

Yusuf ve Züleyha; İdrisi Bitlisinin Heşt Be
hişt teırcemesi; Tağyir ve Ten'kih; ıslahı Mif
tah; Keşşafa tamamlanmamış bir haşiye; 

Şerhi Mütah; Mühimmat; Muhitüi]fıgat; Os
manlı tarihi. Eş'arının en meş,huru Yavuz 
Sultan Selimin vefatına yazdığı mersiyedir." 

Büyük alim ve şair hakkında muasırla
rından Kastamonulu Latifi de şu satırları ya
zıyoı:;: "Tokatta doğdu, . ıtahsilini Edirnede 
yaıptı. Bir alim idi ki, ilmi dairei velayete ve 
serhaddi keşfü keramete iletmiş idi. Bir dere 
yayı fazlü da.niş idi ki günde bin fetvaya dest 
unırdu. Vasfında: 

Ya meleksin ya peri tekli beıerde 
Bu kadar kesbi tezall eclebllmez insan 

demişlerdir. Nazım ve inşada dahi kudreti, 
maıhareti vardı. Bu kıt'a Tevarilıi Ali Osman
da Sultan Selim hakkındadır: 

Az müddette çok it ltıntı idi 
SAyesi olmut lcll Alem gir 
Şemsi asr idi, asırda Şemııhı 
Zıllı memdO.il olur Umrü ka.811'. 

"Bu kıt'a da onlarındır: 
CDııı.n bir lıAııecBr A.rAytşl çok 
İçine girenin asAylıi yok 
Dtlıer dervlı ise teıvlı,t na.ne 
Veger sultan ise fikri ClhA.ııe 

Yaradılışı letafet, neşat ve zarafet üzere 
idi." (Şuara tezkeresi). Evliye Çefobi de ; bu 

Edll'Dekapw chııııcla KemalpaıazAde Ahmed Şemseddin Efendlnln kabri (Beslnı: A. Btuend Koçu). 



AHMED ~EMSEDDİN KAR.~HİSARt 

bıüyü.l{ adamdan 
şöylece ha,hseder: 
"lnsü cine fetva 
vermiş ve tariki 
kutbiyete kadem 
basmıştır. Eğer bu 
zntin evsaf, ınüi:Ja-• 
ıreke~ini muf;assa
lan tahrir etsek 
bir mücelled kitap 
olur. A:hırkar mer-

:t,,. 
·- .. .iııi, __ ., - .., .... 

hum oluh Edirne- A.mned ~emseddln Sıı.ralı1e!nııuı ıa,heoer!e.r-tndeıo. bir Beuııelel aertı 
kapısı haricinde ,;;;¼'., 

•'•" 
tariki aıın üeriııde bir demir pencere 
içerisinde Ustu mekşuf 1bir mahalde asude ol
muşlardır. Her cumartesi vakti seıherde bir~ 
.çok sar'alı adamlar gelip .üç hafta ziyaretine 
devam ederler ve- ibiemrillah sar'a zahmetin
den halas olurlardı. Kabirleri havasın ve ava
mm ziyaretgMndll'" (Seyahatname-, ciJ.d I) . 

ıAıBMED ŞEMSEDDİN -KARAB1SARİ 
(~ol.la) - On altıncı asır !hattatlarından, 
Türk yazı sanatının en büyük üstadlarından; "' 
(H. 873) 1468 e.ı doğru doğdu. Süiüs ve nesih 
razıyı Yahyaü,ssôfiden meş.ketti, yazıda diğer 
bir büyü,ük üstadı da Esediülahül Kinnani 
oldu. Celi yazı.da ise, kelimenin has mA.nasile 
eriş-ilmez bir 'kutup oldu. Muasırlarından bir 
~air, onu, pek haklı olarak : 

Hattı hfl.b i~re beyar.a çıkıı,rıı,n özttntt 
Yaııııım Karalılsarldlr ağıı.rtan ytlEtiDtl 

diye medhetmişti. 
Aslı Çerk.es olup kendi kölesi iken azad 

ederek evlad ed.indiiğ Hasan Çelebiye eanatı
nm bütün inceliklerini öğretmiş idi, öyle ki, 
sülüs, nesih ve -celi yazılarda asrının en s~
km bir si-mas,ı olan ·Karahisari kulu Hasan Çe
lebi, Süleyınaniye camii ve külliyesi yapılırken, 
üstadı fazla ya"}lı olduğundan, bu muazzam ve 
muıht~em hayratın yazılanın yazmağa me
mur edilmişti. Kendisi de, Kanuni Süleymanın 
rica.sile mabedin biiy.Uk medı..1ıaf kapısının 
üzerindeki celi yazıyı yazmış ve imzalamıştı. 
Bir rivayete göre mihrab yaz,ısı, diğer bir ri
vayete göre de büyük kubbenin yazısı da .AJı. 
med Şemseddin 'ID.fendininıdir (B.: Silleyma.ni
ye Camii ve Külliyesi; Hasan Çelebi, Kara1ıi
sariku1u). Piyalepaşa Camiindeki _ "Selamün 
Aley.ktim. Trbltüm" ayeti kerimesi, Süleymani:
ye aşhanesindeki "Ve yut i mu.net taame" aye- ı:
ti kerimesi ,de Ahmed Karahisarinin eseri ola-

rak tanınmıştır; kalbrinlıı kitabesini de 'ktn
disi yazmıştı. 

(H. 963) 1555 de yaşı doksanı bulmuş ... 
olarak öld-U ve Sütlüıcede defnedildi. Evliya.. 
Çelebi, Karahisarinin kabrini Büyükşehrin zi~ 
ya.ret yerlerinden ibiri olar.a:k .kayd·eder: "Zi• 
yar-etgahı Hattatı Süleyman Han Hazreti Ah• 
med KaraJıisari '---- Çavuşbaşı (Sütlü,ce) Ca
miinde kapıya nazirdır. Türbesinde kubbe 
yoktur, -çar köşe r.:ı-eyaz mermer salldukıa için
de medfundur. M·eı.zan taşındaki yazılan biz- , 
:zaıt kendileri yazmışlar ve hakka ki ibretnü
ma kazmışlardır. O yazılar, hal! ziyaret eden 
hattat v,~ eI'ibabı maarifi müstağra:kı hayret 
eyler". 

Arab harfleri ve Ebc-ed hesalbile "Merka..
cli hattat'' terkibi ölümüne tarihtir. Hüdai 
Mu:ztafa Efendi de: 

Gt'Çti bıı.yfa. Karahlsnrli pir 

mısramı tariıh düşürmüştür. 
Büyük hattaıtın .kabir taşı 1918 • 1921 

arasuıda çalınmıştır; yazı ınerakl:ıaı bir .mUş
te_rikin işi olsa gerektir. İstanbul için büyllk 
kasıbtır. 

Bibl. : Evliyı,, Çelebi, :l; Mtlatalki:msA.de, 1'.ıhtii 
hatta.tın. 

AHMED ŞEMSEDDlN EFENDİ (Mah
mud Çawşzade) - O.nı dokuzqnoo. asır başın
da Rumeli kadıasJrerliğine kadar yükselmiş 
ulemadan; de.ıvrinde İstanbulun lb-üytik şöh• 
retlerinden ,biri olan bu zatı, Mü:verrLlı Cev
det Paş-a şöyle -tasvir ediyor: 

"Mektep yanından ge~mediği ve üzerin.- -
de ilıoca hakkı olmadığı halde Molla.zadeler~ 
den olmakla müderrislik rüusu aldı; hem• 
cinsleri yardım etti; kendi-si de gayet natuk 
ve meclis ara olduğundan küıbera da himmet 
etti. Rumeli kadı-askerliğine kadar yükseldi. 
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Udhfıke ve si,hriye vadisinde garip hikayeleri 
meşhurdu, Veli Efendizade konağındaki mas
karalıkları halk ağzında dolaşırdı. Rütbesi 
icaıbı bulunduğu meşveret meclislerinde rey 
ve tedbire medar olacak malumatı yoktu, mü
cerred laübaliyane bazı sözlerile mecliste bu
lunanları güldürür imiş. O asırda siyasetteki 
gevşeldik hasebile hiç kimse Ahmed Şemsed
ıclin Efeındi hakkında .tekdir-ve ta.zir muame
lesi' g,öste:rmez imiş; atiye ve hediyesini alıdı
i\ kimseleri -medhü sena eder, kendisine ya• 
naşıp iltifat etmiyenleri kadih ve zemmeder 
olduğundan o vakltin hükmünce lisanını tut
mak için çok zevat kendisine atiye ve hedi
yeler - veregeıldr1d.i:; ıbu missilli ta.yyarrut k-eındi• 
smce muayyen varidat !lıükmUne girmişti; bir 
zatin her :nıe kadar çok ihsamm görse atiye ve 
hediyelerinin arkası kesildiği gibi zem.mine 
ıkelkardı, küfram nimet nakieesine aldırış et
mezdi. Üçüncü Sclim ile erkanı devletinin pek 
çok Uı.sa.nlarmı ,görmüş iken Kaföakçı v~a
sında. küfranı mm.etini göstermişti; Alemdar 
Paşa geldiğinde . dili belasına uğrayıp Bursa• 

. ya sürülmüştü. (H. 1224) 1830 da orada gur
ibet elemi içinde öldU. Hastalığı zamanında 
Selam.etili iruıan fi hıfzıllis·an kelA.mmı diline 
doladığı söylenir. 

.Bi-bl. : Oevıdet Tariau. IX. 

AHMED ŞUAYİB - Türk fikir adamı 
ve muharrir; Salih Efendi adında ıbir zatın 

oğlu olarak 1876 da 1stanıbulda ,doğdu; henıüz 
birkaç e.ylık iken ba'basır.1 kaybetti; çocukluk 
ve taıhs:11 ille.yatı .güçlü'kler içinde geçti ,Fatih 
Rüşdiyesile, Vefa İdadisinde v.e Mektebi Hu
kukta okudu; Edebiyatı cedide ne,sli arasın
da., ;bilhassa, Flaubert, E. Lavisse, G. Monod, 
Ta.ine, C. Nie;buhr, L. Ranke ve T. Mom.msen'
in hayat ve eser
leri üzerinde tah
W bir etüd olan 
~~Haya.t ve Kita,p-
la.r" admdaki ese
rinhı yaymil.anma
ıa.ndan sonra çok 
parlak bir istik
.bal ve.deden genç 
ibiı- muharrir ve 
ilim ·adamı ooaıraık 
itaınındı. Meşruti- -

y.eıt; inkıla.hmda Ahmed Şuaytb 
Hukuık mektebin· (Beslm: H. çızer) 

de Hukuku idare ve Hukuku düvel mu
allimli:klerinde bulundu, -bu muallimliğe 

Have olarak,Maaırif iMecilis-j_ azası, Tedrisa
tı İptidaiye müdürü, 1stanıbul Maarif Müdürü 
ve son ola,rak da Divanı Muhasebat Müddeiu• 
mumisi tayin edildi; Rıza Tevfik ve Cavid 
-Beyie !beraber, aylık "Ulumu İktisadiye ve 

~ İçtimaiye Mecmuası" nı kurdu; 1910 da, he
nüz 34 yaşlarında iken apa:nıdisitten öldü. 
Beklen.ı.--niyen ölümü Türk fikir ve sanat Ale
minde derin bir teessürle 'karşılandı. Öltimün
den sonra ciddi birteteıbbuun mahsulü olara.k 
"Hukuku İdare" adındaki eseri . neşredildi. 
Ulfu:nu !k;tisadiye ve İçtima.iye mec:muasın• 
d:aki makaleleri, Alhmed Şuayibin · ölümile 
Türk irfa:nmın ne büyük bir kıymet kaybet
tiğini gösteren hatıralardır. 

AHMED ŞUAYİB SOKAGI - Emhıônü 
kazasının Bayezid nailıiyesinde BalaJb&n ma
tara ortasında, Harikzedeler asfa)t sokağı ile 
Büyükreşidpaşa caddesi arasında.dır: hemen 
ta mortasında, Harikzedeler asfalt sokağı ile 
bir dört yol ağzı yaparak kesişir. Toprak, he-· 
nUz tesviye edilmemiş, üç araba arhat rahat 
geçe!bileceık kadar geniş bir sokaktır. Evleri, 
halk ağzındaki kübik denıilen üslftpsuz1 çirkin 
;binalardır (1946). 

Bi,bl. : .REK ve Mumtter llJ6en, Gezi notu. 
AHMED TAİB EFENDİ (Osma-naıde 

Sulkamüşşuara.) -·· (B. : Ta.:i'b, . Osmam.ade 
Ahmed). 

AJIM'ED TALAT .BEY (Osköda.rh) -
Şair; (H. 1275) 1858 de 'Osküdarda l!hsani
yede doğdu; _ bahası, Enderunu Hürna.yundan 
yetişmiş ve saraydan çıktıktan sonra asker 
olarak ·binbaşılığa kadar yükselmiş Ahmed 
,Ağadır ki, 1863 de memuriyetle gtttiği Vanda 
ölmü,ş ve Talat ,Beyi beş yaşında yetim hı• 
ra.k.mıştır. 

Aile İsta-nbula. dôınıd.ükten sonra bu yetim 
;çocuk, ınaihallesinin zenginlerinden yetimler 
,baıbası diye anılmağa la.yik bir Hafiz Ömer 
Efendiden büyük yar,dımlar görmüş, ilk tah .. 
sillni onun sayesinde yaptıktan ıbaşka Hafız. 
Ömer Efendi, 'fazilet ve, kemali ile de aynca 
•bir-mürşid .efe mürebbisi olmuştu. On oın: bir 
yaşlarında iken ha.misinin delalet.ile &vrln · 
namlı şeyhlerinden Kudretullah Efendiye in
tisa.b etti ve "Sik.kep-fış" oldu. 1870 de Hafız 
ömer Efendinin ölümü ile manevi ilialbasını 
ve bilyüll ,bir hayaıt desteğini kaybetti. Paşa,. 
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kapısı rüştiyesiıni ·bitirdikten sonra Bahriye 
mektebine girmek istedi, kend.i tabiri ile "çok 
ağlayıp sızladığı halde" anası razı olmad~. 
Bir arada Selimiyede Berkofçalı A,bdürrahim 
İlmi Efendinin cami derslerine devam etti; 
büyük k;ardeşinin Arnavutlukta Berat telgraf 
müdürlüğüne tayini üzerine anasile beraber 
oraya gitti. Berat medresesinde devrin kıy
metli alim.Ierinde:n Yekçe.şim Halil Efen dinin 
talebesi oldu. 1877 de İı:itanbula döndü; tek
rar Selimiyede cami derslerine devam etti; 
ımutaasınplar tarafından "Mösyö Talh-sin" de
nilen Hoca Tahsin Efendinin hikmet (fizik), 
heyet, ilahiyat okudu; Hoca Rafet Efen diden . 
de farsça öğr~ndi; bu yıliarda aslı kürt olan 
filim · ve şair· Köysancaklı Hacı Abdülkadir 
Efendi ile tanıştı; çok yaşlı vebekftr, kimsesiz 
olan ibu zatı evine aldı; ki, s~kseni aşkın ola
rak da Ahmed Talat Beyin evinde öldü; kürt 
Abdülkadir Efendiden d-e fars ve arab edebi
yatını öğrendi. 1879 da imtihan ile ve 200 ku- . 
ruş maaşla. Adliye Nezareti· muhaseıbe kale
mine girdi. On dokuz yıl sonra bu kalemin 
bas kiit,aibeti:rıe, 1909 da adliye muhas~be mü
dürlüğüne. birkaç ~y sonra da Bahriye N~za
reti müsteşarlığına tayin edildi; beş ay sonra, 
lbu makama bahriye mesleğinden yetişme mü
telhassıs bir zatı tayini kararlaştığından açığa 
,çıkarıldı (1910). 

'Osküda~ı .Aıhmed Talat ~Y, devrimizin 
büvük lbivografı Mahmud Kemal !nal'a gön
derdiği bir otobiyografi mektubunda şunları 
yazıyor: 

"Adliyede vazifei resmi ve mi ifadan sonra , 
aksamları "Saadet", "Zuhur" j?azeteleıi ida
rehamıelerine gider, ya..o:n yazardım. Evvamı 

mübarekede dini makaleler, cülus ve veladet~ 
lerde - gaT.ete lisanından , . kasideler yazar
dım. Naci merhum "Saadet" in nezareti ede- · 
ıbivp,ginden cekildikten. sonra bu vazifeyi bir 
müddeıt fakir -idare etti.m. Ol vakitki ~a.hihi 
imtiyazlar, ~ok çalıştırırlar, az verirlflrdi. 
•Biz vazardık, onlar müstefit olurdu. "Saa
det" matbaası haraptı, Fakat inecmaı zürefa 
ve urefa 1di. SııJıi,bi imtivazı MehniM Nuri ve 
!biraderi Ömer Efenfüler ba:zan ıbana "Başmu
harririmi.1.' ünvanını verirlerdi. b':'ln -de: 

Matbaa bDmem nasıl oldu, :vıne viran m1ıJır t 
Ba$nıuharrlr ben mlyfm, Ta.hlr midir, Dira.n mııhr ! 

der dururdum. 
. •~Bu sırada Japonyaya giden Ertuğrul 

firkateyninin gark old-µğu harDeri gelmişti. 

Bir m-2rsiye yazdım. Sansür Hıfzı Bey müsa
ade etmedi. Ertesi gün Dwhiliye müsteşarlı
ğından çağırıldım.. Rıdvan Paşa, bu gibi te
essürat ve hissiyatı umumiyeyi tahrik edecek 
yazıiarın, şiirlerin yazılmamasını kat'iyyen · 
ihtar etti. Korktum. Çünkü: 

İstemem devlet aJeyhinde evimde gUftega 
Sonra bak jurnal ederler herkesin namusu var 
Askeriden, şeyhten, Kıssisden, KUttabden· 
Hazreti şah1 cihanın it kadar ~usu var 

kıt'ai meşhuremde de dediğim veçıhile casus
lar çoktu, jurnal ederlerdi; beni belki nefye
deırlerdi. Matbuattan •!;ekildim". 

!kinci ıAibdülham.idin Hariciye Nazırla
rından kürt Said Paşanın oğlu Şerif Paşaya 
kitabeti resmiye muallimi olan Ahmed Talat 
Bey, Said ve Şerif Paşalar taı:ıafından şairlik 
şanına layik asil bir ihimaye görmüş, damat 
Mahmud Paşanın TophaıilıQlioğlundaki kaşa
nesinde de en sam.imi arkadaşı Üsküdarlı 
Safi ile ,beraber her zaman .beklenen dostlar
dan olmuştu. Otuz altı senelik memuriyet ha
yatının son devrinde ağır bir darbe oldu; yan
gında, kendi san,ıa.t ve fikir mahsullerile !bera
ber kütüphanesi de mahvoldu. 

Rahat yüzü görmedim ve görmem 
' Bir IAhza bu gam sera evinde 

Varken bukadar güzide beytim 
Kaldım yine ben kira evinde 

4ntası ile şu beyit: 
Evimfır yandıfına yanmadım emma. Tal'at 
Yandı bin beyti metinim ona JıAJA. yanarım. 

teessürlerinin ne kadar derin olduğunu gös
terir. . l 

Tekaüt olduğunun tezine anasını kayb~
den Ahmed Talat Bey - ki, bu ka,dm ders ve~ 
.kili Ekmekçizade Hafız Ahmed Ef endiniın: kı
zı idi -, evlenmiye mecbur .olmuş; öm.er Fa
ruk adını verdiği bir erkek evlat sahibi olmuş- . 
tu. Donanma Cemiyeti ve Hilaliahmer Cemi_
yeti gibi ılıayır müesseselerinde kıymeıt:U ·hiz.. 
metleri g~en şair, üstad !nala · gönderdiği 
mektubu - ki, Hicri 1341 (M. 1922) tarihli olan 
ıbu mektup !stan,bul Ansikkıpedi,sine yegane 
kaynak olmuştur - şu satırlarla bitiriyor: 

"Şeyh Hüseyin Fahreddiını Efendi ~er~ 
lıumun zamanı :rneşihatinde Bahariye Mevle
viha.nesinde 1310 da semaa çıkardım; lki d~._ 
fa Asitanei Mevla.naya yüz sürmiye muvaffak 
oldum. Şimdi bir hayatı münzeviyane sürmek
te ve 'Osküdarda tlısaniyede bir ılcirahhıede 
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ikamet etmekteyim. 
Çttn sırrı hak vücubi mezahlrde mUstetlr 
BJr :veche nazırız bakalım Halt ne gösterir", 

Şair Üsküdarlı Ahmed Talat Bey, 1hsani-
yede Çiçekçi kahvesi civarındaki ıbir evde 15 
Eylul 1926 da mide kanserinden öldü; ve, 
keındisini alıtı ay yatakta inleten haıstalığı es
nasında "istimdat" adile yazdığı uzun ıbir 
manzumede : 

Ben bu hasretle gidüb Şa.tr Nedim'in yanma 
Ni.ıılmi ahbab bUihlas vaktAld gömer 

beyti ile işaret ettiği üzere, o civarda şair Ne
dimin ka'bri yanına defnedildi. 

Mahmud Kemal !nal, yakından tanıdığı 
bu kıymetli şair_in sen günl-erinde bir ziyare
tini, .sahinıenin hüznünü kemal ve edebin şiirile 
örterek şöyle aniatıyor: "Hastalığı henga
mında bir gün esb.a:k sadaret müsteşarı Ali 
Fuad B~Jle evine gittik. Mukavele veç.hile Sü
leyman Nazif de geldi. O kadar latif ve zarif 
müsahabe . edildi ki, bi.çare ihasta.: - Ha:ystıtı

mı iade ettiniz1 dedi. Biz de onun dilrüba söz
lerinden !hayat -bulduk". Şair hakkında da.: 
''Talatta g5rdüğüm ali meziyetlerden 'biri, 
ef'al ve ekvalinin ru.zigara tabi olmamasıdır. 
Demi ikbal ve idbarda reftar ve güftannı de
ğiştirmedi" diyor ki, ,bu hüküm, İmal ölçüsün
de bir biyografın kalemiiıderi çıkınca, büyük 
kıymettir. 

Şair Muhiddin Raifin : . 
Eylemez her devrde arzı cemııl 

. -

Va.dil şi'rU edebde biSyle er . 
olsa IAyıkdır fazilet Alemi 
llasre_tinden tA.bemahı,er nevlıazer 

Ve Aıbdülhak 'Hamid.in : 
Eski dannda olmalıydı mtıldm 
1"skUda:r oldu nhletlyle ak!m · 
Pek aculAne etıll terki hayat . 
Bana nlsbetle çiiıikl genç idi o 

diye ölilmüne yandıkları ÜskUdarlı Ahmed 
Ta.lat Bey·, son zamanlarında, geçim derdi ile, 
yüz · elli kuruş yevmiye ile ıp,ul idaresinde bir 
·küçük iş bulmuştu; şu kıtayı da o münasebet-
le yazmıştı : ' 

Almadı bir pula. devran bent de 
Ha.yt kim etmedi na.ti emele 
Ben de yüz elli kuruş ücretle 
Yaz1lub da.mgaya oldum amele. 

Bibi. : M. K. İnal, Son Asır TUrtı: Şairleri; 

. AHMED TAŞKÖPRİ (İsameddin) -Bü
yük alim ölmez eserlerden "M~vzuaıtülulum:" 
"Şakayiki Numa.niye" müellifi; (H. 901) 
1495 de doğdu. (H. 968) 1560 da tstanbulda 

öldü. Seyyid Velayet türbesinin yanındaki me.~ 
zarlığa gömüldü. Derin bilgisini, güzel -bir ya
zı ile süslemiştii, s.ülüs, nesih ve ta,likte seç
kin bir hattat idi. İlmiye mesleğin-de İstanbul 
kadılığına kadar yükselmiş ,bu vazifede üç yıl 
fazilet ve kemal ile hizmet etmiş, (H. 961) 
1553 de gözlerin.in kör olması üzerine azil ve 
tekaüt €\dilmişti. Eski Türk harflerile "Vus
leti Lahfıt" ıt'a.!biri ölümüne tarihtir. Muasırla
rı arasında Hafız Ebulhayr diye anılırdı. 

Bibl. : MUsıt:akimzfı.de, Tuhfei h<lttltin. 

AmfED TEVFİK EFENDİ - !stanrpul- . 
lu bir genç olup za:bit vekili olarak iştirak et
tiği birinci Cihan Harbinde Çanakkale muha
rebeler.inin Ana.far.talar şühed·a.sından; ölü
mü, kardeşi İdris Sabih'e şu manzumeyi yaz-
dıııtımştı: . 

O kada.r yandı mı bağrın, ey çocuk; 
Ecelin swıduğa ı,arabı içtin! 
Stra.yı, ·saygıyı unuttun çabuk, 
Sebeb ne a.p.nda.n ileri geçtin f 

Yurduna. son damla. kanını verdin, 
Ah cömevt; ka.rdeşim, sa.na pek yazık. 
tt fitre verdi sen canını verdin, 
Ne acı btr ı,eker bayramı yaptık! 

YAd eller dağıttı ha.ika gillsuyu, 
Yok sa.na göz yaşı döl{ecek anan! 
Hardet,m üzülme, müsterih uyu, 

· Ne mutlu, gllliiyor zavallı vatan! 

Bir çile ipekten ymnuşak sinen, 
Serhaddi tuttu sarp Balkanla.r gibi; 
Karş•ndan dalıa tok . bıv,ğm vokl,en, 
DISğüı,tUn yeleli arslanlar glbL 

Ne beyaz bir mermer, ne btraz yaldız; 
Nerede yaptığın o altın destan t 
Sürekli alkıştan ut.anan ads1z; 
Koca ı,elınamene konmamıı, fnı7Aıı ! 

Ne kadar a.radım_ senin kabrini, 
Yok diye boynunu biilrtü her çiçek. 
Yanıldım kardeşim bağışla bent, 
Sen arz~ semaya naklettın. ge~ek! .. 

BibL : Harb Mecmuası. 

AHMED TEVFİK PAŞA- İmparator .. 
luk devrinin son Sadırazamı; Babası Tuna ha
val_isi komutanı Ferik İsmail Hakkı Paşadır 
ki, o da ArslanoğulLarmdan Bahçesaraylı 
Mirza Mustafa ile ~rım Hanı Ahmed Girayın 
kerimesinlıı oğludur. Anası Diyarbakırlı Ay- · 
şe Gülşinas Banudur. 

11 Şubat 1845 sene.sinde Üsküdarda doğ
muş ve Topkapı semtindeki iptid~i mektebin-



den başlayarak 
1862 yılında Har
ıbfore mek:teıbinden 

siivari mülazımı 

çılmuştı; fakat 
1866 ytlında as
~ istifa e
dıeırek Hariciye 
Nezaretine intisap 
eylem.iştir. 1871 
y.ılında. o zaman 
idare meırık.ezi Flo
nıınsa şehrinde bu
lunan lıta.lyan hil
k1lmeti nezdi:ndeki 
'nlrtkiye sefaretine 
ikinci kft.tip oıl~ 

ın,uştuf. 

Ahmed Tevfik Paşa 
(Resim: S. B.) 

Bundan sonra 1872 de Viyaına sefaretin
de, 1873 de Berlin sefaretinde ve 187 4 de 'baş
k!tiplikte Atina · sefaretind~ bulunmuştur. 

1876. yılında Petersburg sefiri Kabuli Pa
oa,ya vekaleıt etmek.üzere Petersburg sefareti 
mıµıl"aıhatgilzarlığına nasbolıınmuştur. Harp 
ilAruna dair Prens Gorteıhakofun notası üze
rine İstan'bula avdetle siyasi memur vazifesile 
karargahı Şumnuda bulunan Serdarı-Ekrem 
Aıbdülkerim Paşa nezdine gönderilmiştir. 

Harp aka.binde Atina sefirliğine tayin 
edilmişti ve 1885 senesinde Paristeıld. Süveyş 
kanalı konferansına birinci Osmaınlı Murahha
sı. olarak iştirak etti; konferans aka.hında Ber
lin büyük elçiliğine tayin edildi. Bu sefirliği 
on sene devam etmiştir. Bu esnada Alınan ma
Uyecilerini .A,.nadolu Deaniryollarııru.n inşasına· 
:alakadar etmeğe muvaffak olmuşltu ve hinne
tice İngilizler tarafından inşasına başlanmış 
ve tzmıte •kadar Ikına! edilmiş olan demiryolu 
Devlete rücu etmişti-. 

1895 den itibaren Osmanlı Devletinin da
ıhill ve ib.arici ,çok müşkil ,bir zamamnda 14 yıl 
müddetle Hariciye Nezaretini ifa eylemişti ve 
31 Mart vak'ası esnasında Sadırazam olmuş
tu. Yeni Padişah Sultan Reşad tarafından sa
darette ipka edilmiş ise ·de istifası üzerine 
1909 yılında Lond.ra sefaretine tayin edilerek 
Osmanlı devletinin umumi harbe iştirakine 

kadar ·Londrada ikam.et eylemişti.' Bu esnada 
İngiltere ile samimi bir anlaşma zemininin te
minine çalı§lllış ise de_Sadırazam tbrahim Hak• 

'kı Paşanın iştirfıkile ilerlemiş bir safiı.ad:a bu
lunmuş olan müzakerat İtalyanın Trablusa 
taarruzu ve Bahlrnıı harıbinin zuıhuru ile mual
lakta kalmıştı. Balkan har.bi:nıden sonra mez
kur anlşama teı~eıbbüsüne kadar girişmiş ise 
de bir taraf.tan devletin askeri iti:barının azal
mış bulunması diğer taraftan Almanyanın 

ihatası yolunda İnıgilterenin Rusya ile sıkıca 
anlaşmış olması keyfiyetinıden Osmanlı Dev
letinin yalnızlığmı gördü ve umumi Harlbin 
b9.l?lan.gıcında Devletin silaıhlı ·bitaraflığının 

muhafazasını tavsiye etmişti. 
Umumi Harp esnasında azası buluhdu-· 

ğu Ayana devam eylentiş ve 1918 de mütare
keyi müteakip Teşrinisalnd,de Saçlırazam olmuş 
ise de İsbmbulun işgalinden mütevellit vazi
yetten dolayı istifa etmiş, Ayan Reisi olmuş
tur. 1919 da Haziranda Parise giden il:k he
yete riyaset etmişti, fakat Clemenceau tara
fından fena kabul görerek neticesiz avdet et-
.mişti. 

İtilaf devleıt1erlnin sulh şeraitini alma.k 
üzere 1 Mayıs 1920 gününde tekrar Parise 
gönderilmişti. ve te~llüğ eylemiş olduğu 
şartlarm müstakil ·devlet ı:µ.efhumu ile -gayri 
:kaıbili telif olduğunu ,bildirerek dönmüştü. 

1920 ekim ayında tekrar sadaret mevkil
ni deruhte ederek 15 Ağustosta imzala.nınış 
bulunan Sevres mualhedesinin padişah tara
fındaın tasdik edilmemesine dikkat etmekle 
iberalber İsltanhulu Yunanlıların emelleri.ne 
•arşı korumakla meşgul bulunmuştu. 

1921 yılında şulbat ayında Lond'ra Kon
feransına giden İstanbul heyetlııin riyasetini 
deruhde etmişti ve konferansın resmi içtima
ında Ankara.dan gelmiş ,bulunan milli murah
ibaslarm noktai na,zarına iştirak ettiğini be
yan eıtım.işti. Heyetin avdt:ttinde Parisdtı Oum
hur Reisi ıve Romada Kral tarafından kabul 
olunmuş ve bu vesile ile İltalya. h:ükiımetinin 
güney batı Anadoluda tanınmasını talep etti- .. 
ği rüçhaniyeti reddetmişti. · 

Mudaınıya mütarekesinden sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin hakimiyeti 2 Kasım 
1922 gününde 101 pare top endahtile ilan edil
miş, Babıali Hükftmetine son verilmiş, bu ;su
retle .Aih.med Tevfik Paşa da Osmanlı Devle .. 
tinin son Sadırazamı olmuştur. 

Ahmed Tevfik Paşa bu suretle 87 yaşın- -
da iken 60 yıl fiili hizmeıti hitamında yurdwı 
tam istiklal ile sulha kavuşmuş olduğunu gör-
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mek saadetiine nail oldu. 8 Ekim 1936 günün
de İstanbul da Nisan tasındaki evinde · ölmüş-, ' 
tür. Kaıbri Beşiktaşta Yaıhya Efendidedir. 

whmed. Tevfi'k . Paşanın iki oğullarından 
biri emekli kurmay yarıbayı ve Dışişleri Ba
kanlığının maslahatgüzarlarından İsmail Hak
•kıdır. lkinci oğlu eme:kli kurmay ibinbaşılarm
dan Ali Nuri ticaret ile meşguldür. Kızı Fat
ma Zehra Moran İstanlbulda Taksimde otur
maktadır. İki oğlu soyadı olara.'k Kınm. Gi
ray ailesinin .ceddine işaretle "Okday" ismi
ni lntiha:p etmişlerdir (1946). 

Ailesi efradından blri 

AHMED TIFLI EFENDİ - (B. ' : Tııfli). 
AIDIED USTA- On ,sekizinci asır ilıaıt

teıt:1arından, Topçu ocağı neferlerinden idi,, 
Tophanede Aralık ıMescidiıtiın: imami Hafız 
ıMelhmed Efendiden sülüs ve nesiıh yazı öğren
miş ve devrinin seçkin sanaıtıkarlarından biri 
olmu.,tu. 

Bi:bl. : M~e, T.uhfei ıtıa.tta.tin. 

AHMED USTA (Deli) · - Alemdar M'llf!
tafa Paşa hükumetini · deviren yeniçerilerin 
Ramazan ihtilaliınıde, -bu ayaklanmanın başlı
ca. mürettib ve müşevv:iiklerinden bir yeniçer~ 
zorbası; elli dokuzuncu bölü:klü ortasının sa
bık ustasıydı. Alemdar Paşa Baıbı:alide'ki mah
zene kaparup baruta a.tElŞ veroiği zaman ber
hava. olan kuıhbe üzerinde bulunuyordu, diğer 
•birkaç sergerde ve 'hu kubbeyi delmeğe uğra
şan yeniçerilerle •beraber telef oldu. 

Bl:bl. : CA:bi Sa.iıcl Vaıka.yiııaam!si. 

:AHMED VEFA BEY - Şair; yakın 

dostları taı-afındaını büyük kardeşi, lsmail Sa
fa Beyle ·beraber 
ve pelk yerinde o
le.raık "Şairi ma
derzad'.' diye anı

]ıll1dı; aslı Tra.b
zoniludur, 1868 de 
doğıclu, bab3.Sl 
Mehmeıd Behçet 
·Efıemıdin~n Hicaz
da vefatı •\zerine 
a.iile Istanbula dön
düğıüırude · ilti kar
d€ş Da.rüşşafaka

ya. kaydolundular 
ve ilk şiirlerini bu 
melkıteıbin talebesi 
lketn yuma.fa baı,-

··~ ~--- _,t:.~7 
· " ·· ·.AJımecı Vefa Be:r 
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laıdalaır. Darıüşşa.f akadıan diıploın:a aldık
tan sonıra gfunrühler idares.inde bir me
muriyete tayin edildi; fakat bir müd
dleıt sonra tecennün etti, Usküdaı-da Es
kivalide mm hastaıhanesıne konıuldu ve şi
fa bulamıyarak 1901 de bu -hastahanede öl
dü, Ka:racaruhmed mezarlığına gömüldü. Ah
med Vefa Beyin henüz otuz yaşında iken bu 
;hazın ölümü ile tereddütsüz, Türk şiiri pek 
orijinal ,bir kıymetini · •kaybetmişltir denilebi
lir. 

K.üç.ük kard~i merhum Ali Kami Ak
yüz·(B. : A'kyüz, Ali' Kimi); Ahmed Vefa.nm. 
şiirlerini 1328 de "Eş'an Vefa" adile neşret
nriştir; Ali Ka.ıni, bu esere yazdığı bir mu.,. 
kaddeımede ş~ hazin haıtıraları . nakleder: 

"Şiirler içinde bimarhanede söyle.nmif 
olanlar da vardır. Onu ibir cin tesa:hiip etmiş. 

,. ti. "Ote-toi" namını verdiği o hayali muazzib, 
· · evvela)dişleri'nd göstererek: tedrici ve esiri 
hir teşekkül ile .tam sima. halini alır, da.ha son
ra uzaklaşıp yaklaşan ve bazan !bir manayı 
tehdit ile kolunu ·· kaldıran bir vücud şekline 
gir~rdi... Son zamanlarda · devrei ifakati üç 
sene kadar ;iınJfldat ettiği iıçin ,devamı afiyeti 
hakkındaki ümiıtlerimiz çoğalmağa ibaşlamıe
tı. Büyük biraderimizin menfaya izam olun
ması (B. : !sma.il Safa) onllltlı cümlei ıasa:biye
sini öyle sarstı :ki, hastalık derhal nüksetti". 
Vefanın ölümü, Safanm Sivastaki ölümUntın 
altıncı gününe rastlamıştı. Aşağıdaki beyit, 
tiımarhanede yazdığı bir kıtadandır: 

Makber olsun olm&Bun bildim hazin bir yerdeyim 
Fark edenler var mıdır ben hangi D.Iemlerdeylm.. 

Blbl. : M. K. İnal, Son Asır TUıik Şa.ir1e11, 

. AHMED -VEFİK PIAŞA - Münevver 
mutlalciyet ve birinci Meşrutiyet devirlerinin 
devlet adamlarından, ilk Osmanlı Meclisi Me .. 
busa.nınm İstan,bul Mebuslarından ve Meclis 
Reisi; dil. bilgini ve edip, -san'aıt hamisi, Türk 
tiyatrosunun lrurucıilarından ve Türk tiyatro
su tarihlmm orijinal hüner saJıiıbi M'.olier.e 
mütercimi; (23 Şevval 1238) 1822 de İsta.n
bulda. doğdu, balbaısı Meilımed Ruhiıdd:in Efen
di tersane ve serasker · kapısı .tercümanlığın
da bulunmuş, büyük 'ı:ıabası Yahya Naci Efen• 
di de Divanı: Hümayunun :ilk müslüman ter
cümanı idi; !halası Hasenetulla:h hanım, he
kimbaşı A,bdülhak Molla ile evlenmiş, Abdili
hak Hamid Tarhaını'ın ninesidtr. (B. : Yahya 
N.-1 . ~endi) : 
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· 1831 de, mühendishanenin ilk kısmına 
verildi; 1834 de Mustafa Reşit Paşa maiyetin
de Parise giden Ruhiddi,n Efendi oğlunu da 
beraber göttirdü. Ahmed Vefik Efendi üç yıl 
kadar Pariste Saint - Louis lisesine devaı.-ıı 

e'tti, 1837 de İstanbula -döndükleriınıde; henüz 
on dört yaşında iken Babıali tercüme odasına 
alındı. Ve bu oda uzunca •bir zaman için mer
kezde mensup olduğu devlet kapısı oldu. 1840 
da Şekib Erendi maiyetinde elçi katipliği ile 
Londraya gitti. Sırbistan, İzmir ve Memleke
teyn'e muvak'kat memuriyetlerle göınderildi 

· ve her dönüşünde, tercüme odasındaki rüt-
ibesi yükseldi. -184 7 -de saniye rütbesiyle baş 

-mütercim oldu ve o yıl neşrine karar verilen 
devlet salname-sinin tanzimine memur edildi. 
1849 da, Türk dostu Fransız şairi Alphonse 
d~ Lamartine'e veı'Jecek çiftlik meselesi için 
T'urkiyeye gelen şairin arkadaşı ve vekili 
Charle.s Roland ile beraber Aydına gitti (B! : 
LamM"tlııe·, Alıphoınıse de). 1841 de En
cümeni Daniş azası, . :ayni yıl içinde 
Türkiyıeın.ia:ı '11a.Jıran eılç.!ısi tay.in e.düdi .. 
Dört ylil. Iranda kalıdl; ıka:rşılıklı hiç an
laşıp sevişemedillderi Ali Pa.';!anın sada
retiırJde geri çağırıldı; bilaki;s kendisini 
çıoik ıt:akdıir eden Reşid Paşanın himaye-. 
sile "Meclisi valayi alık~ adliye" ye 
a.M tayin ediı1di. Bunıdan böyle, bu mre
Hs azaJ.ığı da [ıex faal bıüyük memuri
yetıten ayru.ış,ınıda kendiiSine bLr dev1~ 
kızağı oaıdu. 1857 de de•avi nazı,n, 1860 
da Patis eJ..çisi tayin e:dilıdi. Vakanüvi:s 
Abıdurraip,nwn Şere.f Efendi, ''Tarih 
müsahabeılieri" adıınıd&ti •eseo:-inde bu ve
zire aywclığı .sayfailarda Paristeki 'bü 
yüJr. ,bir ıdevlet himıetini şöylece nak~ 
led~r: 

"1277 (M. 1860) Şanı kiıtalinin 
Ceıbe[i Lübnana ıda siı:rıaye,tinden dolayı 
Franısaıdia .e,fkarı taaısısuil:ıiy~ · gal-eyana 
geleır,e-k bö:' mareşaf kuma:ndasilc Suri
yeye ·biır büy,Uk ordu sevlki ilhtihzaratı
na 'kı:yaım o1ur.•dukta .Aihmed · _ Vefik E
fendi Baibıtliyi Suriyeye askeır uçuru
nuz foryaıtlar•iyle i.l.caz eyfoımiş ve Hari
ciy:e Nazın Fua.d Paşa fevkalade komi
serlik}€; hemen Suriyeye gittiği gibi et
raftan dahi lruvayi ıkafiye yetişıti-rilmiş 
idi. Fraıusada müdaha.J.. temayülatı 

biraz gevşemiş olmakla beraıber düveli 
muazzama işe ,karışarak Pariste bir konfe
rans akdile Suriyeye sevk olunacak ,Avrupa 
askerinin mikdarı ve sureti sevki ve asakirl 
şahanenin vezaifi teskiniyesiııe keyfiyeti 
iştiraki .konferansta müzakere olunması ta
katTi.ir ve bu karara Babıali dahi muvafakat 
eyledi. Bu ba.pta Aılımed Vefik Efen diye tel
graf ile verilen şifreli talimatı Efendii mUşa
runileyh konferansın· şekli ve müzakere ede
ceği maddeler etrafa sızıncaya kadar sakladı 
ve Fransa hükumetine karşı inkar etti. Hal~ 
buki Babıalihin koın.feransa muvafakat ve
. elçi "beye talima.tı maıhsusa tebliğ eylediği 

Fransanın Dersaadet sefiri Marki de la Va-
· 1ette'in iş'aratı üzerine Fransa Hariciye Neza
retince malum oldu ve resmen Ahmed Vefik 
Efendiden talep olundu; fakat Efendi öyle 
bir ıtebliğname almadığını ifadede ısrar eyle
diğ.iınıden .Ali Paşa talimatı açlık telgraf ile ir-
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A.bmed Veflk Paı,a Son ~rind• •v baU U• 
(Reııfm: Neııth) 
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sale mecbur oldu. Artık inkara mecal kalma
yıp Ahmed Vefik Efendi muvakkaten Paris
ten savuştu. Böyle birkaç gün mururu Fransa 
efkarı umumiyesinin kesbi sükun etmesine 
hizmet etmiştir ve .konferansa tarafı Devleti 
Aliyyeden Ahmed Vefik Efendi aza tayin olu
nup ittihaz ollliilan mükarreratta Fransadan 
,gönderilecek asker alitı bine tenzil edilmiştir ... 
Mahmud Kemal İnal ,biri Vaşington sefiri 
Süreyya. paşazade Şekip Beyden, diğeri Pa
riste yeni Osmanlılar cemiyeti müessislerin
den Nuri Beyden naklen iki fıkra anlatıyor: 

Cebeli Lübnan meselesinde imparator 
Napoleon: "kendini Sultan Selim sefiri sanı
yor'; diye haber yollaıruş, Efendi de: "Sultan 
Selim sefiri olsaydım zatı ıhaşmetmaapları 

iburada. bulunamazlardı" cevabını vermiş. Bir 
gün de imparatorun huzurunda Şam vakasın
.dan bahsedilirlren A•hmed Vefik Efendi: "Şa
. ma asker sevkedilmek istenıildiğini işitiyorum, 
Fransız askerini Türk askeri karaya ,ç1kar-

. maz" dem.esile Naıpoleon, "Efendi, cidden 
vatanperversiniz, fakat diplomat- değilsiniz!" 
cevabını vermiş. Ahmed Vefik Paşa, sonraları 
Ali Paşanın il)t şifreli telgrafı göndermekte 
acele ettiğini naklederken: ".Ali Paşa hiınıziri 

. öyle müşkül demde lbana resmen yalan söy-· 
letti ! " der imiş. 

Bu l onferanstan sonra, Fransa ha.r:ici
. yesini memleketinin menfa.ati uğruna alda-· 
taın. elçi efendi ıhaklı olarak sebep olduğu bir 

· tiyatro va.kası üzerine İstanbula döndü. Şöy
le ki: Peygamberimiz Hazreti Muıhammede · 
dair bir ·piyesin ·sahneye konulacağını haber 
·aldı, menedilmesi için Fraınısa Ha.riciye Neza-· 
retine müracaat etti, nezaret 'kayıtsız kal-eh;. 

· elçi efendi · de oyun gecesi tiyatroya gitti, per
de açılınıca salı.neye çıktı . ve piyesi oynatma.
dı. Diğer ,bir rivayet~ göre d~ elçi o gece ti
yatroda imparatorun locasında bulunuyordu, 
perde açılınca, Fra.n.sızlara :karsı hakaretamiz, 

· !hiddeitli ,bir tavırla locayı terkedip gitti. Ri
vayet ne oh.ırsa .. olsun, Türk elçisi diııı ve mil
letinin şerefini korumuştur. Ahmed Vefik 
Efendinin Patis fıkraları:ndandır: 

"N apoleon'un beyaz :boyalı bir araıbası . 
varmış; Vefik Efendi -de aynını yaptırm:ış, 
·bunu.ın:J.a sokaklarda gezerken halk, imparator· 
geliyor zannederek telaşa ,düşerlermiş, !Ara- • 
ıbayı değjştirm~ ıkendine t€fölili Fransa . 

hükumetince ri.ca edilmesi üzerine keyfiyet 
Hariciye Nezaretinden Vefik Efendiye yazıl
mış. 1stanbuldaki Fransız sefiri, Padişahııiki
,nıin ayni olarak yaptLrttığı mükellef 'kayık ile 
gezdiğinden Efendi nezarete yazdığı cevap
namede: "Fransa Hariciye Nazırı kendi sefir-
lerinin Boğaziçinde bindiği kayığı görmüyor 
da Osmanlı sefirinin Pariste gezdiği · arabayı 
mı görüyor? Sefir o kayığı ortadan · kaldırir
·sa bu araba kendiliğinden kalkar" deriıesile 
elçinin ~yığı kaldırılmış, Efendi de arabası
nı siyaha ,boyaıtınış" (Mahmud Kemal İnal, 
Son Sadıra.zainlar) 

"Şam vakasından dolayı devlete münf e
il olan Napoleon, sarayda ,bir resmi kabul sı
rasında diğer elçilerle görüştüğü giibi Vefik 
Efen dinin de yanına gelerek siyasi ahvalden 
bahsedip bir münasebetle: - İmparatorluğu
nuz çatırdayor! demiş. Vefik Efendi kemali 
ciddiyetle: - Bizim memleketimiz Fransa.ya 
uzaktır, bu sdJeıple zatı lıaşmetanelerinin 

·hakkımızda dalına doğru malumat alainıya
ea.kları tabiidir. Bendeniz Pariste. bulundu
;~mdan memalikiniziını ahvalini yakından gö
:rliyorum. Çatırdayan sizin imparatorlı,ığunuz
(ffilr! cevabını vermiştir. İmparator sıkılarak 
bir şey söylemeden çe.lcilmiştir,, (Mahmud 
Kemal İnal, Son Sadırazarnlar). · 

"Napolean, Vefik Efendinin şahsına :hür
met ve muhabbetle ıberaber .sefaretten azlini 
arzu edermiş, vedanames:iıni takdim ettiği sı
rada: - Sizin gibi ,b:ir zatı vükelam arasında 
görmek iste·rdim ! diyerek nezaket göstermiş 
ve Sevr mamulatından ve kendi markasmıta
şıyan ibir sofra takmıı ve üstünde Efendinin 
ismi ınakkedilmiş bir tuvalet takımı hediye et
miş" (Mahmud Kemal İnal, son SaA:lıraz.a,,m-
lar). · 

1861 de Evkaf ~ azırı, 1862 de ilk Darül
fünumm "Hikmeti tarih" muallimi ve ayni yıl 
içinde, yurd içinde lüzum görülen geniş , bir 
tefıtlş iş.inde "Anadolu mıntakai yemini ·= 
Anadolu sağ bölge" müfettişi tayin edildi. Bir 
!buçuk seneden fazla.İzmir, Bursa ve · Balı:ke
siri taraflarını dolaştı. lzmirde i'ken kendisi
ne o kadar çok arzuhal sunuldu ki, bu kasa
bada, o zamanlar "evrakı sahihe" denilen ve 
pul yerine devletin damgasını taşıyan arzu
hal kağıdı ka.lµı-ad!. Mesuliyeti üzerine alarak 
salahiyetini tam istiklal ile kullan:ınuı, dolaş--
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tığı yerlerdeki derebeylerinin nüfuzunu kıran 
yüksek medeni cesareti hakkında bir çok şi
kayetlere yol açtı, hatta bir ara Babıali.de 

"lfüf eittiş Efendinın rivayet edilen gayri ka
:ı:nmt hareketlerini ta!hkik için ayrıca ,bir heye
ti teftişiye gönderilmesi" düşünüldü, ve niha
yet Fuad Paşanın ıhimayesile, sadece, azledil
di ve Sadırazanı Ali Paşamn ölümüne kadar, 
yedi yıl mazul kaldı. Açıkta kaldığı bu uzun
ca zaman Türk irfanı için faydalı oldu: Moli
ere tercümeleri, "Fezlikei tarihi Osma.m" ve 
Micromegas tercümesi hu yıllann mahsulü 
oldu. Ali Paşanın ölümü üzerine mührli hü
mayun Mahmud Nedim· Paşaya verilince, ye
m Sadırazanı, siyasi hasmının· sevmediği· Ah
med Vefik Paş•aya alkışlı bir dostluk ,gösterdi: 
Onu rüsumat emanetine tayin etti (1871), 
mizacı bu memuriyete uygun değildi, barmdı
:ramadı; iki ııy sonra Sadaret Müsteşarı yap
.tı (1872), tutamadı; Maarjf Nazırlığına. ge
tirdi, yadırgandı; kısa. bir müddet surayı 

devlet azası oldu, ındhayet azledildi ve 1877 
ye·kadar.açtkta kaldı; yine Ruınelihisarında 
kayalardaki köşküne ve hu :köşk,ündeki :kıy
metli kütüphanesine çekildi. Bu yılların 
mahsulü olarak da "Leıhcei Osm:ani" adında
ki meşhur luga.tiıı.in ilk kısmını verdi. 1875 de 
1Petersburg Rus ilim akademisi !bu alim dev
let adamına muhabir • Azalık ,payesini verdi. 
1878 ilk mebus seçimiııde !stan-bul mebusu 
oldu ve 5 Şubat 1878 de ikinci Abdülhamid 
tarafıından Meclisi Meıbusana Reis tayin edil~ 
-di. 27 Martıta--kend:isine vezirlik r.ütbesi veril
di. Meclis dağıldıktan sonra üç dört ay 'kadar 
Ed!rne valisi, ayan azası, ikinci defa Maarif 
Nazırı; 4 Şubat 1878 de Hamdi Paşanın yerine 
Başveıkil oldu ve kabinesinde Dahiliye Nazır .. 
lığını da kendisi aldı. tA.ilımed Vefi:k Paşa, Os
manlı devletinde Başvekil ünv,amıını alan ikin
ci vezirdir ki, &dırazam ünvanımn Başvekile 

değiştirilnıesi için ıbizzaıt kendisi uğraşmıştır, 
derler. Başvekilliği ıü:çüncü ayını doldurma
. dan, Abdurrahman Şeref Efendinin tabiri ile 
§eni bir jumıalcı iftirası üzerine azledildi (15 
RelbiülMur 1295) ve 2 Şuh?,t 1879 da valilik 
ile Bursaya sürüldü. Bu jurnalda, vükelanın 
çoğu ile ittifak ederek veliahd Reşad Efendi
yi tahta ,çıkaracağından, Şehremini Ahmed 
Rasim Paşa vasıtasile İstanbuld1a bulunan Ru
meli milhacirleri eş.ir~ından •binlerce ölüm eri 
al'l"bali.rt tedarik iltt3linden biJıliediliyordu. 

Bursada dört yıl süren valiliği bu zengin vila
yetin imar ve fikir hayatında, mü:balagasız 

bir kalkınma devri oldu. 30 ikinciteşrin 1882 
de ikinci defa olarak Başvekalete getirildi, fa
kat bu ikinci hükumeti ancak üç gün sürdü. 
Kendisinin kötüler defterinde kayıtlı olan 
Şeyhülislam Üryanizade Esad Efendiyi kabi
n,eden çıkarıp iyiler defterinde kayıdlı Bursalı 
Rıza Efendiyi onun yerine getirm_ek arzusu 
ikinci Abdülhamidin nazarında Başvekilin 
azli için kafi bir sebep idi. Bundan sonra tek
rar kayalardaki ·köşküne çekildi, ·dokuz yıl 
bir münzevi - menkub hayatı sürdü. 2 Nisan 
1891 de yaşı yetmişiınıe varmış olarak orada. 
öldü ve köşkünün civarındaki mezarlığa gö
müld-ü. Torunu F·arünnisa hanliil tarafından 
dikilmiş olan ka'bir ıtaşının kitabesi şudur: 
"Eazimi · :iil.emayi islamiyeden, efaıhimi vüze
rayi saltanati seniyeden Ahmed Vefik Paşa.
mn1 kabridir, elfaıtiha". 

Devrin vakanüvisi Abdurrahman Şeref 
Efendi, bu büyük adamın portresini şöylece 

· çizer: "Afif, müstakim, ınalilmatı va.si,· şedi• 
düşşekime, vatanperver, cevval, -cebbar bir 
siı:nayi mühib idi. Fransıızc.ayı ve farisiyi pek 
güzel söyler ve telaffuzda edayi milliyi izhar 
eylerdi. Mütala,a,.ya meftun olduğundan pek 
çok asar ve kıütilıb gözden geçirmiş ve okudu
ğu şeyler kuvvetli hafızasından av"Anı şeyhu~ 
hetine degLnı silinmemişti. Faıkat o •kadar çok 

. maıhfuzat dimağında muntazaman istif ola
mıyarak naklelederken ,biri.biri.ne karışıtırdı: 
İnat derecesine varan sebat ve metaneti ve 
mübalagaya meyli ve istibdadı harekatı dar". 
bımeseıl hükmüne girmiştir. Maamafih en ,ga.
rip harcltatında ibile, aransa bir -hikmet bu~ 
lunabilir. Hodpesen.d ve :lıod rey olmakla biç
bir müşkülüın karşısında aciz göstermeyip 
:bilmediği m.-esail .haıkkmda bile hükümler uy
durur ve sonra dia ,bir kahka!ha salıverirdi. Va~ 
kan ve ikbal ile serveti istilıkıan müsbettir. 
Senini· ·ah:iresinde üç dört ayda ,bir kere ziya
retiı;ıe giderdim. Zaten (zengin) olmayıp her 
ay ~ı.kmaya.n mazuliyet maaşı ,da sa.de olan 
idıarei ıbeyttiyesine kafi değildi. Eşya fersude 
ve hatta minder örtüleri yamalıydı. Tenezzül 
edip de ne zammı ma,aş be ne güzeşte maaşla,.. 
r.ımn tedıiyeısinıi istemiştir. Hastalığı mesmuu 
şahane buyu.rulup maaşatı müteda;hiles:inm 
tesviyesine iradei seniye taalluk etmesi_ üze
rine (teı~.için) 'bir kerQ u.ra.yı hüm.a.1-U" 



na gitntiş idi. Meziyetleri yalnız istiğnalardan 
ibaret olsa bile yine itebcili a.zime sezadır. Ki
<bir ve azametiiıe payan yo~tu. Sevmediği 
adamları, herhangi rütbede bulunursa. ıbu

lun,sun sureti galizanede taıhkir eyler, ve hoş
landığı kimselere toz kondurmazdı. O ihtiyar 
halinde evladı ma'ka.mında bulıunan ,bizlere 
kendi elile haremden şerıbet getirdiği olurdu. 
Büyük ·püsküUü hüyük fesi müdevver çehre
sine mehabeti mahsusa vererek nfirani cep
ihesinden büyüklük·ve zeka ve ilim. ve haysi
yet şuaatı lemean ederdi. Sokakta dilenci kı
yafetine girse piç tanımıyan kimse bu ad~m 
vezirdir diye hükmedebilirdi. Mücessem iha
miyyet ve sadakat i-di. Ada.b ve adaltl milliye-_ 
ye riayet edip haremine ferace ve çedik pa
puç giydirirmiş. Eyyama uymayı bilmez bir 
ferman dinlemezdi. Fuad Paşa: 'Afımed Ve
fik Efendi, binek taşı ce.sa~etinde bir pırlan
tadır, ne zin:eıt eşyasına yarar ve ne k.aJ.dır.ınıa 
konur" der imiş.. "Sernegun kütüphane" ve 
"her tarafı dikenıli bir yuvarlak" tabirleri de 
Alımed Vefik Paşa hakkında söylennrişti. Na
zarı-ndıa. memurlar iki kısım idi: İyiler ve fe
na.1.a.r. İyi belledikleri hakkında teveccüh ve 
enmiyeti oorlremal idi. Fena. bildiıkleri ki alu
dei rıilşvet olanlardır, indinde çerçöp makule
si sayılır ve onlara husu.met ,beslerdi. Acz ve 
ademi ildi.dan, irtiılcl.ba tell"cih eylerdi" !Ab
durrahman Şeref Efendi Afımed Vefik Paşa
nın şaJısiyeıtini tarü, ve tayin etmek iç:iını ıbir 
takım fıkralar nakleder ki, cidden güzel şey
lerdir:· 

Deavi Nazırı iken mahkeme kararile 
mahkum olduğu borçlarını ~aca:klısı esna.fa 
ödeıniyen ricalden ·birine. adliyeye . uğraması 
için haber yollamış .. O zat da, zamanın adetin
ce atına binip.nezarete gelmiş .. Ahmed Vefik 
'Efendi ken,cUsinii odasında alıkoyup llkırdi 

ile. vakit -geçirirken, emri 1.izere hareket eden 
memurlıar nezaret kapısındaki hayvanı paza.
m götürüp satmışlar, -tutanndan esnafın ala.
ca.ğııı.ı kestikten sonra geri hlwnını nazırın 
odasında. oturmakta olan borçl.uya · ver:ıniş

-ler .• 
Sadaret müsteşarı iken evraka !bakın.az: 

- Ben mekıtupçu değilim, ıvazjıfem, Sa.dlra
za.m. müıhim. devlet jşlermde istişare eyledik.
te reyimi beyan etmktir! der imiş. 

Bursa vfilisi ilren yaptırttığı !hastaneye 
gelir tedariki yolunda bir tiyatro açıp Moli-

ere'den tercüme ettiği komedileri oynatır, ile
ri -gelen- memurlarla Bursa . eşraf ve ayanını 
da ıarzularile veya oobreını tiyatroya a.bon~ 
yazdırırdı. Mah'kemei şer'iye naibi Asım Bey, 
mesleki· icabı tiyaJtroya gideıniyeceğinl ,baha
ne ederek abone bedelini vermez; ibir sabah 
bakar ki, ara:balığının kaıpısı gece valinin em
rlle duvar ile ördürülüp hayvanları içerde 
maJhıpus kalmış,. 

Bursada kira ara·baslle sokak sokak do
laşır ve arabacıyı kasden çıkmaz somkla.ra 
l!IOkar, aralba durunca: - Vali Paşamn en.
bası durmak hiç olur mu?! diyerek belediye
den amele getirterek kaxşı gelen duvarı h.e,. 
men yıktırır imiş ... Bu su.retle Bursada bir 
hayli çıkmaz sokağı açmış .. 

Bursada kafadar bir müddeiumumi m.u
a viıni varmış; akşamlan o g:Unktı icra.a.tınm 

hikmetini sorar, paşa da ~. eylermiş. :Bir 
defa Mudanya Kaymak.amma filan mevki• 
kadar Bursa yolunun iki tarafına, ağaç dik:
mesini emretmiş.. Ormandan çıka.nlaıı fidan
lar fazla geldiğinden tayın edilen yerden t'Ste
siınıe de di:kmiş:ler .. Ahmed Vefik Paşa mue.
yene ve ta·h:k:ike gittiğinde gösterdiği nokta.
dan ileri ne kadar ağaç dikilmiş ise hepsini 
sı&ktürmüş.. Hikmetim aordukl:a.rınd&: -
Mudanya kaym~amı verdiğim emri bu kere 
fa;z1a icra eıtti, yarın da eksilt :icra edebilir, 
tamamını icr.aya alışmalıdır! cevaıbını ver-
nm,. 

Bir gün bir köylü ıkadın kendisine mttra
caaıt edip saatini ikayıbetti.ğiınıi, arıiıdığı halde 
bulamadığını ve Vıali ıPaşa tek gözlüğünü ta• 
kar ise kayıp şeylerin bulunduğu yeri keşfey
lediğini haber verdiklerinden onun için .kö
yünden Bursaya kadar geldiğini söyler. Ah.· 
med Vefik Paşa kadının hangi iköydeın oldu
ğunu ve sa:atini ne ikıadar vakitten:beri kullan• 
dığını ve ne zaman kaybettiğini ,sorup anla.• 
dıktan sonra bir müddet 'ooklenı.esini eınıre
der ve çarşıya adam. gön.derip müına.sip bir 
saat a.tdırır, kadını ç.ağırtip tek göztüğilıı,11 ta.
kara.ık: - Hanım, ben kayıptan bulurum ama 
ıt'a.ze iken bulurum, sen vaktini ·geçirmişsiın, 

şimdi bu saaıti al kı.ıl_].an, ,bir d-aın,a -kayı,bın 

olursa kırk sekiz saat geçirmeden miiraeu,t 
et! .. diye gönlünü alarak ,gönderir.: • 

.Muhakeme usulü kanunu ile mill:lclye 
memurlanınm keyfi emirlerle tevkif· ve ıhap
sine m1lddeiumumiler mani olmakta idi. :aım-
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dan çok srkılan Ahmed Vefik Paşa bir gün 
Sadırazam olur ise Adliye dairesine -giderek 
,binek taşında ·paydos diye bağınp dairenin 
Jcaıpıfa.rını ,kapıyacağmı söyler im.iş .• Ve sözü 
1sta.nbulda yayılmış .. Bir aralık adliye daire
si tamiır olunurken -eskilerden bir katip efen
di sandıklarda eski bir evraJk dosyası .arıyor 
imiş.. lrgatbaşı öğle paydosunu ilan etmiş .. 
Zavallı katiıp Ahmed Vefik Paşanın ~adıra
zam olduğunu ve adliyeyi tatile geldiğini zaın
nederek acele ile sandığı kapayıp yazı takı
mını toplamak için kalem odasına çrkmış ... 
· Büyük fbiyoğraf Mahmud Kemal İnalda 
da giiY;el fıkra.lar '\iardır: 

"' 
Bllİ'sa valisi ikenı valilerin sadaret ile de-

ğil, D;1ercileri olan Dahiliye N ezarelti ile mu-
ha;bere etmesi gerektiğine dai~ Sadırazam 
Said Paşadan ibir . tamim almıştı, Said Paşayı 
sevmezdi, Daıhiliye Nezaretine resmi bir tel
graf ,çekerek : 'Said imza.sile ,bir telgraf al
dım, ,fu adam kimdir" diye sordu. 

. Yine Bursa valiliğinde iken ,bir gün def
terdar, Maliye Ne7.ar-etinden 4,efterdarlığa 
gelen telgraflarla merkezin . masrafları için 
birçok para istenildiğinden, buna :imkaın: bu
lunamadığı hususunda yazılan cevapların da 
bbul edilınediğlıı.den şikayet¼ ,bulundu. Ma
liye Nezaretine muhtasar ve müfit son ceva
,bı AJhmed Vefik Paşa verdi: "Para denilen 
b ... bu vilayette yok" diye •bix telgraf çekti. 

İkinci defa Başvekaletten azlinden bfr
kaç sene sonra, hir-gün mabeyindlerden Ha
cı Ali Bey vastıasile sar.ayda toplanacak 
bir _enciünıene davet edilnrlşti: "Efndimiz be
ni: çocuk oyuncağı mı zannecliYJOr!" ,diye ,bir 
kahkaha atmış, ma.beyinciniını defolup gitme
si manasına da hareme gitmişti. 

Kızının .kızı F.ahrunnisa Hanım anlatır
mış; ömrünün sonlarında şişman vücfi.düİıü 
.ağnlar, sızılar kap1'aya.ra'k, yerinden, bir ilci 
kişiıtin yar<iım.ı ile güç kalktığı halde her gün 
;bahçeye çıkarmış, ,bir giin kendini yormama
sını S<Sylemişler: "Sizin çocuk olduğunuz var 
mı çocuklar! Ben yeniden çocuk oldum, !bah
çem.den vazgeçmem!." demiş. 

Evkaf Nazırı ilcen Galata Mevlevihanesi
ne -yapılması lazım •bi;r yardımı yapmamıştı; 
Şeyh KudretullaJh Efendi: - Ben seni Haz
reti Mevla.naya havale ettim? 

Deyince Ahmed Vefik Pas·a: - Ben de 
ıeni Hazreti Mevlaya ha.vale ettim! cevabını 
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vermişti. 

Bu büyük Türk vezirinıin şahsiyetini• ve 
hususi hayatını aydınlatma 'bakımın.dan Ma
car müsteşriıki Dr. İğnas Kuıioş'un aşağıdaki 
hatıvası da çok kıymetlidir: 

"Bir tavsiyenam.em daiha vardı. O da 
Ahm09- Vefik Paşa nemma .. Mıiişarüııileyh 

Lehcei Osmani'ni.ıi mulh.terem müellifidir. Pa
şanın kim olduğunu, eserierinin, tercümeleıi
nin şöhretini mten evvelce öğrenmdştim .. Bir 
gün erkenden kalkıp Boğaziçinin bir dilenci 
vapuruna. rakiben Paşanın jjkam.eıt: ettiği Ru
melihisarına ,gi,ttim. ,Paşanın köş,k,ü ,tepede 
imiş.. İsmi köşk ama, saraya benzer bir ibina 
idi. Oraya giderek Va.mberi'nin mektubu va
sıtasile Paşanın huzuruna ,çıktım. Vasi_ !kü
tüphanesinde Avrupakari bir koltuk sandal
yede oturup beni öyle sevimli bir. surette g .. 
,bul etti ki, adeta mahcup kaldım. 

"Paşanın davranışı şahane, •bakışı mer .. 
-da.ne; yüzündeki zekavet, sözündeki keramet 
bana öyle hir tesir etti ki, ıkıırk üç sene geçtiık
ten sonra hayalı hala gözümün ön-ünden git
mez, Niyetimi, ziyaretimin sebebini anlatır
ken ık:emaJi nezaketle: 

- Demek 'ki, Avııupa şarkiyununun··sıra
sında yer flrulmak niyetindesin ... Aferin-sana 
aferin! dedi. 

Ben - O muradıma ermooden evvel türk
çe öğrenmeliyim, Folklor dedikleri edebiyatın 
türlü türlü izlerinıi. arayı,p ıbulmalıyım ... 

Paşa - Çok arayacak olUTSan, zahmet
lerden çekinmezsen muradına elbette nail 
olursun. Ac•aba şimdiye· kadar bu yolda tec
·rü:belerin var mı? 

Paşanın bu suali üzerine Rumelide top
lamış olduğum :türkilleri mendilimden çı'ka
rı:p ,birer ·birer okudum.. Bu avam şiirleri 
muıhterem alimin çok hoşuna git.ti. 

- Ha, dedi, ,benim ·de· efkarlad.ığım par
çalar bunlardır. Yolıuın doğru.sunu artık 1bul
dun .. Bu yoldan hiç sapma .. 

Bana çok 4fninnet vertın ,bu sözlerinden 
sevinerek: 

. - Lehcenizde avam lugatleri 'bol bol lbu
'ıunuyor ... ·Deyince: 

- Vay! Benim lehcemi,gördün mü?. diye 
sordu. 

Ben - Y.alruz görmek değil hatta oıku
dum bile .. 

Hemenı iskemlesinden 'kalkıp lehçesi~n 



güzel ciltlenmiş ıbir nüshasını aldı ve baruı. he-
diye etti. · 

Paşa - Lehcemde bulunmayan avam 10-
gatlerine rast· gelip yazar isen kitabımı tek
mil etmiş olursun .. 

Ben - Maalmemnuniye ... diyerek !kendi-· 
lerin~ teşekkür ettim. 

Paşa - Bari İstanbulda sana lazım olan 
şür parçalan bulabildiın mi?. 

Ben - Daha işe henüz ıbaşlamadım. Da
ıha o kadar aşinalığım yok.. 

Paşa biraz tefekk•ürden sonra: 
- Öyle ise buranın birinci ,beytini be

nim evimde bulaca'ksın!. diye ·bahçesine in
memizi teklif etti. 

Odasıµdan çıkıp merdivenden iınerek 

"buyurun!" dedi. Önümüzde bir kapı açıldı ... 
,Geçtim ... Baktım ki, güzel ıbir bahçe.. Güllük 
gülüstanlık., güzel. güzel ağaçlar .. Şarıl şarıl 
sular aıkıyor .• Her yanda kuşlar, bülbüller şa
lkıyor .. Bakanın gözleri kamaşıyordu .. Elleri
ni ·birbirine vurarak "Menekşe!'; diye sesleın~ 
di. . 

- Lebbeyk efendim! diy~n •bir .k~dın 
sesi işitildi. Paşa: · 

Bir cadyem var, dedi, saına güzel bir tür
kü, Türkmen kızının türküsünü söyliyecek .. 

Kahve şerbet ikramından sonra cariye 
ya.nımJ,Z8.. geldi. 

Paşa - Haydi ,ba;kalım, 'bizim misafir 
efendi.ye 'lurllmı.en kızım söyle ... dedi. · · 

~z. yüzünü. gözünü . örterek titrek bir 
sesle şu ıt:iirküyü söyledi: 

Ben babamın evin yıktım 
Tavladan dorusnn çektim 
Yüzbln altım a.lub çıktım 
Bin gidelim be:fim oğJ&ıı 

Tlirlanen kızı, türlanen kızı 
Sa.babın seher yıldızı 
Git, gidemem türlanen kızı 

Kır a~ nalı yoktur 
Arkasında çulu yoktur 
Bir gtcellk yemi yoktur 
Git, gidemem türkmen kızı. 

Beyim oğJao, paıam oğla.o 
Kolum )'alStık, saçım yorgan 
Bin gidelim beyim oğlan 

Bileziğim ııaJ ideyim 
Feracenıl çul ideyim 
İnclleııfm. yem ideyim 
Bin gidelim beyim oflaıı 
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Öküzümü çlft.e koştum 
Tohumumu yere ~tını 
Ben bir heW yere dtl§tliın 
Git, gidemem türkmen kızı ... 

Öldizüntı kurtlar yesin 
Tohumunu kuşlar yesin 
HeW ekmek he.ram o!sun 
Ben lst.emem şlmdeogerL. 

. Türkü söylenmesi biter bitmez: 
- Efendim, bu öyle adi türkülerden de

. ğil .. Adeta :biır ballad'a b~or .. Booun gibi 
·beyitler garp edebiyatında bile nadir bulu
nur .. dedim. . . 

.Paşa - Ben de ,bilmiyorum başkasını .. 
işittiğim yalnız bu bir tanedir. · Dediğin bal· 
lad'lar .zaten facialı olduktan baska mulııaıve-
releri de vardır. • 

Paşa hazretlerile türkü gibi ,beyitler .fize .. 
rine uzunca bir mükaleme açıldı: 
_ ·. Paşa - Garp avamı edebiyatının eın ço
gu:nda,nı :benim de hwberlm var. Ve bunlara 
dair hazı eserler de !kütüphanemde mevcut .. 
diyerek bir takım mecmualar göslt:'erdi. 

~n - Öyle ise isla.nı milletlerinin ekse
risinde niçin bunun giıbi eserler yok? .. 

Paşa - Bunun birçok sebepleri · vardır. 
En başlıcası bizim Osmanlı limammn milli bir 
lisaın olmaması, eski şalı-lerle ü1em.eamzm ya 
farisi veya arabi edebiyatının tesiri altında 
dilimizi onların diline uydurmağa ~ışmala
rıdır. Şarkı, gazel ve bunun gfüi şiirlerimiz, en 
ziyade arap ile acem şairlerinin taıklidi .. Git
gide öyle ibiT Osmanlı lisanı vücude gelmi~ 
'ki, söylenilen lisandan gittikçe ayrılmış .. 

Be.ı;ıı - Halbulki, Türk lisanınızın taıbii gü
zelliği ve zenginliği: var. 

P~a - Şüphe mi var .. Bir de bunu is
bat için ;işte benim "Atalar sözü" dedikleri 
moomuam, işte benim Moliere oyunla~ 
tercümesi.. Ve daha bunun gibi bir kaç eser ... 

. Ben - Öyle olduktan sonra, Türk mü
ellifleri ne için •bu yolu tecıübelere ka.lkışmı
yıorlax? .. 

Paşa - Kalkışanlar var.. İşte . Kemal 
Bey:iını /tiyatro oyunlarından Gülnihal, Zavallı 
çocuk, Vatan ... Romanlarından: Cezmi Ali 
Beyin sergüzeşti ... İşte Muned Midhat Efen
dinin gUzel milli romanları. Bunlar hep saf 
türkçedir. Halk tarafmqan da. apl:aşılan lisan 
üzere yazılı. . 

Ben - Öyle ise niçialı devam etmiyôrlv.? 
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Gazeteler niçin ha:ınt tarafından anlaşılmayan 
bir lisaın !ile yazıyorlar? 

Paşa - Hakkınız var .. ıAmma işte .. 
Paşa sözünü keserek meyus ibir tebes-. . 

aümle: 
- Ha .. Şimdi hatıruna geldi.; Sualli ve 

cevaplı bir türkü da.ha istersen elimizin al
tındadır... dedi. 

ti,: 
·Yine . cariyeyi çağırıp şu türldiyü .söylet-

- Kızını -kızım kınalı kuıım 

Seni bir sarraf i&tıyor 
Vereyim ona.. 
- Ana .ben varmam ona . 
Sıl,rnı,fın ıi.ıtmı .çoktur 
Saydınr bana 

Oariye: 
-...:· Bunun eşi de vaırdır, nıhtffllbnıa olur• -

ıe. ~nu da eöyliyeyim, ~-
_ l>Jişa -...: Söyle baıkabm ... 
Kı2 yine başladı: 

:ıi;~ . sana hotoz alayım . 
Yok · babacığım yok , yok 
Kızım sana potin alayım 

, Yok baıba.cığım yok yok 
Kızım · · seni- kocaya vereyim. 
Oan babacığım can can.. 

İnce saz sesi · · g.iıbi söylenen bu ·ahenkli 
beyitler çok hoşumuza giıtti. Paşa, bugün 
cwnadır diye nazan diklkaıtimi Göksu deresi• ·. 
ne ve orada.ki halk eğ~encıemne celbetti. Ve 
~ek· ikramından sonra ,bir ika yık ikira.la.tıp 
ev komşusu ola.n hir efendinin mektepli ço
cuğu ile · ibirlilkte kayığa raıki'ben gitmemizi 
söyledi.; .. Ve: 

- Bir ilci hafta sonra yine gel, topladığın 
ınanileıi görelim .. Dedi. (Türk halk edebi~ 
yaıtı). 

Mıined· Rasim de Karagöz ga.zetesi sahi
bi Füad ·Bey~n dinlemiş şöyle ıbir fıkra an-
latır: ·-

. "Şekerci· Hacı Bek.irin dükkanı önünden 
bana ka,rşı tarafı göst.erdi; dedi· ki: 

.....: Bur.ada eskiden kim vardı bilir mi-

- -Tönıbekicf Hasan Ağa! 
....::.. Evet~ o da var idi·, fakaıt gazetelerden? 

· " ..:,:. Bibniyonım •. 
·.::>L Tercema.ıii .Aihva.l ilk defa olarak şu 

·binanın üstünde dizilip basılmıştır. Salıii-bi 
H'.a:oıf:AcAli" Efendi -idi .. Kapı da dahil ol<luğu 
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halde •bütün üst kat matbaa idi. Beş oda ka-i 
dar var idi. Odaların bhinde el tezgaJıı, birin-· 
de mürettipler, diğerlerinde de muha.ITirler 
bulunurdu. Bunlar Şinasi, Ahmed · Vefik Pa
sa, San· Tevfik Bey .. Bu gazeteyi dokuz sene 
çılkardıla.r .. Bilahara ·ayrıldılir.. Ahmed Ve
fik Pqa ile Şinasi ?asviri Efıkarı neşretti- -
ler" (Muılıarir, şair, eılib). 

Burada Ahmed Vefik Paşanın ilmi şah:. 
siyetini · ve Türlt edebiyatı tariıb:indeki mev
kiini belirtmek: için, bu alanda tam söz saıa:. ·· 
hiyeti olan Ahmed Hamdi Tanpına.r'm Isıa.m 
Ansiklopedisine yazdığı ma:kaleyi dkume.k la
zımdır: 

"Arapçayı, faıısçayı ve fransızcayı iyi · 
bildiği ve Londra'da ikameti esn&.slllJda ingi
lizceyi de öğrendiği söylenir. Fa.kat gaııbı, · 
daıha ziyade fransız kültürü yolu ile tamr. 

"Edebi faaliyeti de, aşağı yukarı siyasi 
hayatının ve bugüne · ıkadar garabeti anlatıla 
anlatıla bitirilemeyeın kıyafetinin manzarası

m arzeder. Filhaki\ka bu faaliyetin asıl meka
aıdzmasını veren dil hususunda ··. muayyen bir~ 
zevk sahibi olmamış, en basit ve satle tabir
lerle en garip ve ıişitilmellik arapça, farsça.. 
kelimeleri, maınasız seci'lerle üslubuna geçir
miştir. Devrine göre, · Avrupa lisaruarmdan 
da epeyce kelime !kullamr. Bununla !beraber 
mesela Lelhxe-i osmani'de!ki nokta.-i nazarı-; 
"lisa.n-ı osm~" diye tarif ettiği • t~yi 
müsWtil olarak alışı, tarihimizin mebdeleri 
:lıakkındaki fikirleri, qevrinin diğer şahsiyet
lerini geride' ibıraktığını ··ye b1r nevi milli şuur
saıhibi olduğunu gösterir. Dilde daha ziyade 
~ealist olan, A vrupa:J.ılığı ve yeniliği memleke
tlınize getirecek kullanışlı ıbir · vasıta arayan 
devir, kendisini pek beğenmemiştir. Ayrıca 

türkçe kelimelerin muayyen iml.ası olmadığı 
. ve binaenaleyıh aslına göre yazılması lazım 
geldiği bahanesi ile ibir eserinde geçen _bir ke-

·. limeyi, diğer ,bir eserinde bizzat kendisinin 
dahi beğenmeyiıp, terkedeceği bir tarzda. yaz
mış olması, ona karşı yaıpılan ,belli ibaşlı iti:". 
razlardandır. II8Jkilkatte ilk büyük ·edebi mü
·ıtercimlerimizden :biri olan Vefik Paşa, eski 
nesrin tes,lıi altında idi ve 'büsbütii.ıı ayrı yol .. 
larda.n olsa bile, - meseli Cevdet Paşa'mn 
erdiği muvaffa.kiyetten ·uzak olarak ....... eski 
nasirlerin hatasını. tekrarlamıştı. Sicilli os
mani'de'ld şu cümle onun lisam i~in en· vazıh 
ve doğru hükümdür: "ıkitabeti, ifadesi il(adim 
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türkive tatbikan olmakla imla ve inşası tarz-ı 
aherde idi ... Namık Kemal, Abdülhak Ha
mid'e gönderdiği -bir mektupta, billıass::ı. 

gayr-i me'nus tüı:,kçe kelimeler ikullamıuş ol
ması dolayısiyle, onu, çağaıtayca yazmakla it
ham ederek, istihza e,der.-Ayni şiddetli tenki
di Voltaire'den tercüme ettiği Micromegas 
hakkında da yapar. Yeninin ya.pılmağa çalış
tığı ve dile bir nizam getirilmek istenildiği 
za.ımanda, ayni sahifede.,birıbirine tezat teşkil 
eden unsurların bulunduğu bir eser, hE:ğenile• 
mezeli. Bununla beraber, ·bu ınılfipta ve eserde, 
başkalarınınkinden ·daha derin olarak, milli 
'bir çeşni ,bulU!llduğu ve Vefik Paşa'yı bütün 
hayatında etrafına seıvdiren şeyin de bu yer
lfil.ik olduğu unutulmamalıd'ır. 

"Ahmed Vefik Paşanın ilk eseri, 1863 
senesinde Tasvir-i Efkarda 'tefrika ettiği Hik
met-i ·Tarillıtir .. Boou Ebülgazi: Bahadır Hanın 
eserinden naı'klettiği Şecere-i Evsal-i Türkiye 
taıkip eder. Bu iki eseri, natamam olarak, ki
tap halinde de tabedilmiştir. Tarihe müteallik 
üçüncü kitabı:, rüşdiyeler için yazdığı, 1lZllll 

seneler elde dolaşan Fezj,eke-i Tarih-i Osma
nidir. Bu eserlerden birine.isinin iyice tetkiki 
la.zımdır. İlkincisi ise, ·milli tarihin diğer şu
belerind hatırlatan ıbir -eser olmak itibarile, 
mühimdir. Leıhce-i Osmani · ('bdri.nci kısmın 
ta:bı 1293 = 1876; her iki kısmın itabı 1888/ 
8.g) , ,bu tarih görUnüşü dil 1;alıasına · teşmil 
eder. Ziya Gökalp kendisini bu mesaisi dola
yı,sile türk-çülük cereyanının ,.mübeşşirlerin
den addeder. Belin ile beraber, 1289 "da nes-., 

rettHderi Ali Şir Nevainin Mahbub el-kulub 
adlı_ ,eserim de zikredecek olursa:k, tarih ve' 
dil sahasındaki mesaisini tamarnlıımış oluruz. 
Bunuin sahasındaki Molier, Le Sage, Fenelon 
ve Hugo'dan yaptığı tercümeler gelir. Daha 
.ziy.a:de·fransız klasiklerine . düşkün olınası, 
fransız lisesindeki tahsilinin ve ibiraz da. mj.1 
za:cının sevilci iledir. Her.halde Franısız kültü
rüne derinden va:kıftı. Bu ter.cümelerin için~1 

-~ en şayan-ı di&kat olanı; Moliere tercümele
ridir. Vakıa şahin bütün küliiyaıtını !tam ola
rak tercüme etmemiştir fakat imkan bulsa 
idi, gal'.Lba, --·-ıpacaktı. Zaten ba-zı tercümele
rinin kaybolduğu söylenir. Vefilk Pasa bu 
eserlerin lbazılanm manzum: olarak te;ciime 
etmiştir. Hece vezni ·ile yaptığı m8JlZUm ter
cümelerde büyüık ıQlı- muıvaıfaloyet gösterdiği 
iddia ol'ı.ılı.a.ınn. Mensur tereümelerıiındie asla 

ve eserin yürüyüşüne sadıktır. Bununla. be
ra.ıber icabında fransıncadaki inşa tarzını kır-

dığı da vakidir; isimlerde ufak tefek değişiklik
ler yaparak adeta yerlileştirir. En ziyade şa
yam diık,kaıt olan mesaıiısi aıda.btasyonlandı.r. 

örfümüze gelmeyecek olan mevzu.lan daima 
doğrudan doğruya tercüme etmiştir. Ad:aptas 
yonlaI'da' eşhasın isminden başlayan bir dik
k& +. ve anlayış ,görülür. Ahmed Vefik Paşa'nm 
ikendisinde bir komik icat kabiliyeti vardır. 
Adaptasyonlarda bu kaıbiliyet onu sürükler. 
Vefik Pa.şa'nın bilhassa tutunan ıpiyesleri, Zor 
nıikahı ve Zoraki tabib gi:bi adaptasyonlaroır. 
Bununla beraber Teodo,r Kasap (Pinti Ha
mid) ve .Ali Bey'in (Avyar Ha,mm) adaptas
yonlarının, bunlardan aşağı olın:adığı, hatta 
dil 'bakımından ufak bir faikiyet bile gö!3ter
d'i,kleri aşikardır. Zor ınikahı ile Zoraki ta
biıb'L 1869 d~ adapte ettiğine baıkıiırsa, Moli
ere tercünıelerir • 1:ıu aralık ibaşlamış _olduğu 

kabul edilebilir. J.\ioliere'deını tercfunıe .ettiği 

eserler şunlardır:. İııfia.1-i aşk (Le Depit Am.o
ureux), mensur: Zor nikahı (Le Marla.ge 
Force), mensur; Don Civani (Don Juan), 
mensur; Tabib-i aşk (L'Amıour Me®cln); 
mensur; Adamcıl (Le ,Misantıırope) man7;1.Ull; 
Zoraki tabib (Le Med~in _:malgrelui) .; m.ım
sur; Tartiif -(Tartufe), ma.nzwn; A,za.rva 
(L'Avare), meınısur: ,Yorakıi Da.ndıini (Georges 
Dandin), mensur: Okumuş .kadınlar (Le-!! 
Femmes Savanıtes), manzum; De.kiba.zlık (Lee 
Fourberies de Scaıpin), mmsur; M:era.ld 
(Le Ma.l:ade İmagin.aire), mensur; Kocalar 
mektebi (L'Ecole des Maris) , manzum;. K.a
dınm ıooktebi (L'ooole des Fenun.es), man
zum; Savruk (L'Etourdi), manzum; Dudu 
Imşlan (Les Preci:euse Ridi:cules), mensur. 
( 1Moliere tercümeleri 16 kitap olarak, 1933 

de Kanaat. kütüıphanesi tarafıınıchn lba $llmış-
tır). Bundan başika Hugo'da.n Bernaınl .yLıter-

.. ,.+.,.,..;~":- u:ı~~ . -u-:.,_ . • • ıu-:ı-
cuıne ._, ....... ....,,wı-. uuı,ye-ı .u..m."Dl.l!ye-ı a~'oıne-

ga, (Voltaire'den, .1288); T.eleımak t.erciimesi 
(Fenelon'dan, 1298); Cil Blas (Gil.Blas) 
Santil'lani'nin sergüzeşti (Le Sage'dan, 1303). 

· "Bu saydığımız eserlerden ve yıı:karıda 
baıh.setti:klerimizdeını maada, AfuQ.ed Vefik Pa
şa.,. Gülisian ile DalkavukJlaınıe. (I..ucius, trc. 
Vasila-ki Ef.) nin ta:b'ına yardtm etmiştir. 

La Gran.de Encyclopedieıde . aynca -onun 
Sclıiller ve Shapespeare'in. ibelli 'başlı eserle
rini tercüme .e.tm,iş olduğu lk-aydı,.meYcut f8ı 
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de, ortada bulunmadığı için, bunun bir rivayet 
olması çok muhtemeıldir. ((A. Hamdi Tanpı
nar, Ahmed Vefik Paşa). 

AHMEDVEFlKPAŞA CADD~İ - Fa
tih kazasınm · Şehremini nahiyesinin Denizap,
tal mahallesi yollannaandır; 1934 de basılmış 
Belediye şehir rehberi ıharitasıİıda, Oda.başı 
camii önünden Çapaya kaıdar uzammş di\m 
düz bir çadde · olarak gösterilmiştilr; harita, 
geniş bir yangın yeri olan bu semtin istikbal
ıdeıki şeklim gösterm.eıklfudir; ne zaman ta
hakkuk edeceği bilinmiyen bir . imar projesi
~ şehir rebberine konulması ne dereiceye 
kadar doğrudur, bilinemez. Ahmll>dvefi'kpaşa 
Caddesinlıı 1945 deki manzarası şu idi: Oda
başı camii tarafından girildiğine göre•, U.ç ara
lba geçebileceJk -kadar geniş, kaba taş -döşeli, 
gayet :boruk bir yoldur; solda ,bir mahalle 
,bakkalı vardır. Hemen bütün evleri, blı'er kat
lı, !lrulirbeden büyfillıçe fukara meskeni yapı
l,a,rdlr. Bahçe. duvarlan umumiyetle yığma 
taştanıcur, birçok fba.hçalerd'e teneke havale
lerle çevri]mjştfr; Dervişpıµ,;a ve Kişgarlı 
Maıhmud sokaiklariyle olan kavşağından ötesi 
de (B.: Den:izaptaJ Ma1hallesi) toprak ,bir pa
teka halindedir (Kasım 1945). 
· Bibi. : RE.K, Gezi notu. 

AllMEDVEFhIPAŞA KÖŞKtt ~ !Ah
med Vefik Paşanın köşkü Rumeliihisarmda, 
.1...:- •• t·· d ı_: Ş hi..3':·1• t . . d idi.ki :ıw:sar us un e.ıu e ·Uıll!l\. :eıpesm e · · , ga-
yet genıiş olan arazisi, paşa lt.'arafmdan Ame
rfilr.aJılara. saıtılmış ve burada Robert College 
müesseseleri kuirulmuştur. . 

İstanbul topo~aıfyası üzerinde, salailıiyet
Ie söz ·sah.füi tarih bilginlerinden İstanbul Be
lediyesi mektupçusu: Osimaını Ergin, !büyük 
maarif tarihinin ikinci ,cildinde Robert Colle~. 
ge'den ,baıhsederken şu satırları yazar: 

"Bu mekteplerden gerek hükumetin ge
rek halkın gözü çok yılmış olduğu, her mües
se h.üktlmet için birer çiban, birer siyaısi me
sele menbaı olacağı amJaş.ıldığı için ilik zam.an
larda fbunlarıını açılmaması için clden gelen 
gayret esirgenmezdi ve kolaylık gösterenler 
yalıuıt mektebe yer verenler ve satanlar halk 
ve hükOmeıt nezdinde. iyi ibir gözle gör,ülmez
di. Robert College'in birinci ıkı:smımn yerini 
Ahmed Vefik Paşa evvela 16 bin liraya, sonra 
:iıkinci kısmını d'a 20 ,bin lira ınukaıbllinde Ame
rilkalılara saıtnuştır'. 

".Mımed Vefik ·Paşa gibi bu. memlekette 
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ilk milliyetçilik ve türıkçülü:k cereyanlaruıı 

uya.nclırmış ve ·bu hayatı yaşamış; sefirlik, 
nazırlık, mebusluk, meclis reisliği ve Başve
ikillilk: gibi en yüksek m3Jkamla.rda ve memuri
yetlerde bulı.mmuş olan bir ilim ve idare ada
mının ecnelbi mekteplerine !karşı hükumette 
ve halkta mevcudiyetini y8ikmıJ.an görmesi ve 
!bilmesi lazımgelenı fena telakikiye karşı ne 
için bu :işi yapmış olduğu tetkike değer bir 
mesele. olıduğıundan ıtercümci halinde ve ta
rihte meçhul ikalmış olan bu noktayı aydllllla
ıtacak şu ·birkaç satır yazı lüzumsuz sayılmaz 
sanırım. ;t .., r" ıt-W 

"Rivayete gö:ı:-e:· Ahmed Vefik Paşayı bu 
tarzda harekete sevk:eden, /hüıkfımet yüzün
den borıçiaınmş olması ve bu borcun ib.ü:kumet
çe tanılıp tesviye edilmemiş ıbul:unması.ikeyfi
yetldir. Paşa Pariste ,sefir bulunduğu sıraıctı,, 
lhükiimetiını ve milletin haysiyetini korumak 
ma:ksad'ifo ve yine !hfilruınetin emrile birçok 
ziyafetler vermiş, faikaıt bilMıara 'bütçenin 
darlığından mı her neden ise bu ziyafet mas
raflan hükumetçe kabul ve. tesviye edilme
miştir. Paşa, parayı hükumetten alamayınca 
ve muztar ikalınıca ikendi serefini ve haysiye-.. ., 
tini korumak için elinde fbuluıruı.n iboş araziyi 
Amerikalılara satmış ve ancak ,bu suretle 
harçtan kurtulabilıınştfr. 

"Tapu ile mutasarrıf bulunduğu bil top
rağı satmaktan hususile IAıhmed Vefik Paşa 
giıbi ıbüyü:k ıbir devlet adamım men'e ıhükiimet 
meımurla.rı kadir olamadı:ğı için satışa mini 
olamamışlar iıse de, zam.anan ilwkümdan bu 
satışın intikamını Alhmed V ef:i:k Paşa öldük
ten ·sonra almıştır, şöyle •kiı: Paşa öldüğü za
ıman nereye gömülmesiniın a.rru ve iİ.I'8ıde ed:iıl
diği usule:tt sorulmuş, İkınci 'Abdülliamidde.n: 
"Kayalar kabristanına defnediniz iki-, Robert · 
College'de çalınan çan sesleri ikıyamete kadar 
ıntlaiklanmiıa çınlasın· dıursım" tarzmd!a bir 
irade sadir olarak kahı :iicra ~tir. 

''Diğer ibir rivayete göre;: Aıhmed Vef,ik 
Paşa öldüğü zaman kendisi i,çin cenaze alayı . 
yapılına.ması~•ı, türl>eye .gömülmemesini, dört 
ha.mal tarafından sırtlanııp hemen en yakın 
bir yere gömillmesinıi v.aıSiyet etmiştir." 

· Ahnıed Vefik Paşa köş~ünü görenier.deıi · 
Abdurraılunan Şeref Efendi ile Macar müs

· :teşriki Doıktor İ. Kunos, her ikisi de ,çok kuv
vetli birer müşa.hiıt olduklan ilııalde, ne kadar 
yazıktır ki, bu tariıhi bina Gıaıkltında. !hemen 
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hiçbir şey kaydetmemişlerdir (B.: Ahmed Ve
fik Paşa). Bu iköşk hakkında Şirketi Hayriye 
tarihçesinde şu satırlar okıunnıaıktadır: 4'Ru
inelihisannm en mürtefi noktası şehitlik tepe
sidir 'ki 140 metre irtifam.da.dır. Elyevın Sa-

. 1 ' 

rıca P:aşıa kaleısiınm dtbinde mini mini bir bah-
çenin yarunda güzel ·bir kütüphane görülür 
ki, burası tarihi osmanide 'haizi ehemmiyet 
ilti büyüık zaıtın ikametgahı. olma:kla meşhur
dur. Bunun ,biri meşhur leh~ saıh:i:bi Sadrı es
iba.k Aıh.İried Vefik Paşa ıDrel'lh~dur. Vefik 
Paşa kütüphanesi Osmanlıların cemettikl~ri 
koleksiyonlann en m-ühimlerinden lbiri idi. Üç 
dört hin cildden fazla kitap mevcut idi _ki, 
hepsi hattatlığın, müceUitliğin eııilisi asarm
ıdan :idi ,Bu ikütüpham.e -bilahare parça rpar-ça 
satılınıstır; Bu köşk ·sonralan Adliye Nazırı 
esbakı İsmet Paşazade Rıza Paşa merhum ta
ra:fmdan satın alıındığı gibi koleksiyonun en 
neiıs pa.rçalannı da yine müşarünileyh allliış
tır." (B.: Rıımelihisan). 

AHMED VEFKt (tl'skiida.rlı Şeyh) ·-
. T\,..,,;~.., , . ·-~~...:..:" "Dra.ğman m-üezzini" ve ".LJ:ı.·06,..ı.uı;n uı!n.•.ı,n .. 

lakaplarile de anılır; on sekizinci ıasnn seçkin 
taliik ih.aıt-ta.tlanndaJll. bestekar, zaikir ve mev
iudhanlarmdan; Üsküdarlı Ramazan ~endi 
-adında bir zatın oğludur; ~ küçük yaş.ta 
.iken Şeyh iAil,dill.mooid Sivasi Efendinin elin
de terbiye eddlm.iş idi : ziıkri der'v'iş Ali Şiru
ganiden; nievlud okumasile yazıyı da Zeyrek 
müezzmi hattat Hüseyıiın Efencliiden öğren
mişti; Drağman tekkesi ş-eyhl !sa Efendi 
eniştesiydi, onun irşadı ile halveti tari1mtin.e 
girdi, tersanede Çorlulu Alipaşa camiinin cu
ma vaizi, Drağma.n tekilresinin de !baş mü
,azzini idi. Hayatının son: yıllanında Eyüb Ni
şancasındaki Sivasi teldresinde · bir hücreye 
çekilnrlş ve (H. 1161) 1784 de orada. ölmüş, 
.A:bdillmecid Sivasi türbesinin yanriıa göımül
müş:tiir. Bir ,bestekar olıaraık ibillıa~ tevşişh
leri ile ·meşhurdur, rast nınkamuideıki tevşih' 
:inin ise, Tiirık dini musikisinin ölmez •pa~a
r.ıında.n. .bir şaheser olduğu bbın edilmiştir 
ki. aşağıya naklolunan güftesi Ka:tipzade M~h-
med ID!lf'i'nm.dir: · 

Bu Jel> . hurştdl evreııgi rlsa.let geldi dünyA.ye 
Mııhammed M1181&f.amn. liflrl saldı Aleme · si.ye 
Doııaıı.dı Aienıi b1UA tıer&ser n6r Jle. ol . ıeb 
Kadem basdı :vttcnd üdlmlııe ol Asuman pi.ye. 

:Muhayyerden .· bestelediği şu güzel ilahi-
nin güftesi Abdülaılıad Nurininllir: 
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Gönül senden pey~ını yA.n özler, 
Haber ver ey sabA dost ellerinden, 
Uyumaz her seher yollan gözler 
Haber ver ey sabA dost ellerinden 

Biıbl. :, Müstalkıinıza.de, Tuhfei hattAtln; S. N. E. 
gun, Ttlrl< Dint Musoosi. 

AHMED VESİM PAŞA (Hacı) - '.Dür~ 
;kiye imparatorluğunun son ikaptanı deryala~ 
r1;1td"aıi, (H. 1240) 1824 de İsitanbulda doğdu, 
Ba:bası Bahriye emini Seyid Mehmed Reşid 
Beydir; on iki yaşında bahriye melrteb.ine 
girdi, Türk donanmasında !hizmet ve gayretile 
seçkin bir sima olara'k (H. 1281) 1864 de mil
sir oldu. (H. 1284) 1867"Girid ihtilalinde Ak
deniz lla.rckatinı idare etti, asilere haııp leva~ 
zınu göt-üren Arkadi adında bir vapur zapt.etti 
ki, hu tekne uzun zaman· Fuad yaıpUl'U · ismile 
ihizmet etnıiştir. .Soın· del'eice namuslu, a.lica
nap bir insan ve itikadı sağlam bir roüslüınan 
olan Hacı Ah:iner' Vesim Paşa, o deyrfo. bir-
Çôk - inıüıievverle- · 

rinde olduğu gibi 
yazı meraklısı idi. 
Bu alanda hattat 
denilecek bir hü
ner sahibiydi, 
soın yııllarında ye
gıa.n!e eğlencesi bu 
olmuş, sekiz nüs
ha kur'amkerim · 
yazmıştır. Y.aşı . 
sekıse:ni bulmuş 

bil' ihtiyar iken 
.memleketin siya.si 
dıııııımile ala.kadar 
oılur, Abdülhanil
dhı idaresiınıi be-

Hac, Ahmed Vesim Pıqa 

(Bestm: , S. B.) 

w · Tim.ki: . · ancak w ancak Meşve-ge.mnıez, . :yeyı . . ' 
ret uısu!ünün, bir m.eşrutiyet ida.reısinin yük
•selıtebilecıeğj:ıııi söylerdi. Sbn mmanlarda 
;kenıd!isine "Şeyhül:vUzera" denirdi; UıSkiü

da.rıda lAıya:mıa eahilındeki y.almında oturur
du. 19;1..0 da öldü .. 

Sa.im Tıırgud Aktansel 

Hacı Ahmed Vesim Paşarun . tor.unuNeş'
ecan Hanımı Efendi 1958 de Göztepedeki kö§
künde; ;bu köyün emsali tükenmiş eski kibar
larından biri o~!arak oturmakda idi; zarif, 
hoş sohbet, y~adığı devri. dillendiren)nsan~ . 
lardandır; Paşa merhumun pek kıymetli y~ 
koleksiyonu kendilerindedir; eviııe . bu 1:ıakı~ -• 
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-da;ı:· bir müzecik denilebilir. RübS!b. üstadı Sa
balhaddin Volkan bu hanımef endiııin dama
dıdır. (B. : Volkan, Sabahaddin). 

AHMED VlKAAR HAMDANI --:- Aslı 
Hindi&tanın Patna. eyaletindeındir, 1952 de 
Palrlstaın'm Endonezya sefareti müsteşarı idi. 
Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesinde yap
~. ·Edebiyat fakültesinde Arab ve Fars fi
lolojisi ve tslam Tarihi derslerine devam et
miştir, feyz aldığı üsta.dlan Şerafeddlıı Yalt
kaya., Kilisli Rifat Efendi, tsmailSa.i,b Efendi 
ve lmı.irU İsmail Ha:klo 'bey merhumlardır. 
PAkistanda ve Hin~tanda kalemi ile Türki
yeyi .taınıtan stmalardandır. 1941 de Aligarh 
,elırinde çıkan ,;Aligarh Magıa.ziri" .adındaki 
mecmuada Istanbul ve bilhassa İstanbul kü
tiibhft.neleri ye ib11 kütü,llh.anelerdeki ikıym.etli 
yazma ·kitablar ·ılıa:kkmdıa yazdığı _makaleler 
son derece şayanı dikkatdir· Ahmed Vikaar 
H.a.mdantnin hal tere-emesi öğrenilemedi. 

Ali Gencell 
AHMED ZEYNEL !EFENDİ (Kasımpa

fll,h JIMıg) - Irı yan, ft.dem ejderhAsı kalıplı 
bir zat idi;' şapka ka~unundan evvel, Kasım.
paşada Kışla Camii imamı idi, sarığı pek az 
ve ince sarar, cübbesi i,se geniş ve uzun, bu kı
lığı ile de ayrıca nazarı dikkati çekerdi. 1918 
de Beyoğlunda İngiliz l!leflreth!nesi arkasın
daki Kamerhatun Camiinde imam idi, Beya
ı;ıd Camii gibi en kalabalık selatin camilerin
de mukabele okur, dinleyenleri çoşdurur, ce
mfi.ati birıbirlne katardı; öyı!ie ki mesela. Ba
yazıd Camiinin Kaşıkcılar cihetin.d'eki köşe

i!ıinden ekuduğu :mukabeleyi ibitirib de ayağa 
kallc~ mı yüzlerce kişi de ibirlikde kalkar, ~A.
tız Ahmed iri cüssesi ve azametli tavrı ile ön
ae, peykleri arkasında yürür, cainiin içinde o 
hayranlar kitlesi tek vUclud halinde dolaşır
dı. Clzibesi esrarengiz idi, ·sesinin cinsi.mak
b'iıl olmamakla beraber hançeresi de oynak 
defi.idi, ağustos ayında sığırcık kuşlannın 
seslerine benzeyen bir ses tonu· vardı. Musiki 
bilmediği için na.şenide nağmeler şöyle dur
sun, 'bir makamdan diğerine yolu ile ıgeçmeyi 
dahi başa.ram~; sesi müzikal olmayan bir 
titreme hilinde akışlar gösterir, avam kala:.. 
balığı da bu titreyişe kapılırdı. 

Hafız Ahmed kendisine karşı gösterilen 
taşkın hayranlığa kayi,dsızdı, halinde vahşet 
olan·bir adamdı. Bu haı1li önce cezbe zan edil
di, aonra cinneti meydana çıkdı. Bir gün· bir 

jilet traş bıçağı yu
tarak intiihara te
şebbüs etdi, akıl 

hastahanesine kal
ıdı.rıldı, Dr. Maz
har Osman tara
fından bir hafta 
kuru· ekmekle pa
ta;tes yutturula
rak kesici çelik 
levlha mide ve ba
ğırsaklarını para
lamadan çıkarıldı 

ye ö11üınden kurta
rıldı, halinde sü
kunet hasıl olunca 
hayranlarının ke

Hafız Ahmed Zeynel 
(Restın: ·S. B,). 

fleti ile ihastahaneden alındı, Kamerhatun 
camiindeki vazifesine başladı, fakat bir müd
det sonra caıri.iin yanındaki meşruta ~asın
da kenıdisini tavana asarak intihar etdi. Ha
fız .Afımedin mecnun tipi, Mazhar Osmanın 
neşretdiği "İstanbul Seririyatı" mecmuasının 

XVI. yıl 5. sayısında etraflı olarak etüd edil
miştir. 

Ali Rıza Sıı.gmaıı 

AHRETLiK HANIM - Asıl adı Dürri
şehvar Hanımdır; hiriınci Abdiüıbamidin, şeh
zadeliğinde bir cariyesinden doğmuş kızıdır; 
bu httıkümdann devrinde ,büyük nüfuz sa.mbi 
devleıt ricalinden IAıhmed! Nazif Efendi ile ev
lıeınmiştir ki, kocası bu hammı.n sayesinde yük
selmiş, (R: Ahmed: Nazif Efendi, Haıcı Selim.
ağa-zade) ve !stanıbul :zürefası tarafından 
''.Mire:tli!k Ha.ni.m"·-lakabı verilen 'bu'Su1:b8ll, 
baba,smın ihtiyarlığından ve sevgisinden is
tifade ederek ibir hayli saray enlttriıka.larma !ka
rışmış, !bilhassa Sadırazam Halil Hamid' Paşa.
mnı azli ve kaıtlinde büyük bir rol oynamıştır. 
Üçüncü Selimin cülusunun tezine. kocası Ah
med Nazif Efendi ile kaynatası Hacı Selim. 
,Ağanın Üçüncü Sultan Selimin gazebine uğ
rayarak idamlan sırasmd·a Ahretlik Hamm 
da koınağmda :kaparup oturmağa mahkum ol
muş, üçüncü Selimin b,al'ine. kadar da keridi
sinô.en 'bahsedilmez olmuştu. lkinci- Mahmu- · 
dun eülusuiıda yıeniden· e!hemmiyet kazandı, 
padişaıhın valıd'esini eski saraydan Topkap-ı 
sarayına getirmiye meımur edildi;· bu yillar 
içim.de hayli yaşlıca ol~ öldüğü taıhmin 

olunabilir. 



ANSİKLOPEDİSİ 

Biıbl. : Cevdet Tarih, I; CAıbi Sam Vıı.kaJaO'dnA.
mesi. 

AHŞABMINARE SOKAGI - Fatih -ka
.zum:m Karagümriik nahiyesinin Muın.tesib 
İsken.der maıhallesi solrakların!dandır. Keçe
ciler caddesile Esltialipaşa. caddesi. arasında 
1.IZ8JW; Keçec-il,mo caddesi kavşağından giril
diğine göre Feyzipaşa (Edirnekapı) tramvay, 
cad'clesirum. geçtiği sırta doğru tırmanan azme
yilli 'bir yokuştur; ilki araıba geçecek kadar 
geniş, !ka:ba. taş döşeli ve bozuk bir yoldur. Bi
ri Keçeciler caddesi kavşağı köşesinde, biri· de 
ıahşap ve ,:biıibirine bitişik ikişer üçer katlı, 
bir ikısm:ı gayet b.aX;ap, umumiyetle dar gelirli 
ve orta .halli ailelerin ibanndığı meskenlerdh' •. 
Alkseki camii sokaği.yle kesiştiği dört yol ağ
zında ,belediıyemn bir elektrik sdk:ak feneri ile 
aydınlatılmıştır. (1945 .1.Mahık:). 

Btbl. : REK vıe Seıiırp. 'l\n'g.ııd, Gezi notu. 

AHŞAB YAPI - Aıhşab yaıpı, on yMlııci 
asırdan · :beriye, büy,ük. camiler ve ibir kısım 
-mescitler, medr.eaeler, sibyaın: mektepleri,• bir 
kısım tiii':beler, hanlar ve ih.a.m:aml&r mıüstes
na, ibütüın ıbir·tsta!D!bttl dem~. Türk~.
aıhşap yapida, plan .zenıgiilliği, kon_f or, ihtişam 
ve dış zarafet ve ·güzelliği ile deha eseri bedi
alv verm:işti,r. Bu yapılarıda. naikıkaş ve oy
macı altın ve elmaslarla, oynayan bir kuyum
cu zevküe 98,1.ış~, çiçek !bahçelerinden ta
vanlar, höcreler, ka.p:ı:la.r, dolab · !kapaklan, 
merdiıvenler, trabzanlar ya,_Pmışfa; Hıaa;ndi Ka
yalmun tasviridir: "Bime IJtlasiık alhş·aJb yapı, 
Türkün keındi ruh yapısının timsaliydi, umu
miyetle dışında sade bir güzellik, içinde bir 
irfan !hazinesinin parıltılan va:rıdı, ,sokak ka .. 

AHŞAB :Y-A.PI 

' :ı.----=---;..;._ girilir .. di'' B-pısından, bır sanaıt 1ı.mz.u~= · . · -· . u-
. yük şehrin dörtte birini, yansıınID, hatta dıöııt
te üçünü mahveden y.rungınla.r ,. İstan:bulu semt 
semt dolaşarak. ih.araıp etmiş, kısa bir zaman 
sonra geniş yangın yerlerinde yeni bir zevkin 
eserleri yükselmiş ·idi; bugün,. lstan:bulda bir 
devr.iın: üsluıbllillu :belirt-erek ahşap yapı örnek
.Jeri hulup göstermek imkansızdır; hatıraları, 
'lü.rk ahşa,p yapı saınatmm 'hayranı olmuş ya
bancı seyyah ressamların sayısı· çok olma
yan resimlerin.de kalmıştır;· Son -asır içinde 
de Ali Rıza Bey, A!lmıedZiya Bey, Osm.an Asaf 
aey, Mes~ İzzet Bey, Zeıka.i P.aşa ve Halil 
Pa.şa. gibi Türk ressamlan lbuıglliı çok kıymet
li birer vesika olmuş yağlı -ve sulu boya tıalr 
lolar, ~esenler ibır.a:knnşlardı. 

Y.angın afetinden kurt.ulan büyük. aıbşa.p 
yalılar ve konaklardan hir kısmı da iıki:nei 
Meşrutiyet iınınlaıbile değişen. aile ha.yatı ,ve 
servet müva.zenesi yüzünden eon·· samplerinın 
elinden. çıkmış, Büy:ükı,<rehirde -plçüsüz bir şe~ 
kilde tarih ve sanat !kıymetleri yok edeını -tah
ripkar "yıkıc:ıı" sermayesimin kurbam-··-olm.uş 

. (Göztepede kbid .Paşa iköşlcii, üsküldarda.-Hü-
seyin. Avni yaılısı, Sultanselimde Afif Molla 
konağı, Bebekte Köçeoğtu yalısı giıbi}, yalı.ut 
depo haline konularak tahriıp edilmiştir. Bir 
k1ısmına da ıbazı okullar yerleş.tirilerek kendi 

· içinden çıkan yangınlarda yok olmuştur. 

(Erenköyünde Rldva.npaşa ıköşkü, Vezneciler
de Zey,nep Ha.mm konağı, Çarşıkapıda. çifte 
su1:taın ko~lan gibi) ; .1945 -1946 arasında, 

- nefsi İsltanlbul ile Boğaziçi, Y eşil:köy tarafı ve 
ıAruiıdolu ya.kası ıköyleırlnde, yalı konak ve 
köşk. olarak orijiruıl bir sanat crqymeti ·taşıya,n 

,1894: de -Osküdarda ,asırdid• abı,a,b ya.Iı; Yılalınııt.ıl-. 

_f118ııi,a;, Boea ,AH BlM, B•Jin ~eminden ii. Boaealı eti -., 
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ahşap binalar ben gibi kalmış bulunuyordu; · 
!staın:bulun son büyük yangınlarından kurtul
muş a:hşa.p aem,Uerinde de kendine ihas husu
siyetleri, güzellikleri olan evler ıpek azdır; hiç 
olmazsa bunla.rm, :tam yetki sa;bibi şalııs ve 
ma.ka.mlar elile tesbit edilerek insan elile yok 
edi1m • • .. n} ~. B"'nıl,1- '--- milli.. rı...:-_ emesını O emeıA ' U.7ı..ı&A':,'8u.:ııc •· Wr 

ihürmet ;borcudur. Burada, kıymetli bilgin Os
man Nuri Ergin'in "Mec:ellei Umuru Belediye" 
sinden ıbir bend okumak gıeırektir: 

"Ahşa.tb biınalara heves edilmesi, mw.ele 
korkusuna at.fol~ ise de; ikaı-gire nis
ibetle aJ:ışap binaların daha ucuz meydana gel
mesi T,llrkleri bu yolda !bina inşasına sevıket
ımıiş olduğuna şüphe yotkltıur. Halbuki mr· şe
birde a;bşap ibirtaların çokluğu sık sık yangın 
vukuuriu icaibettirdiği için eski kayıtlarda. Ka
nUıllıi Sultan Süleyman devrin.deri jıti.baren yan.
gmı'önlemek dçi,n tedbirler ittıiıhazuıa ırnedbu
riyet·hi&ll olmuştu. 

"İsta.nbulda. •nüfus çoğalınad8Jl evvel, !bü
yük ;büyü:k karglr konaklar, geniş lbalıçerer ve 
ibostanlar, lbir hayli meydanlar bulunduğu 
:nia.Ifim olup bunlar murunı _zaman ile Örtadaın 

kalkarak her tara.fa ufa.ık 'ufak ahşab binalar 
yaıpıldığı aıru.aşılma:kıtadır. Ezcümle _ (Hicri 
1131) 1719 tarihli bir vesikada .bu cihet (şöy
lece) be-yan olunmaktadır: 

"Bundan evvel İsltanlbulda duvarları yük
sek ka:rgir Qdala.n geniş ve avlulan ve ,bah
çeleri olan ıbirçoık sa.raylar vardı •ki, yangıına 
sed olur ve kolaylık:Iıa söndürülmesine sebep 
olurdu. Lakin biraz müddetten beri bazı kimse
ler ve dülger ve :kalfalar pey-d'a olup o sar.ay
lan birer yolunu bulup aldıktan sonra tec1ric 
ile binalarını yıkıp kendilerine akar olmak 
üzere tahta.dan ve çerden çöpten sıkışık birbi
rine bitişik odal'8.I' yapıp yaı:ııgım önliyen sa• 
raylan mUM!,:S!b:iJ eylediklerinden maada iya.
zublllAlıi TaalA yangın zuhurmıda söndürme• 
,sine imkan olıznıaıyıp yaptıkları odalar yaaıgı
mn büy.ümesiıne ve ınice f~ sebep oldu
ğundan ... ". 

"(Yaıngın afetine karşı alma.n tedbirler 
·arasmda) · bimılann da. ikargir. o~ için 
muıhtelif tarihlerde mrçok wam :va.zedilımş
tir. Nıiza.ntlıa.rda. iba.zılan suru:ardır: 

"İstanbul Kadım tzzetlii faziretlu Efendi 

Bayuıd JmAretl. htanbuluıı en eskl alıf&b yapımından bir sanat ı,A.heseri olup kör kıızrnamn korbem 
olarak yirmi bef· yıl kada.r evvel yıkdınlmııtır. 

(Resim : AJımed Ziya BeY.ln yağlı boyaı,uıdaıı Nezlh'm eli· ile) 
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Bir ?'OM mahallesinde abşab evler, 1874. 
(Resıiın: C. Biseo . ,. 

Hazretleri 
"İsta:nbul ve teva'mindeki evler ve dük-' 

.kaınlar vesair. binalar yangın .afetine müsteit 
olan kaplama ve ahş•aıp ve pediaıvr:iı. . ile ibina 
-olunduğundan ekseriya yanıp ibadullah m1.i'ta- · 
zamr olmakla tstaaıhulda bundan böyle ye
niden ev, . dükkan vesair :binalar yaptırmak 
mü.ra.d edenlerden bir. fer.de ikaıplama ve aJh,. 
şap ve ;pedavra ile binaya ruhsat verilmeyip 
yangın afetinden ·mahfuz olmak için herkes 
haline göM taş ve ··kireç ve çamur ile biiın .. ey
lemelerL. (H. '1107 = M; 16Ş5). 

"İstanbul lmyma;kamlilla, . İstanbul Ilmdı
sıına Sekban!b•:ıı::ıı ve Mlın•aıfu~m_ · ··_·· ~ -'"'ıara. ' ~ . ', -:t• ' ~- ' . , 

"İstanbul ve · muzafaıtın&ı. ·mahalle ara
Jannda bazı ihan · ve dü:kkamlarm kaplama• ve 
aıhşa,bdan olup ekseriyetin dolma tabir et
tikleri duvarlan da!hil ol makule t&blta ile ka
patılmış olup müstecirleri daJhi ;bi:lcüınle era.- . 
zili eşhas olup geceleri kolda gezen· zabiıtlerin 

ol mahaUere uğra.mayıb fesad ve şenaat ve 
yangına sebep olur haller zuhurundan şi,ka
yet edildiğinden ol makule hami ve diiJFkanla
rm ahşaıb ile binasına kat'iyyen rizayı ihüma
yumnn olmayıp oümlesinin kaııgir ,bina ettiril
mesi fermanını olduğundan.... (H. 1129 = M. 
1717)" 

',' ... Yaıngında yanm:ış olan ev vesair biına
lann sahipleri yeniden ibina ve ta.mir murad 
eyİediklerinde -fbıinalarına, mani olunmayıp an
cak saçakları dışari uzatmayıp bilcümle :kirıpi 
saçak yapılmak üzere tıenıbih olunması, kale 
duvarla:nna ,bi,tişik . ola.ni yerlere ve kale ·be
denleri üzerine ahşab yapıya müsaaJde edil
memesi, yerleri kargir ibinıa.ya müsaid olub sa
lhlipleri de zengin ofan :kimselere düookfuılarını 
ika.r.gir yaptıimafarııun teınbih edilmesi... (H. 
1130 = M. 1718)". . . . 

lstanbuldaki binaların yüzde dootisa.nı ah
şa.b olduğu için lbüyük yaıngmlardan . sonra 
alhalimn bir an .evvel ev ve dükka.nlannı yap
tıra.bilmelerini ıtemiin etmek, dülger, ·a.m;ele ve 
kereste tüccarlarının _ futiıkarına, da meydan 

-vermemek iiçin kereste ıve insa . m~m'.esine 
daima. narh . konulur, amel~ öcretleri içiıtıi de 
1:afif eler tanzim edilirdi (B.: Amele nizamı, 
kereste · ve keresteciler) . 

Osman Ergin: "İstan:bıılun (a.hşalb) ev
lerini ikiye ayırmak lazımdır: Birincisi, !iki 
iki buçuk . arşın genişliğindeki sokakları . {B.: 
Sokaklar) ihtiva eden ka?abalık maıhallelıer
deki bir.birine -bitişi.lt evlerdjr k~~ tstanbulun 
her_ !llasıl ise y,aıngından lruııtulmıı.ış iba~ semt
lerinde elan ·bu gibi hanelerjn ·bi:rçoğı.ın:a. tesa
düf edilmektedir. Bu lh:anele'rin .· fsıt::anbulda 
_ekseriyet teşkil ettiğ:i bir devre yetişmiş olan 
Balıkhane Nazın Ali Rıza B,eylıı . "On üçün-

Bir Türk mahallesinde iılıı,a.b ev, 1874 -
(Reıılm: C. Blseo 
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·cü asn hicride İstanbul :bayatı" namı,nda;ki 
eserime eski İst8ıllibul evleri şu suretle tas
Vll' edilmektedir diyor ve A1i ·Rıza. Beyın meş
hur maikalelerinden lbir parça. naklediyor . 

.Ali. Rıza -Beyin .aşağıdaki satırları oku
nurken, tasvıir edilen maıha-Uıeleııin, ilıer ibü
yü.k şeıhirde görülen ,sefalet köşeleri, yan aç ve 
çıplak ailelerin başlarını. sokmuş bulundukla
n nieskenler olduğw:ıu utı-utmamak lazımdır: 

"İstaınıbui evleri .. ~'b v~ _ ikısmı küllisi 
,boyasız, ibirıbirlıne mülasllk. ve :bası:k; ghintili 
çııkmlblı şeylerıdi; i-çleri de 1kaısv:etli idi. Köh
ne binalar arasında ısa.nsarlar mekan tutmuş 
idi. Avluları daima loş, ıslak ve solucanlı olıuıp 
sokaklara da çiı,ka;b sızardı. Hoca.paşa caddesi 
en .işlek Balbıalii caddesi olduğu halde gayet 
dar olduğundan b~h llıaınele
rin damla.ru:ıdamı ket'.ileır atla.r ve 
evlarm pencere ve cumıbalarııridan 
1mıcmıla.nn .:k:a;rşı ~ ilroınuş
tuklarını · g~liıp geçenler ~!er-
di". 

• ·.AJlışa!li :tstamımıı ihıiıç iöir zaman 
yıııkıı.ma · t.aısvir edil.en ,şehir .oıl
~- Ali. 'Rma Beyin çirkın, 
!kasvetli ve müteaffin lev!lıası, :er
kek ıgıiizeıli ıtüvıana bir pehtivamn 
·vıifuuduaıun .herhangi· lbir yerinde 
çıimı.ış mvıifoeye .. benzer; mtE&im 
bug,ün daJhi ayni 'kasvetli mam::a-

,..,., .. ...:;ı,...." ...... -... ~--,1.T_:, rayı in.lJi!,'.....,~LU ara. SO'A.c:111\!1.'i:1'." 

nnıda göl".IIWk miümkündıür, Uzun· . 
çarşı etrafı, Siileym;a.niye -altı, Ba
lat ve Fen.erin .:iıç · tarafları Çeş:n:re
meydam, .Kuledibi ve Tophanenin 
iç· sak&klan da böyıledir;. iburala4"
dald çürumüş ~b yıaıptla.rm .içi
ne müıteaffm bir sefalet sıgınm:ış
tır. 

Osman Ergin,· kıymetiıi nbtla.;. 
nnm · arasına. Hamdullah Suıpıbi 

Ta.nrıöverdeını de şu satl!rlaJl"ı almmş
tıır ki, 'tsta.nlbulıun_ bu maddeye 
esas olan sanat_ kiymeti alışaJb ya-
ya.pliSJ'l'.llttl sa.1:aıhiyet salhı"ibi bir 'ka
lem ile. tarifidir: 

~a.rici ma.nza.rımı :i;tilfjaril~ 

eıüi Ttlrk evi, bise üba.t eder ki, 

cedlerimiz, ibuıg.ünkiilere nisbeıtle bıfrı:ım:b
iha ka.va.idinıi ~ iyi • ,biliyorlardı. Evle
re güneşin [bol bol girmesini teaniın et
mek için her·kaıtta üstüste"iki-mra. pencere 
yaparlardı. lA.iLt ısıra, kadınların -görünmemesi 
için, ika.fesl'erlıe, perdelerle örtülür; fakat ikin
ci sıra. penieereler tamamen se~best bıra;kıhr
dı. Güneş, altı çeı,çevelerle,· tiıtturuımuş bu 
iklııcl sıra. ~gerelerdm içeri girer, evin her 
tarafıru(aydınlatırdı. Evin iık~i katı birinci 
katı üstüne ileriye doğru bir ıçtlo.ntı teşkil eder, 
hatta günlerimn büyüık. lbir losm.ını evde kaıpa
lı .geçiren kadıınaar bu dışarlık ikaıtlann pence
relerinden eıtırafı kolay kolay seyredebilirler
di. Eski T.iirk evlerinin ısaça.kları, yağmurlara 
karşı gelmek ve nazaı-nürvaz bir manzara vii-

KaracaııJmıed selvilerl yıımnda·alip.b ev, l-SU 
(Resim ıO. BJseo!daıi'Beiıoet'a eıt de) 



cude goo.rmek. maksa.dile genjş yapılır ve alt
lıın, ·kamış eşkali ihendesiye ile tezyın edilirdi. 
Baıh,çesi olmıyan evler gayet nadirdi. Türk
lerde kaıdınlann ,çocuklann ha va alaıbilmesi, 
gezinebilmesi içiıllı evin yanında. bir bahçe !bu
lundurmak itiyadı umumil~ti. Evleri, 
alelekser ltiremıirt renginde olan aşı boya.sile 
telvin ederlerdi. Bahçelerde ıhavuzlar ve çeş- · · 
meler görillürdii". (B.: Ya.h, Konak, Köşk, 
Ev, Kahvehane, Hamam ve 'Tupkapı Sarayı). 

Abşab ya.pı, büyıük şehirde sık sık ,büyiik 
yangınla:i'ın çıkmasına. ve ·bu ateş Afetlerinde, 
milli Hrvetin mahvolmasına, bu arada ibilıhaa-

·-, .. 

.. ,, .. ~····· 

sa Türk irfanınıııı baha biçilmez hazineleri olan 
çok . kıymetli kütüphanelerin yok· o1nıasma se
heb olmuştu. On altıncı asırda.nberi, İstanbul
da deıvir devir ahşap yaıpı . yasağı çıkmış, fa
kat lbu yasaıkların gereği gibi . ta.ibbik imklııı 

. bulunamamıştı. Ancak CUmhuriyet devrinde
dir 1d, Büyükşehirde yeniden ahşa.ıh !bina yap
tırmak yasağı, ·bütUın ciıddiyeti:le y.ürllrlüğe 
geçmiş bulunmaktadır. 

AHTER - A'bdülamz devrinde lstanbul
da. çıkmış farsça 'bir gazetedir. Herhangi bir 
nüshası .görülemedi, ilk niisba:.ıınıın ne zaman 
,çrktığı, neiriyatına ne zaman ve ne sebeple 
son verdiği, sahib ve muharrirlerlruni ll'iı.--nl.er 

olduğu da maalesef öğrenilemedi. 
Bibl. : Sa.dil Bey, ~ zaman haıtırala.n. 

AHTER KVTVBHANESt - lkincıi Ab
difilıamidin son devirlerinde Sahaflarda na.mh 
bir kütüphanedir ki, araıpça ve farsça eserler 
satardı, Suriye Mısır, Hind ve İran kitapçıla.~ 
rile münaseootler kurmuş, oralarda basılan 

edebi ve islimi eserleri getirtir 1dıi; pı.üşıterile
ri, ikita,ba para esirgemi~ kimselerdi; son
rala.rt Baıbıali caddesine nakled,iJıpıiş oim Ah
ter ıküıtüphanesi bu namlı caddede .barınama
mış, ·bir !kırtasiye mağazasµıa. istihale ~; 
o da. zaman ile adınıı: "Yıldız kırtasiye map-

." d ~ . t;.....,.,.;a+; Z8JSl na . egış; ..... ~ .... 
AHU - On $0kizinci asır sonlarınd!I, İs

tanbulwı. namlı meyha.ıre . köçeld<Erinden; En• 
derımlu Fazıl, Çenginamede .Anıu köçefi ıu 
satırlarla metheıdli:yor : 

_,_'f 

Sa.yele gelmez o remide Aha 
. Vah.sidir t.a.b'ı o çe,ml cAd6 
Gerden üstünden o mllşldıı keyd. 
Sönbüll Çlntt Hnten katmeri var 

, ;· ı . 

• ~-;~.\~ · J 

Ahu · için yazıJ.:mış şu m.eı
hur şarkıyı lkinci Sultan Mah
mud bestelemişti: 

Balruıca çeımJ 'gazA]e 
Kopıı.r mecUsm.de nAle 
Gezdlıir elde piyale 

·. -"~ 
; tif.: 

Şu şarkı da. Sultan !Ma:hmu
dun musaJhiıplerinden meşhur 
Said Efendi ta.rafından !büzllrk 
fasJmdan 'bestelenmiştir: 

Meclise gel refUl.r ile · 
Yosma kesim. etvA.r .Ue 
Kaçma benden kuırum Alıô. . 

. ___j 

. Nihayet bu ıarkı da mu~ 
hayyer ikflrdfden Numan Ağa
mıı eser.Idr: __ ..,. __ , ,,_ 



Afı:.E GAZİNOSU 
••: .... 

Refian dilcO:, perende Ahfi 
Rakkası melırfi, -itte budm bu, 
Mintanı telli, hem ince belli 
Etvan dllkeş, pek tatlı dllll .. 

Ha:k:kında müteaddid ·şarkılar •• yazılmış, 
bunl:ardani birini de ·bizzaıt padişah bestelemiş 
olduğuna gör.e pek yosma gir külllı8Jllı oiduğu 
ım.ub.akkaldır; hünkar meclisinde ra:ks etdiği 
de aşiıldrdır. 

AİLE GAZİNOSU - R'. E. Koçunun, i
çinde yer yer, kuvvetli bir -müşehidin üslub
kar kalemi ile İstanbul hayatı işOenmiş bir 
hikayesidir. Hikft.yenin kahramanı Balıkçı
güzeli Ahme4 adında Kum.kapılı bir delikalı
dır. (ıB. : Ahmed, Balıkçı güzeli). 

Hikaye Varlık Mecmuasınıda bu mecmu
anın Ankara.da k-ü,çü'k boyda' neşretdiği sıra
larda intişar etmiştir. 

Cemiyet üzerine., kıymet hükümleri ara
sında: "Balıkçı, manav; ıbakkal, demirci, ma
rangoz, kunduracı, terlikçi ve ilk .. esnaf, işçi 
ve sanatkarın .. okumuşu yaşlandıkca hikmet 
konuşmağa kalkarlar, çekilmez adam. olurlar; 
içlerinde. baş döndüren ibir maceranın kahra
manı vardır, aşlt uğrunda katil vardır, bir 
romanın tomar tomar müsveddeleri· halinde 
insanlar vardır, fakat, onları dinleyen peşi-. 
man olur, dinlemeyen peşidan O:lur" diyen 
muharririn hu hikayesi, İstanbul Ansiklope
d_isinin ne kadar çetin mesai ile tahakkuk et
di:giini gösterir bir vesikadır. !Hikayenin adı 
son satırlarda konulur; muharrir gece bir 
çek çek arabaya biner ve :. 

- Buralarda içkili bir yer var mı? diye 
sorar. 

Arabacı; 

- İsterseniz.. Aile gazinosuna götüre
yim!. der._ 

. "Aile Gazinosu .. -Bu moda isimler,den bi
riydi, ibir devrin -insanları hakkında · hüküm 
verdirten isimlerdendi". 

Muza,ffer Esen 

<A1V AZOWSKY ~ Geçen ıasnn ermeni 
aslından büyük Rus ressamı, deıniz ve 4eııiz 
fırtınalan üstadı; 1890 ,Mayıısı sonlarında 1s
ıta.nıbula. geldi ve i:ki··hafta kadar kaldı; geldi
ğinin ikinci veya üçüncü ,gününe rastlıa.yan 

pazar günü zev~esi ile ,birlikte Kumkapı Er
meni Patrikhanesini ziyaret etiti, ıba.ş piskopos 
Hol"$1 Efendi ile görüştü ve ayini ruhanide ha.
zir bulundu, Patrikhaneye ,bir tablo· hedjye et-

ti. Cum:a. günü Cuma ,selamlığında :bulundu, 
ıkendisİılle ma.Qıey;inci ·Eın.in Bey vası,tasile se- · 
lamı pa~ahi tebliğ edildi, Salı günü de zevce~ . 
sile .'beraber Yıldız saraynı,a. giderek !hıızura 
kabul edildiler; Birinci rutbedeın Meeidi mşa
nile taltif edil.en Aivazowısky İıkinci Abdfillh.a
mide iki taıblo hediye etti; teşrifaJtı ~ 
odasına döndüklerinde kendisine murassa .bir 
çekmece, refikasına m,ücevhıerat ihediiye edıildi 
ve akşam yemeğwı sarayda alııkonul-dular,ye
meklerlııi ,başkatip 1Süreyya Paşa. ve ~beyin
ci Jnmin Beyle· ıberaber yediler. Ressam., Ma.- -
yısın otuzuncu günü de Ru,s bandıralı J.&za.
ref vapuxile 1stanbuldan· Kırıma bareli:et·-~tti. 

Bi.bl.: Devrin Gaızeteleııf. 

AJAX İNGİLİZ KRUV AZöRt)" ~ İkinci 
Cihan H~inin :ilk ayları içinde cenulbi Ame
rika sularında Plata ·muharebesinin . kahra.
manJarmdan biri olan bu .Jıarp _ gemisi, .15 
Eylfil 1945 Cuma;rtesi giiilıÜ, İrak Kral Naibi_ 
Prens Abdiilahı Türkiyeye getirmiş ve bu. 



..,_ 495•_ .... -----ı.c:--•:··- .· .... -- .. 
AK AÖALAR. 

münasebetle birkaç gün İstanbul 
limanında · kalmıştır• Kumandanı 

deniz binbaşısı R. N. Cuthbert idi; 
7100 ton hacminde, mürettebatı 
950 kişi olup sekiz tane 6 ve dört 
tane 4 pusluk topu vardır. İstan
bula geldiğinde, mürettebat ara-
sında Plata muharebesine iştirak . ------- - -
etmiş bir kişi bile 1bulunmuyordu. 
İstanlbulda şehir muhteliti ve Türk 
donanma takımlarıile iki futbol 
macı yapaJı Ajax gemicileri, birincisinde ye
nilmiş, ikinci maçı da kazanmışlardı. Dolma
bahçe önünde demirlemiş olan gemiyi İstan
bul halkından ·büyük- bir :meraklı kütlesi zi
yaret etmiştir. 

!Ajax kruvazörünü ikinci Cin-an Harbi 
tariıhine mal eden :Pla.ta. deniz muharebesi 
hakkında en derli toplu yazı, Aylık AtiiSiklo
pedinin 18 nuıriaralı sayısı.İıda. Rasim Agarın 
imzasile çıkmıştır. 

AJANS KONSTANTINOPL - Rumi_ 
1305 (M. 1889) da tstanbi.Ilda.Doktor Gros
ser adında bir zatın riyasetinde. ~ül .et
nrlş bir ecnebi şirkettir. 11k: dağıtbğı :haber
ler, İstanbul matbuatında 20 eylfı.l 1305 (M. 
1889) da ıneşred.ilımştir. 

Bibi. : Sabah Gazetesi. 

AK AGALAR - Osmanlı imparatorla
rının İsta.nbuldaki daimi ikametgahı olan Sa
riyi Cedidi Amire'deki (B, : Topkapı -Sara
yı) ak hadım ağalar; eski metiiılerde ak ha
dım karşılığı ''tavaşi" tabiri de kullanılır; 
vazifeleri sarayın harimine açılan Baıbüssaa
de'nin muhafazası, kapuculuğu, "Zülµflü 
ağalar" denilen saray· iç oğlanlarının saray 
adabını öğrenmeleri yolunda mürebbiliği, bil
hassa geceleri Enderun avlularının bekciligi 
idi; kırk -nefer ağa idiler. Başlan, -amirleri 
Enderunu Hümayunun en büyük zabiti olan 
"Babüssaade Ağası", "Baıbüssaadetüşşerife 

Ağasi"•, veya unvanının en sade şekli ile "Ka
pu Ağası" idi (B. : Babüssaade Ağası; Kapu 
Ağası)·: 

Akağalar çocuk, hatta sabi iken ve umu
miyetle esirciler elinde hadım edildikten son~. 
ra o küçük yaşlarında saraya satılırlar, sert 
bir disiplin altında, tahsil ve terbiyelerine 
son derece itina edilerek ye~işdirilirlerdi. Ek-

- . 

Ajıı.x kruvazörü (Resim: Nezih) 

serisi 1boşnak, gürcü, arna vud, bir kısmı ha
beşi, bir kısmı da hilkaten hadım doğmu.ş 

hür Anadolu uşağı idi. 
Akağalarn rütbe ve mevkileri yukarıdan 

aşağı şöyle sıralanır: 

1 - Kapuağası; Enderµnuhümayunun 
en büyük zabiti . 

2 - HasodaJbaşı Ağa; kırk nefer Haso
dalı zülüflü ağanın mürebbi - za:biti 

3 - Hazinedarbaşı Ağa; Kiler koğuşu 
zülüflü ağalarının mürebbi - zabiti 

-4 - Kilercibaşı- Ağa; ·Kiler koğuşu zfö 
lüflü ağalarının mürebbi - zabiti ı 

5 - Sarayağası; Seferli koğuşu zülüflü 
ağalarının mürebbi - zabiti 

6 ....:.... Saray kethüdası; Enderunun umu
mi inziibat işleri ile meşgul akağa 

7 - Köşebaşı ağalar, 5 nefer; Enderun 
avlularının inzibatına bakan akağalar 

8 - Başeski Ağa 

, 9 - üzengi Ağaları, 2 nefer 

Yukarı kademelerde bir yer boşaldı mı 
-altdaki akağalar birer kademe terfi ederler
di. Çalışamayacak hale geldikleri zaman bu
lundukları kademenin şaiıına laik bir nanpa:
re, maaş ile emekliye ayrılırlardı. Aşın sa
dakatleri, ahlaki meziyetleri ile enderunu 
hümayun halkının muhabbetini Im:zananlar ~ 
bilhassa padişahların itimad ve teveccühüne 
mazhar olanlar saraydan bir devlet memuri
yeti ile çirağ edilirlerdi_. 'Akağalar, tavaşiler 
arasından devlete büyük hizmetlerde bulun
muş valiler, serdarlar yetişmiş, yedi kişi_ de 
sadı~azamlığa kadar yükselmiştir ki şunlar
dır: Hadım Ali Paşa, Hadım Sinan Paşa, Ha:.. 
dım Süleyman Paşa, diğer Hadım Sinan 
Paşa, Hadım Mesih Mehmed Paşa, Ha
dım Ha.san Paşa, Hadım Giircü Mehme<f Pa-



şa (Bütün bu bu isimlere bakınız) . . 
Kapuağalan arasından padişahlar üze

rinde büyük nüfuz sahibi simalar, servetini 
büyük hayır eserlerine ıharcaın.ış kimseler 
görülür (B. : Mehmed Ağa, Kapuağası Tava
şi; Gazenfer Ağa, Kapuağası Tavaşi). 

İstanbul Osmanlı sarayında. Haremi Hü
mayunun muhafazası ile· bazı kaba hizmet
leri zenci hadım ağalara bırakılmıştı ki hal
kın "haremağası" dediği hadımlardır; başla· 

rı da Haremi Hümayunun en büylik zabiti 
olan ''Darüssaade Ağası", "Darllssaadettüş

şerife Ağası", veya unvanının sade şekli ile 
"Kızlarağ~ı" dır;. bir zenci olan ibu ıhadım 
ağanın, bir ak hadım olan Babüssade Ağası 
ile karışdırılmaması gerekir. 

Harem.ağaları Vak'ai Hayriyeye kadar 
yalnız zencilerden ola gelmiş, Vak'ai Hayri
yeden az sonra saraydaki enderun teşkilatın
da da ,büyük değişiklik yapılmı§, bu · arada 
akaplara yalnız Baıbüssaade kapuculuğu bı
rakılarak içlerinde:ki ·habeşi hadımlar hareme 
alnarak zenci .hadımlara katıl.nu§; o tarihden 
bu yana ha.beşi tavaşilere de harem ağası de-
nilegelmiştir. " 

Vak'ai Hayrfyeden sonra saraya alınmış 
olan akağalar artık esirciler elinde ameliyat 
ile hadım edilmiş esir beyaz çocuklar olmayıb 
erkeklik kudretinden mahrum olarak doğ

muş hür beyaz çocuklar olmuşlardır. 
İstanbul sarayında Vak'ai Hayriyeden 

evvelki devirde Aakağalann en büyüğü olan 
Babüssaade Ağası, Kapuağası iki defa. ayni 
zamanda Darü.ssaade Ağası, Kızlarağası ta
yin edilmişlerdi, bu suretle hem Enderunun 
henı de Haremi Hümayunun en büyük ainiri 
olmuşlardı, şöyle ki: 

Üçüncü Sultan Murad zamanında İstan
bulda Çarşambada yapcbrtdığı hayır-eserleri 
ile meşhur Kapuağası habeşi ak hadıın . Meh
med Ağa (B. : Mehmedağa CamH .ve külliye
si; Mehmedağa Hamamı), ki malumat, zeka 
ve vekaan He sarayın mümtaz bir siması idi, 
padişah üzerindeki nüfuzunu kullanarak .ken~ 
disini kızlarağası tayin ettirmişti, bu suretle 
/haremi de nezareti altına almıştı; ölümünde 
sarayın iki mühim ağalığı birden boşalmış, 

Eskisaray ağası zenci hadıınlardan Server 
Ağa . kızlarağası tayin edilmiş, ıbu . sefer de 
onun uhdesine ilaveten kapuağalığı verilmiş, 

bir zenci hadım akağalann başı olmuştu, fa
kat bu zenci Enderun halkı üzerinde otori
te tesis edememiş, söz ayağa düşmüş, kısa 

bir zaman sonra azil edilerek Kapuağalığına 
Bosnalı Tavaşi Hacı Mustafa Ağa tayin edil
mişti, Kızlarağalığı da münhal olduğwıdan, o 
vazife de Hacı Mustafa Ağaya verilıi:ı.i~, , ikin

ci sefer iki ağalık yine bir akağanın .uhdesin
de toplanmıştı. Üçüncü Sultan Mehmedin cü
lusunda Hacı Mustafa Ağa emekliye aynla
rak .saraydan. çıkm.ış iki büyük ağalık aynl
inış, Darüssaadeye bir · zenci, Babüssaadeye 
de bir akağa tayin edilmişti. 

İkinci Sultan Ahmed devri ricllinden 
Kara Bayram Ağa nıanevi evladı Çorlulu. Ali 
~dında çok gü.zel bir çoc:uğu E,nderunu hüma
yunun Seferli koğuşuna 

0

aldırtmı§dı. Zülüflü 
Ağalar yemek zamanları muayyen sofralarda 
grup grup yemek yerler iken bir akağa: onla
ra sofra başı olurdu, akağa · elini yemeğe 
uzatmadan iç oğlanlarından hiç biri el uza.
tamazdı. Çorlulu Ali bir gün sevdiği ~bir ye
meğe çocukluk gafleti ile sofrabaşı . ağadan 
evvel el uzatmış, o akağa da terbiye kasdUle 
elindeki tahta kaşığın tersi ile çocuğun· eline 
sertce sertce vurmuştu, Alinin hemen yemek
den el çekerek sofradan . kalkmasını da· ser
keşliğine vermiş, çocuğa dayak atarak · arka-

. daşları arasında izzeti nefsini fazlaca. hırpa
lamıştı. Çorlulu Ali akağadan gördüğü . bu 
hakareti unutamamıştı, İkinci Sultan · Musta
fa zamanında Silahdar Ağa olunca, bu ·padi
şahın kendisine karşı gösterdiği 8.§k derece· 
sindeki sevgiye dayanarak Enderulıu Hüma
yun· nizamını . değiştirtmiş, . Silalıdarlık Ende,; 
runun en yüksek makamı olmuş; Kapuağası 
Silahdar Ağanın emrine verilmişti, diğer ak
ağaların da enderun koğuşlanndaki sofra 
başılıkları kaldırılmıştı. Hasodaıbaşılık, Ha7 · 
zineda;ı,başılık, Kilercilbaşılık ye · Saray ağalı
ğı vazifelerini de akağala.rdan alıxuş, dört zll
lüflü ·ko~un en kıdemli ağalanna verdirt .. 
mişti; bu· suretle akağalara ağır bir. intikam 
darbesi indirmişti. (B. : Ali Paşa, Çorlulu; 
Çorlulua,lipaşa Ca~i ve Medresesi). . 

Bibi. : AtA, Enderun ta.rihi; .M. Z. Pak.alın, T-a.
rih deyimleri ve Terimleri. R. E. Koçu, Bllyllk Tarih 

LQg-atı (Basılmarmş). . 

AKAGALIAR KAPUSlJ - (B. B~
ade). 
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- - - -AKAGV"NnOz· - Rom'all muharriri, bü-
. yük humori.st gazeteci, politika hayatında 
meşhur bir İttihadcı; sosyal yaralar üzerin
de bir operatör nişteri ,giıbi dolaşan veliid ve 
cesur kalemi, saım.imi olduğu için ancak !ken
disine yakışan üslubunun kalenderane ve rin
dane laübaliliği, sohbetlerinin zenginliği !ha
rikulade tatlı dili ve tevazuu ile İstanbul ba
sıınıının. seçkin şöhretlerinden; İstanbul· An
siklopedüıine yazılacak hal tercemesinde üs
tadın kendi kaleminden çıkmış otobiyografi 
parçalarının pek orijinal şeyler olabileceği 

düşünülmüş ve kendisine 1945 de ;bir mektup
la müracaat edilerek ricada bulunulmuştu; 

A:ka:gündüz o tarihde Gece Postaısındaki sü
tununda bu ricamızın fbir !haftaya kadar ye
rine getirileceğini vadetmek liitfunıda bulun
muş ise de yazıyı yazmamıştır. Büyükşehrin 
bu değerli çocuğunun hal tercemesini muhta
sar kaynaklardan alıyoruz. 

Asıl adlı Hüseyin Avnidir, ıAıka Gündüz 
taıkma adı ile şöihret yaıpmış, has kütük adı 
ıtam-amen unutulmuştur. 1885 de Katerin'de 
doğdu, ıbinıbaşı ,Kadri Bey isminde bir zatın 
oğludur. Edirne askeri riişdiyesinde, Kuleli 
İdadesinde okumuş, baba mesleki olarak Har
-biyeye girmiş, fakat sıhıhi durumu askerliğe 
m.üsaid olmadığıın.idan Harıbiyenin ikinci sını
fından i•hr.aıc edilmiş; Parise giderek gürel sa
natlar akademisine iki yıl devam etmiş, İs
ta.nıbula döndüğünde politika hayabna .atıl

mış, tehlikeli bir jon - türk görülerek Sela- . 
nik'e sürülmüş, orada İtti.had ve Terakki Ce
miyetine girmiştir· 
31 mart vak'asın

da gönüllü yazıla

rak Hareket Ordu
su ile İstanbula 
gelmişti. 

Genç yaşında a
tıldığı muharrirlik 
hayatında coşkun 

milli duyguları ile 
adı etrafıında git
tikçe büyüyen bir 
alaka toplayan A
ka Gündüz yarı 

ciddi mizah saha
sında bilhassa seç
kin bir kalem ol-

Aka. Gündilz 
(Resim : S. B.) 

.A.1tAüN (Besim Ömer). 

'·- . muş, - Milli. Mücadeleye ilk günlerinde ka
tılmış, Ankarada bır mizah gazetesi çı· 

kannış, 1932 de Ankara Millet Vekilliğine 
seçilmiş ve o tarihten .sonra da kesin olaraık 
Ankarada, yeni devlet merkezinin Diltmen 
semtinde yerleşmiştir. :Bir ara .Anıkara Rad
yosunda hafta.sohbetleri zevkle dinlenen Aka 
Gündüz, son yıllarını tam inziva içinde geçire· 
rek 7 kasim.1958 cuma sabaıhı vefat etti, ölü
mü ıbütün yurtda teessürle• karşılandı. tık ya
zıları Selanikde "Çocuk ibağçesi" ve "Genç 
Kalemler" adındaki mecmualarda çıkımş o
lan Aka Gündüzün, roman ve hikaye, ikita.ıb 

halinde neşredilmiş e-n meşhur eserleri şunlar
dır: 

Bozgun, Muhterem kaatil, Yarım Türkler, 
HayaJttan Hi:kayeler, Bu Toprağın Kızları, 

İki Süngü I.Aırasında, Üç Kızın Hikayesi, üvey 
Ana, Çapraz Delika:nlı, Gazinin Gizli Ordusu, 
Demirelin Hiikayesi, Odun Kokusu, Tang -

·· Tangıo, Onların Romanı, Kokain, Aysel, ,Sarı 
Zeybekler, Bir Şoförün· Defteri. 

Üsltibkar, mübala~alı olsa da realist gö
rüşü, ,günlük hayat aıcılarıına ve y.aralanna. 
samimi yakınlığı, ıbi.1ıhassa m:{itegaUibeye ve 
nüfuz ceberubma karşı ,cesurane hücumları 
ona ölmez :bir şöhret yapmıştır. 

AilALU, ( General Besim Ömer) - Geçen 
asrın sonları ile aısrımızın ilk yarısında büyük 
şehrin en ;büyük- şöhretlerinden !biri; en yük
sek tabakadan ayak takımına varmca. bütün 
İstanbulluların -sevdiği, -hürmet etdiğıi bir si
ma; Türk ,taJbaıbetinin · ilerlemesi ve 'Dürkiye
de halk ,sağlığının korunıması yolunda. maka
leleri, kitabları, ve üniversitedeki -~ersleri ile, 
üzerine aldığı vazifelerde geniş ve sağlam bil
gisi, gayreti ile, ~e niliayet şaıhsen :tııblbi.,mü
dah-aleleri ile yarım asırdan fazla çalışmış ibü
yük he~im-profösör; Türkiyeye jinekoloji'yi 
getiren, Türk femııi ebelerinlıı baJbası, · ilk 
T.ürk doğrun evini a,çan adam; Hilali Ahmer 
(Kızıl Ay) cemiyetinin h'aJkiki kurucusu, Hi
mayei Etfal (Çocuk Esirgeme) kurumu ile 
Süt Damlası'nın müessisi, Türk :trb .edebiya
tında ,bir inkilabın mübeşşiri ola.n "Nev:sa.li 
Afiyet" in müellifi; insanlığın dostu olarak 
milletler araı-sı bir isim; 1862 de İstanbulda 
doğdu, lbaföası 1877 g.e ilk meb'usan meclisin
de Kosova mebusu ol8Jllı ömer Şevki Paşadır. 
Orta tahsilini Kosova askeri rilşdiyesin.de 



yapmış, 1883 de Askeri Tlibbiye mektebini bi.;. · 
tirerek ayni yüksek m~tebe müsaıbaka imti
hanı ile elbelik kürsüsü muallim muavini tayin 
edilmiş; mesleğinde gayreti ve zekası ile na
zarı dikkati celb ederek 1885 de ihtisasını ta
ı:naımiamak üzere Parise gönderilmiş, 1889 da 
kıadın ve çocuk hastalıkları ve doğum müıte
h.aasısı olarak dönmüş, yine Askeri Tıbbiye
ye muallim tayin : edilmiştir. Hazakati ne pek 
ge~ yaşında ,büyük şöhret kazanmış, asker 
olarak şüratle terfi ederek rerikliğe kadar 
yü.kselnuştir. Meclisi Sıhhiyei Umumiye, 
Meclisi: Tı~iyei Mülkiyede azalık, reislillt yap~ 
mış, İstanbul Darülfüınıunıu Tı!b F~kültesi re
isliğine seçilmiş, Darülfünun Emini (rek
tör) olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
-beşınci ve altıncı seçinı devrelerinde Bilecik 
mebust1 olarak Meclise girmiştir, batta Altın
cı Büyük Millet Meclisini en yaşlı mebus ola
rak o açmıştır. 19 mart 1940 .Ankarad:a ıkalh 
sektesind~n ölmüştür. Ölümü hütün yurdda 
ve bilhassa İistanbulda derin teessür uyaınıdır
mış, İıaşi o' gece kalkan eksprese bağlanmış 
hususi • !bir vagonla İstanbula getirilmiş, 20 
mart sabahı Haydarpaşa büyük ,bir kalabalık 
tarafırida:n !karşılanan ta.but Sultan Ma.hınud 
Timbesi civanndaki evine götüriilmüs ertesi 
gün de on-binden :fazla İ~tanbulluın.un 'istiraki . , 
ile pek ,büyük bir cenaze alay,ı yapı1ımış, Ba-
yazıd Canfünde kılınan namazından som-a , 
Üniwrsiteye götürülmüş, hazin bir · ihtifali 
mütea:kJıb Me:rıkezefendi Mezarlığındaki aile 
sofasına ,defin edilmiştir. · 

., Türkiyede ıfenıni ebeliğin !babası ve ilık do
ğum evinin de kurucusu · oıduğu halde kendisi 
evlenmettıiş, meımleketimwn meşhur 'bekarla
rının piri olarak ölmüştü·. Mükemmel bir saat 
•gibi şaşmayan mesaisini, ,bu mesainin bere-' 
ketli· mallimlünü hususi hayatında;ld yalnız
lığına borçlu olduğu muhakkaktır. Pek gen:ç 
yaşlarindan ölümü · ıgüminün arifesine kadar 
daima akşamları saat onda yatmış ve sabaih
lan ıbeşde !kalkaraik çalışma masasının başına . 
oturmuştu. 

Herkese karşı nazik ve lti:bar, hastaları
na karşı ise bir ipek adamdı. İstanbul Üniver
siteslııdeki kürsüsünden emekliye ayrıldığın~ 
da o 'kürsünün temsili ımesuliyetini üzerine al
mış olan Prof. Tevfik Remzi Kazaınıcıgil Be
sim Ömer Paşanın ölümü münasebeti ile Cum-

huriyet Gazetesine 
yazdığı uzun bir 
malcalede . "içtimai 
hizmetler)n aşıkı'·' 

diye güzel bir ta
rif den sonra: "Ya
bancı memleketler
de de bizi şeref ve 
haysiyetle temsil 
etmiştir; kendisini 
bir kerecik gören 
kim olduğunu sor
makdan nefsini 
men · edememiştir. 
Bedenen çelimsiz 
adamdı, fakat dün

Besini Ömer Akalın 
(Resim: H. Çizer) 

yaya bir iş için geldiğine iman etmiş, durma-
daıi çalışmıştı" diyor. · 

Merhum Ercüınend Ekrem Talu $on 
Posta Gazetesinde şunları yazmış idi: "Son 

• demine kadar güzel adam sıfatını muhafaza 
etmişti, hele kafası.. Bir gün Ankara Palas' -
m ı.imuma imaılısus salonunda onu ilk defa gö
ren bir Fransız kadın gazeteci: 

- Ne güzel kafa .. demişti. 
_ O kafanın iç,i de dışı kadar güzeldir 

madam!. dedim". 
AKANDERE (Zeynelabidin) - Seçkin 

beden terbiyesi öğretmenlerinden, kıymetli 
,pedagog ve hafiıf sıklette eski namlı bir ibok
sör; 189$ de lşkodrada doğdu; 1babası Ku
tanı mülazim Ali Efendidir. Valides:inıi henüz 
üç yaşlarında iken ıkay,betmiş, ilk :tahsil çağıı
na :bası:nıcaya kadar öksüzlüğün acısını ,çek
miş, :iradei seniye ile Darüşşafaikaya alınmış, 
ilk ve orıta tahsilini ibu şefkat müessesesinde 
tamamlamış ve 1915 de di,ploona al8.1'8Jk Nişan
taş:ıı Sultanisine beden terbiıyesi öğretmeni ta~ 
yin · edilin-iştir. Bolmörlüğe karşı ola.n hevesi 
Daıiişşafakada iken başlamıştı; İstan,btılda 
o zamanla.r resmi bOı'ks müsaıbakalan yarıl;;, 
maz, · ıııeveska.rlar aralannda iöğüşUrlerdi; · 
Biiyükşehirde ilk hararetli boks müsab~kala
rı mütar:ekenin kara günleri:nde tngifü: ve 
Amerikan ~al kuvvetleri içinde bulunan 
boksörlerle !başlamıştı. Zeynel· de ilk maçını 
·1918 de İskoçyalı asker boksörier~en Ceyms 
ile yaptı ve :berabere · kaldı; bu muvaıffakiyet, 
Türk /boksörün ıhir şöhret olarak pari!;IJll.asına. 

kafi geldi. Bir boksör olarak ha.yatının en gü-
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rültülü ve heyecanlı inaçım da, yine · bu· yı.llar
da, lstanıbullu Rum ,boksörlerden lstavro ile 
yaptı; lbu maç, Taksim.de, Sular idareai.'1in 
bayram gecelerinde renkli fiskiyeler savu!'t-: 
tuğµ sahada ;bulunan {Chant - Ecl:aire., Şan
tekl~r salonunda olmuştu; o yıllarda bir gaf
letin şımarttığı Rum vatandaşlarımız, türlü 
nUmayişlerle maçın seyrine koşmuş, salondan 
taşan kalabalık Taksim meydanını doldur
muştu; lstavro, dördüncü ravundda pes ede
rek ringi· terketmişti; Zeynel, tstan!bulluların 
omuzunda ve kendisini :herhanıgi na.hoş bir ıte
cavümen korumak için ıher fed'a!ktA.rlığı ıgıöze 

almış namlı İstanbul tulumbaicı k&badayıJ.a
rmın !himayesinde ıgütnıün milli şerefini kurta
ran ,bir kahraımanı olarak götürülmiiştü. Zey
nel, ibu muvaffa'kiyetinden sonra, mektepteki 
beden terbiyesi mınııllimliğin.e devam etmekle 
ıberaıber, (Sercle de Box de Per~) Serkl . dö 
Baka de Peranm kültür fizik muaJ1imliğine 

dA.vet olunmuştu; diğer ıtamftaı11 da ıkendisi, 
ıbu müesseseyi örnek tutarak Kadaköyülnde 
yine ı$erkl dö Boks adile fbir boks mektebi aç
mıştı; ki bu :mektebin faal;iyeti 1920 den 1926 
ya kadar altı yıl sürmüş.tür. Orta ve lıi'se dere
cesinde. Maarifin 35 mekıtebinde çalışmış olan 
Zeynel bi]b.assa, Kadıköy Sultanisi, Ankara 
~ Lisesi, Galatasaray Lisesi, Şişli Terak
ki Lisesi, Vefa µsesi ve Haydarpaşa Lisesi 
beden terbiyesi muallimliıklerinde bulunm~
tur. lstan,bulun kurtuluşundan sqııra, lbiıI' ara
lıık da iki. yıl Harb Okulunun, ü~ yıl da Za:bıtai 
Belediye . mektebinin· ,boks muallimliğini yap.. 
m:ış.tır; vazifesine ,çıJ.gın lb1r aşk ile düşkün 

olan· ;bir centiJmen sporcu olarak her zam.an 
her yero_e öğünmek hakkı olan Zeyıırel Akan
dere 1925 den sonra ringe çılmıa.mıştır, 1934 
de tstan'bul Onivemitesinin edebiyat fakülte
sinin felsefe şubesine ya.zıJnıış, ayni yıl ;için
. de eylenmiş, 1939 4a kırk bir yaşında iken bu 
fakültenin hu şubesinden yüksek tahsil dip
loması almış.tıT", bir enerji timsali olan Zeynel 
Akandere, arkadaşları arasında neza;keti, kal
binin · harikulade safiyeti, ıkendine fhas ıkalen
derliği, ve resminden aşık olduğu lbir •sport
men Ç~koslova.kyalı dilberle muhayyel aşk 
hikayeleri ile; taleıbeleri arasında da ağzın
dan kalb ilnıcitici bir tek !kelime çıkmamış bir 
öğretmen olarak meşhurdur. . 

AKAR (Necib) - Iş adanu, fabrikatör, 

türk milyoneri, benzeri çok ender yeti~ir bü
yük hayır sever; 1957 haziranında bir deniz • 
kazasının ku.rbam olarak boğuldu, vak'a ls-
tanbulda çok derin bir teess-UZ: uyandırdı, bir 
kaç gün sonra bulwıan na§i laik olduğu ihti
ram ile .Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. 
İstanbul Ansiklopedisine derci gereken hal 
tercümesi için kurduğu ınfuıp;eseler müdür
lüğüne müracaat edildi, rµeş;tubumuz ·oradan 
Vekil Umumisi olan zateJıa,vale edilıni§, bu · 
bay da · o sırada A vrupada bul1:J,Dan ailesi · ile 
temas edeceğini bildirmiş, fakat sonra tama
men kayıdsız kalmıştır. İstanbul Ansiklope::. 
disinin .çok ağır yazı işi, müracaatların la.kay
dı karşısında taakibine i:m.kan bırakmadığı 
için bu büyük adamın şanında R. E. Koçunun 
20 haziran 1957 tari}ıli Her Gün garetesinde 
intişar etmiş bir fıkrasının derci ile iktifa 
ediyoruz: 

"Memleket, adı üstünde, hakiaten pek 
necib bir evladını kaybetti. 

"İş hayatında muvaffak olmuş; · uzak 
görüş, sağlam hesap, çalışkanlık, biraz şans 
ve biraz tesadüfle bir hiçten milyonlara ka- · 
vuşmtış insanlar pek çoktur. Fakat, serv.eti-. 
nin şanından olan büyükİüğü gösterebilmek 
her kişinin karı değildir, er kişiniu kandır ve 
insana Allah vergisidir. 

"Necib Akar'ın adını işitirdim, kendisini 
maalesef görmedim, tanımadım, resmini de 
ılk defa dün gazetelerde gördüm. Fakat bu 
kimyager fabrikatör, bu türk milyoneri hak· 
kında daima pek güzel menkıbeler dinledim; 
anlatılanlara göre Marmarada denize düşen 

arkadaşını kurtarma yolunda Marmaranın 

sularına kaynayıp kaybolan Necib Akar za
manımızın Ha.temi Tay'ı idi. 

"Akar merihum Çiçepa.zarında mütevazi 
bir lokantacının oğlu imiş. Vefa Lisesinden 
mezwı olmuş, eczacılık tahsil etmiş, fuustah
zarcılık ile iş hayatına kendisinden dört ve
ya beş yaş kadar büyük kardeşi Cemil Beyin 
adına ''Şampuan Cemil" i çıkararak atılmış .. 
Cenab-ı -!hak da "Yürü ya kulum!." demiş 

yürümüş ... Bugün Puro, Gripin ve Fay gibi 
isimler Türkiyede büyük şöhretlerdir .. Yalnız 
reklama dayanan bir şöhret değil, güvenilir 
isimler olarak büyük şöhretlerdir,. 

"Zamanımızın Ha.temi Tay'ı dedim; bu 



va..~itinz, beleitm.edik ölüm, Türkiye için zel
zele ve sel baskını gfüi •büyük felakettir; ne 
teşbihimde ve ne de ·bu kıymet hükmümde mü
balağa yoktur sanırım• 

''Bu türk milyonerinin memleketine sebil 
ettiği ha.yır işlerinden tek örnek bakınız ne 
azametlidir: · 

''E'eyz aldığı Vefa Lisesine yardım elini 
uzatmak istemiş. "Mektebimin kimya, fizik 
ve tabiiye laboratuvarlarını ihya edelim" de
miş; evvea bir kalemde 33.000 lira vermiş .. 
Bu rakam üç sene içinde 50.000 lirayı bul
muş. Mektebin fakir çocukları için de ayrıca 
10.000 lira tutarında ayni yardımda bulun
muş .. 

"Maarif Vekaleti kadirşinaslık göstererek 
Vefa Lisesinin kimya laboratuvarına "Necib 
Akar laboratuvarı" adını koymuş, dershane
ye levha .asılacağı gün davet etmişler, yüzü 
hicabından kıpkırmızı kesilerek: 

- Gidemem .. Bulunamam ... 
Demiş. Bir resmini istemişler. Boynunu 

bir · çocuk masumiyeti ile bükerek: 
- Onu da.· demiş, ölümümden sonra 

asarsınız· 

"Mektep müdürüne ayrılırken de: 
- Müdür Bey, demiş .. Mektebim için be-

ni her zaman hatırlayınız,. Hiç tereddil.t et~ 
meyiniz .. 

"Bu vakıtsız ölümün, manevi . manası rie~ 
dir? 

"Genç yaşında ölen Türk cihangiri YA.
vuz Sultan Selim için İbni Kemal: . 

Şemsi asr idi. asrda şenu>ln 
Zıllı memdud olur, zama,m kw;u ..• 

Demişti. Necib Akar da sevgi iklimleri 
fetıhetmiş bir cihangir idi.. Bi:r ikindi güneşi 
gibi ömrü · kısa oldu amma iyilikleri. hafıza.

larda uzayıp gidecektir". 
AKARÇEŞME - Mahmudpaşa Çarşısı

nın altbaşma verilmiş esiki 'bir semt adıdır; 
halen 1bu isim unutulmuş, orası Sultan ha
ma.m 1 semtinin sınırı içine girmiştk 

A.KARÇEŞl\-lE HAMA.MI ·- Defterdar;.. 
da Çömlekçiler c-r,ddesinde, bu caddenin Ab'.' 
dürrahmanşerefbey caddesile ol:a.n kavşağı 
üzerinded:ir; ihaJk ağzında ibu 'adı taşımakla . 

beraıber semtfne nisbetle Çömle:kçiier Hamam~ 
diye de tanırimış.tır; ıhatta Jmpısındı ela "Çöm
lekçiler hamamı" yazılıdır. Çiıtlte haımamıhr, 

Türk hamam· yap1sı sanatının güzel örnekle
rinden :brndir; her iki kısmı da . işlemektedir: 
işleten Bay Mustafa Etılmn aymıi. ~a:tı.da 
mülk sahibidir; Büyükşehirde Çitıilihamram, 
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Döt-ll!~Cil~r Haınam:ıı ve Zincirl!iikuy:u Hamamı 
gjil}i tarihl _ eserlere sahip olmuş maruf bir ha
.mMl].çı ajJ.e,sine mensuptur. .Aıkiarçeşme Ha
ırmı,ıı:nııiın erkekler kısmının -camekan kısmın
da /bir hususiyet göze çarpmaz; üzeri kiremit 
örtülü çatıdİr, çatımn ortasında ahşap, fener 
biçiminde bir tepe penceresi vardır. Mermer 
döşeli zemınıin iki yanında soyunma peykleri, 
sağ4~ ve -solda ibiırer camekanılı odıa, sağdan 
biır çifte -merdivenle çıkılan üst kat soyunma 
odlı,ıJapı vardıır. Asıl hamam :kısmına, - sokak 
kapisımn karşısına -gelen duvarın sağ köşe
sinden girilir; bu :kapının solunda lmhve-oca
ğı vıardır. 

Bir kubbe ile örtülı:n.üş olan soğukluğa 

gmlince, hemeın: sağda, duvar iç.ine yerleştiril
miş küçük ve gayet zarif bir çeşme vardır, 

onun ötesin.deki ,bir kaıpı-dan. _ ayakyollarma 
geçilir; S<i>ğukluğun iki yan duvarı boyunca 
birer mermer peyke - sed vardır, bunlardan 
sağdakinin üzerine iblölmelerle iki küçük duş 
yeri yapıl:mışıtı:r ki hamaımı,ıı klasik güzelliği
ni. bozmuştur; •soğukluğun taım karşısında da 
i.ki Imımıalı ibir ,s:oğuık halvet vardır. 

Soldaki lbir kapıdan hamamın s:icak kıs
mına geçilir, ü.ç parç.a:dan -müreıkıkep olan bu 
kısım çok ,güzeldir: birinci parça iki ,geniş ke-

mer üzerine oturtulmuş -bir kubbe ve iki kü
çük beşik kubbeciik ile örtülmüs ve müs,tatil , . 
şeklinde bir sofadır; iki Lka.demeli mermer sed 
üzerine alıtı kurna yerleştirilmişti; kapıdan 

giriJ.diğine göre .sol duvar içinde ~s ikoyıınak 
için genişçe ve uzun 'bir sed, sedin üzerinde 
de, yine duvar içinde büyük ve zarif .bir :kemer 
vardır. Sağda 1biri üç diğeri dört _kurnalı iki 
halvet va:rdır. Sofada, halvet karJıla,rı arasın
da kalan duvar parçası içinde de, eskiden kan
dil koymaı'k için yapılmış bir niş (çı~kman) 

·buluımıaliacbr; ~alvetlerde de, kaıpılarından 
girinıce ·birinin sağında diğerinin solunda :bi
rer çıraJkman vardır; halvetler de birer kü
çük kubbe ile ör.tülmüştür. 1946 da Akarçeş
me Hamaım pek ıtemiz ba:kümakba bulunu
yordu; fakat, semtin kalabalılt o)JJı'&,S~ıt ,rağ
men mi;iştıeri•si hayret edfil.eeek de;recede az 
idi. B.üyükşehir h~Ikuıın. yıkamna,k zevlkş,_ 

tarihlere ,geçmiş temizlik düşküınlüğün'ii lçıty
•betm.ek-te oldıığu.ı:.u teessürle kayd~~~- ge
rekir. 

Bibl.: REK, G&i No.tu. 

AKARÇEŞMEYANGINI ~ ~µdfııa~ 
şa yokuşunun ·alt /başı, (ıH. 12801860 :._ ÇJ/~ 

bir yangında 57 bina yaınttmştır. 

AKAY - (B. : Denizcilik Bankası; Dev-. 



let Denit Yollan; Seyri · Sefa.in İdaresi ; İdatei 
Mahsusa). . . 

AKAY (Nezvad) - Bestekar ve okuyu
cu, aşağıdaki hal tercümesi Mustafa Rona'mn .. 
"50 yıllık Türk Musikisi" adındald eserinden 
alındı: 

''1915 de Kanlıcada doğdu, musiki sever 
bir ailenin kızıdır, sanat kabiliyeti pek kü
çtlk yaşda inkişaf etmiştir; ilk hocası San
turi Ziya Beydiı;, sonra Asım Yesari ile ·Sa
deddin Kaynakdhn ders almıştır. 1940 da !s-

.. tanbul Radyosuna okuyucu olarak intisab 
etmiş, fakat bir müddet sonra istifa etmiş
tir. Plaklara okuduğu şarkıların çoğu kendi 
besteledigwi eserlerdir, .onların da pek çoğu-

. / 

.. 

mm güftesi zevci Sami Akayındır". 
AKA.YAN (lstepa.n) - Tammnış bir 

Erm.anıi minyatüristi; 1870 de Beşiktaş'da 
doğmuş ve 1937 de yine İstanbul' da vefa.t et
miştir. 

· 1891 de, ressam ve ıınimar diıploıı:nalariyle • 
Saınayi-i Nefise'den (Güzel San'atlaı:: Akade
m,isi) mezun olmuştur. Önce Haydavpaşa'da
ki Demiryolila.n .İdaresinde, sonra ,da Vitalis 
Şirketinde vazifeler derulhde etmiştir. Müte
mben, Kulekapı'da. hususi bir aıtelye açmış
tnı. BilMmre Karagözya.n Müessesesinde, ha
lı resimleri üzerinde şef desinatör olmuştur. 

Şaheseri addedilen ve 1900 da Paris'deki 
Beynebnilel Sergiye gönderil6tll Büyük lsken
der'in cenaze alayının reprodüksiyonu, .· ifti
har ma;dalyası ile 1ıaltiıf editımıiştir: Keza, Dev
let tarafından hazırlatılan ÇOik zarif askeri bir 
tuğra için .Aı1tun San'aıt iMadalyası ne .müka
fatlandmlımştır. 

Eserleri meyanında, renkli minyatür 
portreler, tarilht maıı:ıızarala.r, şaıık hahlan de-
senleri, kaıpa.!k resimlleri, diploıma:lar ve sair 
eserler mevcuttur ki hepsinde de inıce ve yiik
l!lek biıI' san'aıt tekniği göze çarpmaktadır .. 

Istepaa:ı Akayıaıı aynı zamanda musiıkiye 
de istidad göstermiş ve 12 sene. Gala.tadaki 
Ermeni Kilisesinin lbaş muıganmsi olmuştur. 
Keza, mu.sildşinas Çilingiryaın tara;fıınkfan is
tanbul'da teşekkül eden ilk koro heyetine . 
de iştiraık etmiştir. 

Kevork Pmıukcııyan 

AKBABA - Ttlrk edebiyat ve mjzatim- . 
. da, Refik Halid.in "Ay Dede" sind~ .. sonra. 
--ıbüyiik bir merhale -teşkil eden bir sif~fii
r.etedir. 1958 de otuz altıncı yuiİiı idrak stiırlş,· 

perşembe günü çıkar, on ilri sayıfalık lhirmJ.. 
.zab_ mecmuası olarak devam edegelmekte idi 
Kuruluşunda imtiyaz Sahi,bi Orhan Seyfi 01'
hon ve mesul mü.dürü Yusuf Ziya Oıtac idi; 
halen iki seçkin şairden Yusuf Ziyanın 'elinde
dir; öylesine ki, Babıali caddesi ağzındaki 

"Akbabaci" Ortacm adeta beynelmilel la.kabı 
olmuştur. 

Hiç tereddüt etmeden verilmesi gerekir 
bir hükümdür, Akbaba, son rubu asır ~inde; 
Tür.k fikir ve sanaıt ihayatında, :kelimeninJib 
manasile, .büyük ıbir mektep olmuştur . 

Akbaıbamn ilk nüshası Rumi 7 kanuınııı
evvel 1338 = Miladi 20 ıka.nunuev:vel 1,.922 
,perşemfbe günü, Refik Halidin Aydedesinin; 
yalmz adım ve siyasi mesleğim değiştirmiş, 

ıh.urda teferrüaıtma vıarmca, b:ir kopyesi ola
rak çıkmıştı; ayni boyda, yani 28 X 41 eba
dında ve yine dört sayna, yaym günleri de 
ayni; haftada iki defa pazartesi ve perşemlbe 
gün[erlydi; Aikbabamn il!k: nüshası da, Ayde
deırlın basıldığı Sabah matbaasında basılmıı).
.tı. Refik Halid, Aydedesini kariler.ine şu sa
tırlarla haşlayan bir yazı ile takdim etmişti: 

Meslekba.hat· 
Deveye l!Ormuşlar : 
_:._ Ydkuşu ırnu ıııevenıin, aeımliıl.er, iıl.ifl m4! 
- Bu :iltisinın orıtası ya'k mu, yahut, <ınz baoı,nı

za. mı yılkıldı ! dleım.it, 

. . . . . . . . 
Akbaibaıcılar da., ıAydedede, siyasetten 

uzak ık.alaraık kalem arkadaşlığı yapt.ıklıı.p 

büyük mizah üstadından miras alic:bklan··eiilf)-
ri şu sa.tırlarla sunmuşlardlli: · · 

.AklbaıbaJya daıfı' 

Adamcağızın ·bimıeı ıııoıımıtl§lar : .· 
- EIA gözll mil seve:r&1n, y~ g&rill ın8,· laLı'a 

cg!Sztt mil! · · 

- B~ !b.t.bla.tim4 severim, deanfo,• glJıııal ~ dıı:, 
hepsi aevıllir. . . . . ' 

• • · • .. • • · 1: •• 

Ve Akıb&ba ilınza,sını ıt:aşıyaırı ibu• tam,ı, 
şöylece ~ğlaJmşlardı.: 

, "İnsa.ruarın ç,ok yaşwıme;, ·~ aııık&Lı ,lbembqa 
olatuna ak;bebai derler. Kuşlanın en fazla y~ &t. 
.A;kıbbaıdı.r, ın.,allıaıh b:iziırn Akıbalbaım.ız da g~ 
en uzun ömiklüs11 oJıur.! •• " _ . · 

• Bu temenni tıa.haılclruk etmiş, iböy,lece lbiaş
lı~ "Akbaba.", yaran BiSn doldurmakda. olan 

Akmb& mizah · pzeteııbıJn 1 numar.İili ııayisııu,ri 
Ukeayfuı 
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~ •. KÖYÜ , .... - : --- -- - - .... ··fs1."ANEUL ·-
·.·. ~.: ·:·, ,c ·• .. . .. •· .. . •· .. . 

yılların boyunca, daima ibir · kemalin ifadesi •· """ ~ bir taıkibe giriştiği yıllama Aklbaba deırgaıhı-
olımış, bilhassa ateşin ;})ir mizah zekasına S'a~ da kaıpaıtılıruş, babalan ve müridleri de t-aşn.-

. hip olan Yusuf Ziya Ortaeın tecıiibeleri art- da birer tarafa sürülmüş, bina Nakşibendiye 
tıkça, yukarıda da belirtildiği gibi, bir mektep tarikatine verilmişti; lbir nakşi dergahı olarak 
ibalme inkılap etmiştir; öyle ki, zamanmıızda, ayin günü perşembe idi. 
sanat ve şöhretini yaparken Akbabaya bir 1293 mebus seçınni 'için tanzim edilmiş 
şeyler iborçlamnıyan mizah im.uıhıu-riri ve ikari- ,bir defterde, AJkbaba köyü 39 hane olar.ak 
ikıatilrist yold:ur denilse, yeridir. "Bence mi- gösteril:in;iştir; Evliya Çelebinin verdiği ra-
zalh, güzel sBillatlann en zor şulbesidh-; bir ikü- kam mübalağalı değinse, on yedinci asır oırta-
~iik muvaz.enesizlik insainıı ya gülünç ya.par, sına ni-sbetle bu küçülüşü izaıh etmek.zordur; . 
ya iğrenç! Akiba:b'ada !bilhassa bundan kaçın- ıBektaşilerin dağıltılması tek sebep olarak gö-
mağa çaJışırnn" diyen Yusuf Ziyanın -sözleri- rülür. 
ni, ü'baba cildleri tasdik eder; yine şairin bir Muharrir Ahmed ıMidhat Ef endimn bu 
kıymet hülktınüdür: "İdeoloji kavgalarında, 'köy civarında. bir çiftlik kurması, köyün, tek-
ısiyast çaıpışmalarda mizahın en kuvvetli si- rar, hem imarına, !hem büyümesine, hem de 
la.hı olan: hiciıv", Akbabada, sanatın icapların- şöhretine yol· 'aÇlllıştır. 
dan olan nezah~ti !lıiçıbir zaman kaybetmemiş- tstanbulun en nefis sulanndan ,K'.araJlm~ 
tiır. Bunun ne büyük şey olduğu, Akbaıba, iltiın- lak s1,1yunun kaynağı da lAkbalba köyü ci-
ci mıeşnıtiyetin mizah gazete ve mecmualari- vanndadır (B. : Karalrulaık Suyu). 
le karştlaşbrildığı zam'8.Il gö<riilür._ Siyasi ta- AKBALm _ İstanbul balıkhanesinde 
rl1ı ve cemiyet ilmi ib:aJmnmdan da, Aldbaba. saıtlılan -balııltl:ardaın;; sazan ailesindendir, kızıl-
ikoleksiyonlan, üzerinde dikkatle durırlmağa kanaddan farkı, kamı.d!laırmdaiki ikırmızılığın 
degv er zengini lbir hazin_e, ibüyük_ isimdir. 

olma.ısıdır; ibalıklmneye kızılk:a.nadla karış:ılk 

AKBABA KÖYO - Boğaziçinin Anado- gelir ve kızılkanad diye satılır. Vaktile R.UıS-
Iu yakası sırtlaırının en namlı lroylerıin.dendir·; yadan ak-balığın _kurusu getirilirdi ve lstan-
Beykoz iskelesinden ,beş - İkilometre ka.ıdar içer- ıbul çarşılarında Rinıga adile satılırdı, müşte-
dedir; adım, Fatih Sultan Mehmedle perabe:r rileri de umumiyetle Yahudiler idi. Ringa adı, 
lst:anblil cenginde bulunmuş Akbalba Mehmed bu balığın rusÇa adı olan Taran. yaı'lıut Taıraın.-
Efarıdiden aiıtnıştır, ka.ıbri, köyün camii yanın- g-adan bozmadır. Ringa avu Rusyada bilhas- · 

· dadır, ki ,bu mabed, bir hayli sonra, on yedinci sa Volga ve Don ağı~da ,büyü!k ölçüde 
asır ~mda,. Birinci Afımedin haremi hüma- yapılır; 7 - 8 tanesi bir okka geliır, ibdr ihafta 
yun . ketıb.üdaısı Canfeda Saliha H:aıtıun tarafın- ıtuzda. yatırıldıktan sonra tatlı suya ıatıhr ve 
dan yaptınlmıştır; ayni hayır sahilbii kadın 24 - 36 saat suda bıraıkılır, · mart ayında solba-
A~baibada ıbir de hamam yaptırmıştı; Evliya Jı bir yerde, nisanda ise açık h:avada rüzıgira 
Çelebiden öğreniliyor ki, daha on yedinci '&Sır asılarak kurutulur. Füımesi - duanan1ısı yllıpıl-
ortalaırmda Alkbaba, yüz lhaıooıli, cami ve ha- maz. İstanbul çarşısında tarama denilen .kır-
mammdan başka yirmi otuz dükkandan mü· ıımzı. balık yumurtası es!kideını Rusya.dan geliır-
rekkep bir küçük çarşısı bulunan şirin ve ırna- di, şimdi memleketimizde yapılmaktadır. 
mur bir köy-dil•. Biır de meş!Jıur Bektaşi dergahı Ak balığın sırtı yeşilimtr-a:k, yanları sin-
vardı ki; yaz ve kış misafiri eksik olmazdı. ca;bi, karnı beyazdır, her tara:fı gümüş gi'bi 

Akba;ba köyü, on yedinci asırdanberi ls- parlar. Kışın derin sulardan ayrılmaz, baihar-
taDibuılun en meşhur mıesire yerlerinden !biri da yukarı çıkar ve -saJıillere yaklaşarak pisan. · 
olaırak tanınmıştır; ıbleyaz kirazı :ile kestaıne- dan hazirana 
Binin ·şöhreti dillere destan obnuştur. Evliya kadar sazlık-
Çelelbi anbı.ıtır, kim.z ve kestane mevsimlerin- lar, otlar ara-
de_, İstla.nlbulun safa ehli, •araıbalarla Afd:ıaba . sında yumur-
Sultana gider, ~dırlar kurup filti üç ay kiraz tasını dölter; 
ve kestane ifas1ı dlur, "aşllkam sa.dıkan" .can yumurtaları 
sohbetleri ederlerdi. lk:inci Ma:hıinud Yeni~ri çok küçük- Akbalık 

ı,cağım, ~P lbekta.şilere karşı da şiddetli .-. Q tür, on beş (Re8im: K. Deveclyan'dan) 

' 



ANSİKLOPEDİSİ 

günde açılır, yawular azıcı,k büyüyünce 
sürüler halinde meydana çıkar; büyük 

r bir (kısmı da turınıa \balıkları tarafından avla
nır. Eti ,çok kılçıklıdır, pek mak:bul değildir; 
çamurlu göllerde av'lan:anla.rın eti ise pek ya
.-~dır. 

AKBANK T. A. O. - Merkezi Adana, 
işyeri İstanl'oul olup 1958 de onuncu yılım id
rıak etmiş ve 51 şube ve ajansı ile iha:lkın ib.iz
metinde, memleketin iti
madını kazanmış mali mü
esseselerimizden, kuruluş 

tarihi 30 ocak 1948 olup 
kurucularının başlıcaları 

Has, Özgür, Sabancı, Sap
maz, Yazgan aileleri ile A
dana tüccar ve ileri gelen
lerinden doksanı mütec-a
viz itibar sahibi isimdir; 
Halihazır sermayesi onbeş· 
milyon Türk lirasıdır. 

Akbıımk'ın 

amblemi 

.Aıkhankın şube. ve ajans1arının bulundu
ğu yerler şuraları olub lstanbuldakiler -bir 
(*) ile ayırd edilmiştiT. 

1 - \Adana. Şuıblesi 
2 - Adapazarı Şuıbesi 

3 - A~ehir Şubesi 
4 - Ankara Şulbesi 
5 - BaJıkıpazarı Ajansı 

6 -· Basmahaıne Ajansı * 
7 -- Başdura:k Şubesi 

8 - Beşiktaş Şuıbesi * 
9 - :Beyazıt Şubesi * 

10 - Beykoz Şubesi * 
11 - Beyoğlu Şu!Q:esi * 
12 - Bursa Şubesi 
13 - Cebeci Şubesi 
14 - Ceyhan Şubesi 
15 - ·Çankırı Ş:uibesi 

16 - Denizli Şubesi 
17 - iDiyarba:kır Şu'biesi 

18 -, Edremit Şubesi 
19 - Elazığ Şu,besi 

20 · - Ereğli Şuıbesi 

21 - Erzuırum Şuıbesi 

22 -:- Eskişehir Şubesi 
23 · - Fatih ·Şubesi • 
24 - Galata Şubesi * 
25. - . Gemlik Ajansı 
26 - İs_kenderun Şubesi 

27 - İstanıhı.tl Şubesi * 
28 - hmir Şubesi 
29 - Kadııköy Şulbıesi * 
30 - Karşıyaka Şubesi 

31 - ~ayseri Ş"Qıbesi 
32 - Kıırıkkale Şubesi 

33 - Konya Şubesi 
34 - Koyunpazarı Aj8ıllsı 

35 - Kul~bi iAjansı * 
36 - .Kurtuluş Şubesi * 
37 - Maltepe Aja,n,sı * 
38 - Mersin Şubesi 
39 - Nazilli Şube.si 
40 -'--- Pangaltı Şubesi * 
41 - Polatlı Şubesi 

42 - Sanıayi AjansJ 
43 - Sarıyer Şubesi * 
44 - Tilkilik Ajaınısı 
45 - Unk-apam Ajansı * 
46 - · !Urfa Şuıbesi 
47 - Yağ.camii Ajaınsı 
48 - Yemiş. (Sul,tan hamamı) Şubesi*· 
49 ....:.. Yağiskelesi Ajansı * 
50 - Yenigiin Şuloosi 
51 - Yenimahalle Şubesi 

Bankamn u.muım ımüdürlüğü tstanbuldıa. 
Beyoğlundaıdır. 

Ak,ba,,nk ilk olarak Bakırköyde yaptırdığı 
4 Baihıçeli evi ve Küçükyalıda. satın aldığı 2 
Apartmanın . katla:rım tasarruf hesap sahip,. 
[erine tevzi ettikten sonra gömüğü ırağıbet üze
rine 1956 yılında :Maltepe'de Yüz evler adı al
tında bir maıhalle tesisine ;baş1amıs ve siımdi
ye kadar 25 kişiye (Ek;im 1.958 de, 2. ev: .Ar,a.,. 

hk 1958 de 10 ev ilave edildiği: takdirde hı. 
rakkaının 37 olması_lazı.mdır) Bahçeli Ev ik
ramiyesi ver.miştir. 

.Aık:bankYüz Evler mahallesrseıhrin b~lli 
:başlı maıhallelerinden biri Qlımaık yob.mdadır. 

· Akbank ticaret :a,larunda. da Tüırkiye Sı .. 
• ınıai Kalkınma Bankası, Seyıha-n Hidro - Elek

trik T. A. O., Çukurova Çimenıto &w.ayii A. Ş. 
ve ·Halk· Banıkasımn iştiraki ile Akova Tica.ret 
T. A. S. ni kurınust-ur. 

~ ' ' ., 

. AKBAY (Mehmed Ali) - 1958 de Reşad. 
Ekrem Koçu'yu billlıass·a Arayarak "Reşad 

Ekrem Koçu ve Mebmed ıAJi Akbay İstanıbul. 
Ansiklopedisi ve Neşriy:a;t Kollektif Şirketi" 
ni kurmak ıSUTeti ile ,biu büyük eseriıı yeniden 
neşrini sağlayan ye intişar eden'her fasikii-



itine idari yönden 
büyük emekleri 
geçen, bu yoldaki 
fedakarlığı, şu ati.
da bu satırları ya
zan eserin müellifi 
tarafından bura.ya 
şükran ile kayde
dilen münever iş 

adamı; has, asil 
neoib dost, kader 
birliği yapmış iş 

arkadaşı; 18 mayıs 
1332 miladi 31 ma-
yıs 1916 da İstan- .Mehm.ed Ali Abbaıy 
bulda Şehreminin- (Resim: s. B.) 

· de Arpaemini ma-
hallesinde Tatlıpınar Cadesinde 30 numaralı 
evde doğdu· Babası, Bulgaristanın Pazarcık 
kasabasından olub 1:>ir yaşında İst:a.nibula ge
'len, Harbiye Mektebini bitirdikten sonra. as
ıkerliği ,bıralkara.k ilmiyeye intisa:b eden libra
him. Efendidir; annesi de Fat:i!lı vaizlerinden 
Şehri . Hacı Nuri Efend.İ!Din kızı Fatma Zeh
ra Hanımdır. Mevlevilhane kapusu ilk okulun
da, Davudıpaşa Orta okulunda ve Ticaret Li
sesinde okuy,an Mehmed Ali ~y 1942 de 
Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebinin Ban
kaeılık Şubesinden diploma · alınış ve ticaret 
'h.ayatma aWaraık bir, ,bir !buçuk yıl kadar 
maınifatura iraerinde çalışımş, 194.4 de muhte
lif ticari mevzııilar üzerinde. Azmet Türk Li
rotilted Şirketinin or.truklarından biri olmuştur. 
1948 de bÜ şirlket tasfiye edilmiş Mehmed Ali 
.Ak.bay demir işleri üzerinde meşgui oıııniış ve 
1950 de Halberda ıta.ahıhüd firmasını lrunn.uş- · 
tur; tııer Baınkasından taalhhüd işleri aJ1mış, 
Bayındır ve Tire kazalarının . su tesislerini 
yapmıştır, 1951 de, dürüstlüğünün doğurdu
ğu güçlükler karşısında bu şirketi de tasfiye 
etmek medburiyetimie kalmış ve lstaınıbul Ti
caret Odası Umumi katib Muavinliği ile me
muriyet lhayatma giımiş, 1955 de istifa ede
rek tekrar !ticarete atılrımş Akbay Limited 
Şirketini kurmuştur; İdh,alat ve ihracat ımev
zuıunda çalışan hı şirket faaliyetine devam 
ederken 5 mayıs 1958 de Reşad Ekrem Koçu 
ile yukarıda adı geçen ko:nektif şirketi tesis 
etmiştir. 

· 1942 de General Osmaını Nuri Sa.rol k:ızı 
İilha.m ıHamm ile evılenm~tir; ikisi kız biri Ôğ'-

-· .. ,...l, 
İSTANBUL 

lan üç çocuğu vvdır; .büyükleri olan Haluk 
Akbay 1943 de doğmuş olulb 1958 de -0nbe.ş 
yaşında, Sa.int - Michel Lisesi talebesi, İstan· 
bul :Aınsiltlopedisine sineıımı.ların durumunu 
tesbit eden_ bu eserin yazı ailesinin e:nı küçük 
,simasıdır. 

Mehm.ed Ali A:kbay kuruluşunda Demok
.raıt Partiye girmiş, 1953 - 19'54 yıl'la.rmda. par
tinin Eminönü ilçe başkamlığmda ibul~,. 
1954 sonunda faal parti ha.yıa.tından çekilmiş
tir. Hfilen 'Iürkiye Eksper Muharibler Birliği 
idare ib.eyeti azalarııruda.ndır; 1957 de Prof, 
Osman Fikret ve mali ımüşavir İsmail Otar ile 
beraber ilk Türkiye Muhasibler Kongresini 
tahaıkikuk etdıirenlerden /biridir.· 

AKBIY.IK CADDESİ - Eminönü ka.za
sLiıın Alemdar nahiyesinin Sultanaihm.ed ve 
Cankurtaran !m'aıhalleleri ydllamı<hııruhr; .AJk
,bıyık hamam ve ca.mii önüm.den İshak.paşa 

Hamamına ve caddesine kaıdıar uzarur. 

Ak bıyık tarafından yürlindüğüne · g5re, 
ilk parçası Jmlba taş· döşelidir; sağda Akhıyık . 
Hamamı, solda. Akibıyıik Ca.mli vardır; camiin 
kıaıpısı, yanda dar ve taş döşeli bir avluya açı
lır; deıniryoılu altından ,geçen eadde · 7 basa
nmıklı bir merdivenle yarım m.etreden fazi.a 
yiikselıir ve bundan sonra. İsha.kpaşaya doğru 
gen:iş bir kavis çizerek ıaz meyilli bir yokuş 

halinde ınıamr. Merdivenden çılolınca, sa.ğ 

kolda ,bir ıbakka.l, yamnda; blı- lhalliaç, onun ya
randa ,bir kömürcü, köım.üroünün ymıınd'a da 

. küçük lbir maranıgoz dükkanı vardır. Sol kol
da, köşede aşı boyalı, benzerleri gittik~ aza
hp a.nıt.ikalaşmaJkta olan iki ah.şap ev, bunlar
dan 11:>:irinın aıJtmda bdr !bakkal dükkam ·var
dır; baıkkal, caddenin, iAJltbıyıkdeğirm.eni so
kağı ile olan ~avşağı köşes:iındedir. Karşı k6-
şede de bir manav dükıkanı va.rdlr. On.dan son
ra bir sıra iboyasız, kıararomş ahşap evler ge
lir. Paket taşı döşenmiş olan cıadde sağa doğ
ru ,bir kavis çizer, (bu kavaiın üzeıiınde, dört 
~tlı ve aşı iboyalı 1bir konak yavrusu vardır. 
İçinde üç dört aile lbarindığı aydın olarak se
zilen bu bina da 'benzerleri· pek azalmış eski 
İstanbul yapılarındandır. Oaıdıcle bu· kav4Sten 
sonra, büyıük Kabasakal yanıgımnm haraibele
ri arasındsini geçer; bu yangın yerin-de yer yer, 
çirkin beton evler, apartımuıcJklar görülür; 

,solda, susuz, haraıp, kitabesinden Hicri 1280 
de (Miladi 1863 - 1864) de yapıldığı göriilen 
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1 Akbıyık caddalnde -~ ~v, 1H8 

(Resim: Saadeddin) 

bir. tbra.hlmpaşa çeşmesi vanhr. M:fmarmeh
~dağa caddesile olan kavşağından sonra bir 
toprak yol olur; ve bir şaJhrah halinde geniş
ler ye İshekpaşa cwddesi kavşağına. kadar bu 

. halde devam eder. İki sıralı beton yapıbı.r için
de, solda ,bir büyük haraıbe Uzerin:de tütıemiş 
bir a,pa.rtmaını, dünyada eşine az rastlanır ga
rabet örneklerindendir. Sağda ffliy:ü:k 'bir be'.' 
ton hazneye Jronulmuş küiç.üik ve tiıf:Abesiz, 
kabartma çiçek nakışlı bir ayna taşıı <5lan ibir 
akar çeşme yardır. (194_6). · 
. Bibl.: REK ve Saim Tm1g:iıid, Gezi Notu. 

AKBIYIK cAMU - .Aıbırikapı civıarın
d-a., demiryolu :kenarıında, demiryoluiıun deniz 
tarafındadır. Aslı Th..tiıh Sultan iMeıhmed ·dev

. ri ricalin.dan Akbıyık Muhiıddiri Efendi tara
fından ya.pbrılmıştl.; efendi.Dm k.aıbri de ca
mim yanındaki · memrıikta.dır. Beş asra yaık
laşan lbir devir boyunca gördiiğ,{i taııili-lerle 
ilk ya,pısınıda.n hiçbir iz kalmamıştır. Hatta, 
1onk: ,bir ayak bışı üzerinde 814 Hicri ıt&riluni. 

taşıyan Muhiddin Efendiınıin kaibir taşları da 
son yıllarda. ıtoıpra:k altından çıkarılmıştır. 
İstanbulun sur içinde kıble istikametinde en 
önde bulunan mabed bu Akbıyık camii oldu
ğundan, eskiler arasında "İmamül mesacid" 
unva!l1lile amlırdı. Kapısı • taş döşeli ıbir avluya 
açılır, bu avluya da .Akbıyık caddesjnden de
ımr parmaklıklı hir ıkapı ile girilir. Dört kar
gir duvar üzerine kiremit örtülii ibir çatıdan 
ibarettir. Soo. 'cemaaıt yeri de ahşaıp lbir ibö1me 
içindedir; buradan, :bi:r merdiıvenle k&dmlar 
mahfeline çıkılır. Solda Aıkbıyık caddesi üre
rine .dört, mihrab ·duvannrda dört, sağda me
zarlığa nazır ıüç ve son cemaat yerine de üç 
penceresi olan mabed gayet aydınlıktır; ori
jiımıl bir sanat ikıyımeti ıtaşımayan ahşap mfa,. 
beri, Hadikatül - Cevaımiin b.ydma göre Da
rüssaade ağıalarmdan Mustafa Ağanın vak
fıdır. Miıhraıbm ilri·!keıı:arında ikisi lbüyük dör
dü küçük altı san pirinç şamdan, :J.ı.irç;ok lev
ha ve biri :büyüık dördü küçük beş demir top 
kandil ile tezyin edilmiştir. ·M<ihrab ınakışları 

zevksiz naikkaş elinden çıkmış, pek ç:i:ıikinıdir. 
Yeşil yağlı l)Joyr:~.lı tavanm. göbeğindeki nıakış
lan ise peık zariftir. 

Mina.resi tuğla ~ıdır, kwpısı ,ca.mıiin için
dedir. Miın:arenin dibinde ve canıiin önüındeki 
avluda, küçük bir musalla taşının ar.kasında 

bir çukur çeşme vardır. Üst basamağına ve 
kopmuş olan lül~ yeri 'hizasına kadar 
topraık doLmuştur. Talik hat ile Hattaıt Rifat 
elinden çıkmış beş beyıitli~ ikitabesi şudur: 

Menba.il cO.d l\luhammed ya.zı:J bu ayni 
Bin Ud yüz ve sekizde ya.pul> olmuı na.ım 

Sonra. suyu çalınub duhteri ~ · Hanım 
Buldurub eyledi. cA.rl yine olsun da.im 

Harcı simü zer-Ue hem <lahi tamir ldttb 
Eyledi kendbıi vA.rest.ei bendi IAbn 

Abdestle olub reşlıa ııJsa,n deav&t 
. Va.ktl lffmıda zemzem gibi tçsttn saım 

:bmlyA. sfı gibi 1n.rl1ı1 kalem.den akdı \ 
''Def'al sAntyede ·· o_ldu bu çeıme kamı" 

(H. 1283) 

Btbl.: REK ve Samın Turgud, Gezi nıoıtu. 

AKBIYIKCAMİİ .SOKAGI - Eminönü 
kazamriın Alemdar nahiyesinin Sultanahmed 

·· mahallesi soka;klanndandır. Maihallenirn de
nılryolu ötesinde ikalıan eteğinde Oyuncu so-" 
kağı üzerinde çüt dirsekli !bir ara sokaktır; 

. 1 

Akbıyık Oamii köşesinden ,girı1dıiğine · göre sol 



kolda. ka,pısı Oyuncu sokağı üzerinde üç kat
lı ·gayet büyük ibir aihs,-a.p ev vardlr ild lsta.n
.bulda benmrleri ,gittikçe a.za1an ve a.ntikalaş
makıta olaını yapılar.dan.ılır. Bu güz.el evin bir 
ka,pısı da ar:kada hu .Akıbıyıkcam.ii sokağı üze
rindedir. Bu arka kapının hemen karşısına 
tam tezat halinde ik;i tane kulüibeye rastla
uır 4ti bir .tanesinin bacası, dibi delik bir kova 
Jzerine konmuş üç tane gaz tenekesinden ya
pılmıştır. Yürekler sızlatan sefaletten! nişan
dır. Sokağın diğer evleri biribirine lbıi.tişi.ik ah
şap yaıpılaroır. (1946). 

.:Bilbl,: R,EK ve .Saıiım Turguıd, Gezi notu. 

AKBIYIKDEG1RMEN1 SOKAGI-Emi
nönü kazasınıın Alemdar ndtlyesinin Sulıtan
albımed mahallesi sokakla.rwd:a.ndır; mahalle
nin dlemiryo1u ıboyuna düşen eteklermde, Ak
ibıyık c'8iddesile Feırerlikaıpı sokağı arasında
dır. tki araba aın($k ~bilecek~ geni§ 
kaıba •taş döşeld: ve ibozukça, evleri lbiribirine 
bitişik ahşıtb yapılar olan bir ,sokaktır (1946) . 

Wb?.: REK, ~ Notu. 

İSTANBUL 

AKBIYIK HAMAMI-Aıkbıyıık camfürln 
karşısında, lsta.n.bulun en eski Türk yapıla
rından tıir çifte hamamdır; 1946 da~ gördü
ğü ta.mir ve tadillerle camekan kısmının ilk 
şekli çok değişmiş bir halde iken 1956 - 1957 
arasında son /bir tad!ile uğranuş, . ahşaıb feneri 
tamamen kaldırılarak acaiıb bir beton bina 
çı:kılmış, eski hamam, kıyasıya. 'bozulmuştur. 
Şimdilik şükredilir ki asıl !hamıa,m kıammın · 
planı orijinal lkiı,yınetilıi muhafaza etmekte-
dir. 

İstanbulun küçük saytla.'bilecek ham.am
lıa,nndandır. 1946 da Camekan kısmı kiremit 
örtülü bir çaıtı ile bpatiımıştı; çatının orta-

. sında, dölit köşe, ahşap, ve yiiım kiremit ör
tülü bir çatısı olaın ,bir tepe peneeresi - fener. 
köşkü vardı. Erkekler kısmında ortada, on 
sekizinci ıasıır yapısı ve dört çanaklı · bir mer
mer fiskiye :buılunmakta idi; kapıdan girilin
ce, sağda birira.ç ibasaımak merdivellle ç:ııkılır 
iki soyunma. odası, solda da bir uzun peyke 
varch. Kahve Odlğı sokaık ıkap:ımnın :bariı karşı-

, sına rastlayıb soğukluğa :bu oca;ğııli yıalllllda 
bulunan ikapııdan girilirdi. : ___ _,,, ___ ...,..,,,....,.;;-

Asıl ıha.marn kısrnıınıa gelince, üç parça.dan 
mürekkeptir: Birinci kJSJm bir ,büyük lru'bbe 
altında dört !köşeli ,bir göbek taşJnlll etnııfın
·da •beş kurnadan mürekkeptir. Bunlardan :kar
şı sol ıköşeye geleni hangi ıtarilıte yapıldığı ,bi
Jıi,nııniyen ,bir yarım duvar ile çevrilerek bir 
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Aıkbıyıkl Ramımiı, 1945 (Realm: Nezih)_ 

halvetçik ıha.Jıine konmuştur. Ta.m karşıya ge
len bir kapıdan da hıaımıamı:iı iıkiDıc:i. ~aaını 
teşkil eden bir küçük kubbe a.lıtında ilki lkurna
lı ·. bir halvete girilir. Soldan bir lbilyük ve lblı' 
küçük kuıbbe altında ve yine dört köşe bir gö
bek ~ı . etraıfıında . dokuz kumııalı üçüncli !bir 
kısma girilıir; lhaımamın ibu son kısmı, göbek 
mşı ile ıkarşiya gelen ikı kı.ıma ortada ka.Jmaık 
üzere sağlı sollu iki yarını duvar ile üçe lbölii:nı
ııniiş, ıbunlar da orta.dan ikiye a.ynlarak ildsi. 
tek ve ikisi çift :kurnalı dört halvet ha.liıne kon
muştur. ,Kapının sol kenarnıda ibir kurna da. 
orta lo.S1:Inda kalmlştır. 

Akbıyık !h"a.mamı, halkının büyük ,bir kıs
mı .pek fakir lbir semtte kalmıştır; 1946 da 
içinde külhancı, ınıaıtır ve tellwk ancak dört ki.;. 
şi çalışmakta ddi. 

Bibi. : REK, Gezi Natu. 

AKBIYIKHAMAMI SOKAOI - Emi
nönü kaııasmın Alemdar na!hiyesiniın Cankur
taran ve Sultanahmed .ma!h&llelerinin demir
yolu iboyundaki eteklerinin sokaklarındandır. 
Belediyeninı 1934 de yayınlıa.ımuş . şehir reıhibe

rinde, :bu sokağın Cankurtaran mahallesinde 

kalmış gösterilen kısmı, aslında yangın ye
rinden geçen toprak tesviyesi ya.pilmamış bir 
pa.teıkadır. Mıimaıttnehmedağa. cadıdesile ıAk

bıyık caddesi arasni& kalan kıısmı, Mimar
· mehmedağa caddesi ~avşağından girildiğine 
göre: üç araba geçeıbilecek !kadar geniş, ıka
ba taş döşeli, evleri ,beton ve aıh.şaıp 2 - 3 kat:
lı orta halli aile meskenıi ya:pı]a.rdır; ··sokak, 
Akbıyıık caıclmsi kavşağına yakın, biır -aralba 
ancak geçebilecek kadar dıa:ralır, bw-ada ,şağ
da bir hara;be .arsası, solda da daı,gelitli aile
lere mesken o1lmuş harap :aıhşa.p evler vardır 
(1945 Aralık). 

Bıı"bl.: REK, Gezi Notu. 

AKBIYIK TEKKESİ ~ Bir Celveti der-
. 1 

gMııydı, ayin günü çarşaınlba idi, Aklbıyık 

mescidi yanında idi; (H. 1307) · 1889 da ter
tip edilfujş . olan Üsküdarlı Ahmed Münib 
Efendinin "Mecmuai Teka.ya" sında yeri ar:. 
sa olarak gösİterilmiştir. 

AKBUOA SOKAOI - Fatih kazasının 
Kara.gümrük naili:iyesin,in Keçecikarabaş ma.:. 
_ hallesi sokaldarından!dır; her iki başı Arıınut"." 
lu sokağı iizernıde ild dirsekle küçük l>ir ada• 

Akbıyık Hamamı, 1958 



.AKBULUT (.Ahmed Ziya) -·ftı.O_;;_ 

cık ,çevirmiş !bir sokaktır. Kaıba,taş döşeli iken 
bozulmuş, bir toprak yol olmuştur, ikişer kat
lı, ve çoğı,ı ikulü'be azmam ahşaıp evlerinin dar
gelirli .ailelere ımesken olduğu kuvvetle ta.h
min edilelbıilir (1945 ıAralıık). 

BLbl.: REK ve .Saiım TuııgUid, Ge:tıi nobu. 

AKBULUT ·.(Ahmed Ziya) - Klaısik 
. \ 

Türik resm:inm büyük kıymetlerinden bi-r-pey-
zajcı, arkadaşlarımın· arasındaki la:ka.bı ile 
"Menazırcı ~ya Bey", ayni zamanda kıymetli 
matematik ve astronomi bilgini; 1869 da :ts
tanbuld.a Fati!hte Kıztaşında doğdu; ibabası 

MUi$taia Rıza EfetJJ.di adında ibir zatdır; ilk 
tıailıs~ .. · ,Saraçhanebaşındaki Taşmektepte 
yaptı, sonra Koca.m:ustaf.ap~ Ask.eri Riiş
di.yesini bitirdi ve ora.dan Kuleli . Askeri lda
diısine girdi, (H. 1305) 1887 de Haııbiyeden 
piyade müla.zi.mi olarak çıktı. Resme dah'a ço
•CUk denilecek yaşlarda iken ,başlamıştı; İda- · 
di ve Harıbiyed~ iken de riyaziyedek.i, kuvveti 
ile seçkin bir şöhret olmustu; sırıasile Edime 
Askeri İdadisinde resiım ~uallimi, !sta.n.bul
da Kocıam,ustıafa.paşa ve Soğuıkçeşme Askeri 
Rüşdiyeler.inde fransızca ım:ual.limi oldu; · ibir 
1:arafilqı da Saınayii Nefise mektel:ııine devama 
,başladı; bu sırada ım~kkrak ki g~1p ve ga
rip olduğu kadar şirin ,bir iştir, Sanıay.ii Nefise 
mektebinin de riyaziye mu.allimİdğ,ine tayin 
edildi; •bu mektebin lb..em muıa.llimıi hem talebe
si oldu. Daha sonra .sııııasile Tophane Resını.
ha.n~i müdürlüğüne, Ma.tbaıai .Aslreriye mü
dürlüğüne, Evkaf Müzesi müdürlüğüne, Ku
leli ve Halıcıoğlu Askeri Useleri kozm.oğmfya 
ve riyazi.ye mu:aUiım]j)derine tayin edildi. Son 
.olıarak · da. .. tnkılab Müzesi müdürlüğüne geti
rildi; bu vazifede iken 16 ,ı:ıd-san 1938 de öldü. 
Naşı, vasiyeti üzerinıe, alayişsiz, yakıın dost
larının ve vefalı ta
lebelerinin iştira

kile kaldırılarak 

Merkezefendi me
zarlığına gömüldü. 

A~ağıdaki satır

lar küçük oğlu 
Necmeddin Akbu
lutun kalemi!lden 
çıkmış samimi not- ı 
1ardır: 

"Baba.m Ahmed 
'Ziya, Bey merhu
mu, · ölünceye ka-

Ahmed Ziya Akbulut 
(Resim: H. Çizer) 

·,,,,.,_;. ·. . . 
dar çalışır gördüm; okur, yazar, resim 
yapardı; bir meşgalenin yorgunluğunu, ye
ni bir meşgalenin zevki ile giderirdi. Tak· 
vim, heyet, riyamye, m~. üzerine büyük
lü küçüklü yüze yakın telifi, altmıştan fazla 
tercemesi vardır. Atölyesi Kia.nôillideki evimi;. 
zin alt kaitındıa idi, ·sureti mahsusad'a yaptır
mıştı; dostlarım atölyede kabul ederdi; hem 
çalışir, ıhem konuşur, sohbetlerini zarif . hika
yeler, fıkralarla süıslerdi. Sayılı nargile tıırya. .. · 
:kilerinden idi; ağzında mar,puç ve elim:Ie pa.l'elt 
nargile tokurdaıtara;k resim ya.pma;sı heni.en 
da.ima gördtiğüm.üz hallerdendir. Geceleri, 
-bilhaıssa kış -geceleri evinrlzin misafirsiz kel.; 
dığuu bilmem; soıba üstün.de kendi elite kes-

. taın.e pişirmek veya mısır patlatmak da bir 
zevki idi. İş.retle ülfeti ydktu, enfiye tiryaki-. 
si idi; düşündüğü zamanlar dumııadan enfiye . 
çekerdi, kocaman m:avi enfiye mendili de elin
den düşmezdi. Biriınci sınu !bir :ınaranıgozdu, 
demirciydi, dükkan aç:ımş olsa.yıdı lsmınibulun 
en nıaıınlı bir' mücellidi olurdu. Evin içinde iki 
oda, türlü sanıa.thı.ra aıit :a.V'aidanlıklarlıa · dolu 
idi. Ha.ttat idi•, ica.zetnaımesi meş!.h.ll1' Hacı 

· Sami Efendidendir; Hacı Sa.mi Efend!i en sa-
mimi dost1arındıan .biriydi. Takvim ile iştiga
li, bu :alandaJci. şöhreti ve TaJkvimi Ziya'sı 

cümlenin malftmudur; ıbir ara Kandilli Rıasaıt, .. 
'hanesinde müdür muavinliği de yaptı, Fatin 
Hoca ile dostluğu :kaııdeşlik derecesine var.:. 
nuştı; Fatin Hoca ,bize ,geldiğiaııde halvet olur
lar, saatlerce oo.şbaşa konuşurlardı. Ölümün
den sonrıa, Mı::::r Pren-se·si Fevziye o zama.nlar 
Veliahd olan şimdiki İran Şelıinşah.ı Meh
med Riza Pehlevi ile evlendiğinde "BU
yükadadan Hayırsız Adanın Görünilşü'', "Ha
yırsızada", "Evkaıf Müzesi Bahçesi" ve "SU
leymruıiye" adındaki ta.b1olıarı Cumhuriyet 
ıhükfuneti tarafmda.n s-aıtın alınmış ve düğün 
hediyeleri arasın~a İrana gönderilmişti' iBen;. 
de de ,aziz bir yadigar olara.k ,bıirçoik mblol:a.ri 
vardır, hunıl.:arın dÇıiıide "Tenekeci Yaılıudi" 
ile "Amavutlar" ve "Kandilliden B~ :sa:. 
kış" ı pek severim. Her sabah 1stanbüia. mu
ayyen va:purla inerdi, 'roaındilli iskelesi memu
ru _sa.at a~rmı ~ndanabtdı. Y.arım asn aşan 
muallimlik hayail.mda pek . çok talebe yetiş
tirmişti; İsmet İnönü, merhum General Salih 
Onuuıtak ·ve mevhum Başvekil Refik Sayıda.m, 
iltifatıa.rile !babaıcı~ ihtiyıa.rbık günlerinde 
ı,a.d etmiş ,taJ.ıebelerindendir." 
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Eğitim B;ı;kıanlığımn sa.na.t ,takviminde, 
"Bayezid lırnareti" adındaki meşıhur -bir tab
losu miliıa·sebetile şu tenkid hükümleri yazılı
dır: "1937 de Dolmabalh.çedeki resim ve· hey
kel müzesinin açılması bu sanatıkinn eserleri 
üzeı:ıiıne ıbilhrassa gemıç nesliaı dilkkatimi çekmiş
ti. Kene Şeker ~hmed Paşa, Seyyid Bey, 
Zekai Paşa okuhına mensuptur. :Eserlerinde 
,geçici ışık - gölge oyımlarma bpıılmadaın 

doğrudan doğruya eşyanın :anıa renk ve for
munu göstermiştir. . Zevksizliğe düşmeden 

büyıüık ı!,m sa.'bır ile ınıevzııwıun en uf.ak tefer
rü:ruturu jşlemesi eserlerinm belli/başlı !1:ıususi
yetıidir.'' 

AKBURÇAK SOKAGI - Eıniınönü 'dca
zaısımn Alemdıa.r naıhlyesirun lshakpaşra ma
hıalleısi sokaklarından, Hipodrom. ,duvarı altın
daki Kasa,posman .sokağije Marmara $aıhilin
den geçen da:miryo1u ara'S1ılldaıd:ır ve deıniryo
luna amud olıarak :kavuşur; Kaleci sok.ağı ve 
Küçükayasofya caıddesiJ.e birer dört yol ağzı 
yıapaı,ak ikesişir. Semt, ;büyük KaJbasakal yıan
gırumıda harap olmuş yerlerdendir. Demiryolu 
ile Küçük'ayıasoıfyıa cadldesi arasıında. lkaJmlş 

olıa.n kısmı hir toprak yolıdıur; demiryolUilldan 
gelindiiğ.ine göre sağ ikıöşede kulülbe azmanı 

.iık!i. :katlı tuğla bir ıbinıa, yanında da ev denile
bilecek bir beton yapı vardıT; sol köşede he
men yer ile !bir, çatısı :kiremlitle karışık teneke 
örtülü üç dört kulübe vardır. Sokağın !bütün 
,boyunca, avsaılar arasına se:rıpilmiş :diğer mes
·kenler, orta ıbiallidenı aşağı aiilel'erlıı · lba.r.ınııdığı 
ev.ceğizlerdıir; Küçükıayaısofya caddesi kav
şağm(jajn ilerisi kaJba taş döşeli ve .bozuk bir 
yoldw. (1946). . 

Biıbl.: REK ve ,Saim T:uırıg:uıd, Oe2'li. nıotıu. 

AKÇIL SOKAGI - Fatiıh kazası F'a.tih 
merkez nahiyesinin Kırkçeşm.e · mahallesi so
lm.klarmdandır; 1934 de yayım.n Belediye Şe
hir Rehıberi haritasında M.ustafakemaJ ca.dde-. 
,si ile Nefer soıkağı arasında bir .sokak olarak 
görülür; fakat, o itiar.i!hıten sonra İsbamibuloo 
mıar planında !büyük değ,işiıklikler olttnuş, 

Mıımbafakema.1 caddesi, Atatürk Bulvarı ıaı<h 
ile ,bugümkü yerind~ ~miştir. 1946 da 
Akçıl sokağı bir ,çıkmaz sdkaJk halinde görül
müştür, şıöyleki, Şehzade cam:iınlıı batısında 
Burmalımesciıd!in ;bmunduğu ad:amn arkasın
da Bo.zdoğaınkeı;neri taraıfında iki evin arasın
da 4 vaba g~bilecek kadar geniş .bir aralık 
Aıkçı:l sokağı levbasını taşımaktadır, toprak 

tesviyesi yapılmamış az meyilli bir yokuş ha· 
linde lbir toprak yoldur, ileriye yür.ünecek 
olursa, Ç"am fidanlan dikilmiş bir yeşil sahaya 
raıstlaırmr, onun yanından da Atatürk bulvarı 

geçmektedir. İşleık bir yer olmamakl·a bera
·ber, yolu ;buraya düşenler, etrafı açıklık bul
duklarından /belediye yasaıklarına saygısızlık 
göstermişler, Aıtaıt.ürk ıbulvaruııa. d~ğru bu 
yeşil saJha içinden ayak izi.le paıtekalar a.çıl

·mıştır (1946). 
Bibl.: REK, Gezi notu. 

AKDENİZ CADDESİ - Aşağıdakıi. gezi 
notu 1946 yılında tesbit edilmişti: 1934 Be
lediye Şehir Reıhıberi haritasına. göre, :tüyler 
ür.pertici ibir yıa:ngın saıhasmıda aç:ıl!maısı ta
sarlanııruş, yapısı tama roJ:ıındığı · zaman ·tstan
:bulun en işlek yollarınd:aın: ,biri olacak, tahmi
nen 30 metre genişliğinde, :bir ·caddedir; Fa:.. 
tiıh kaza.sının Fatdıh. merkez nalıiyesini'l Ha
sa,nJı,alife ve {Hacıüveys mahalleleri arasından 
geçer; Edirncla4pı - Fatih arasında.ki Fevzi.
paşa caddesinden Hastaneçayırının bulundu
ğu vadiye doğru iner ve yine açılması bir t:a:
san halinde duran Vaıta.n caddesine kavuşur. 

1946 da lAkdenıiz caıddesi toprak tesviyesi 
yapılmamış geniş bir .dere yaıtlağı halinde !i:di, 
Fev.zipaşa caddesi tarafından gelindiğine göre 
Husrev-paşa sokağı kavşağında caddeniın. önü
me bir ,bostan çı!kar ve caddenin alt kı,smına, 
bu ,bostanın kenarından dolaşan bir pateka ile 
geçilir. Bu !bostandan itibaren aşağı ikısmı bir 
beyaıban lhalindedıir; umumiyetle tenha ve is
sız; dağınık iınşaat ile şöyle bir imar ve iskan 
hareketi görülen ,bir semtten geçmekte ol'an 
Akdeniz ea•dıdesi, kışın yağış güınlerinde bir 
,çam.ur derya,sı.!1:ı:alini alır; Şehir .Rehber.inde 
görüldüğü şeklinde· açı,l1arak taş yahut asfalt 
yol olarak ta.nziımıi Belediyeye pek .pahalıya 

mal olacak gilbi göriilen bu cadde ile İstanbul, 
en ,güzel yollarından birini kazanmış olacak
tır (1946 Ocıak). 

AKDENİZ GEMİCİLERİ - Yelken dev
riıiıde Büyükşehrin Akdeniz limanlarile ıti.careıt 
ve seyahat münase:betlerini temiın eden ıaıım:a
törJer; ıhemen hepsi ayni zamanda gemisinin 
ıkaptan'.lığını dıa yap~rdı. Gemileri, deniz se- . 
feri mevsiminde, . donaı:ıma tarafından hima
ye edilmekle beraber, korsan tecavüzlerine 
kıa.Tşı gemi ımürettebaıtı ibilhassa gözü pek, vu
rucu insaınla,z,dan seçilirdi; çoğu da AJrdenıiz 
adalarının yalı uşağından 9lurdu; yolculann 



bu mütıh.iş adamlar tarafından loir tecavüze 
uğraması ihtimaline karşı, hepsi sağlam. ve 
zincirleme kefalete bağlanırdı. Müslüman 
· kaptanlar hıristiyan mürettebat, hıristiyan 

kaptanlar da müs'lüman tayfa almazlardı. 

Aıkdenıiz gemicilerinıden lbilhas'Sa Adalı ve Ma
ralı Runrl:ar arasında yelcuların, mallarına 

tamah ederek katledip işi korsanlığa vuranlar 
çok görülürdü; bundan ötürüdür ki Rum kap
tanların gemilerine, zaruret olmadıkça lbinil
mez, binilirse, gemi efı-adınd:an üstün say:ııda 
yolcu toplmıır, gemiye pür silahlı girilir, .gü
vertede toplu buhınulur, asla anbara giril
mez, geceleri de 'bir ıkısmı uyuyup bir kıs:rrıı. 

· nöbet ;bekler,. gemide ibiT :karaltı ibelirdd. mi yol 
arkadaşlarıınıı uyandırırlardı, varaoaklairı yer
de de· sağ ve ,salim kıaraya ayak bastıkları içi,n 
lrur.fbıan kesmek adet olmuştu. Evliya Çelebi, 
İıSltaaıibuldaki esnaf alayını tasıvir ederken on 
yedinci asır Akdenfa gemicilerinden şöylece 
bahseder : 

"Esnafı reisanı Bahrıisefid - Bunlar pek 
ıtantanahı ,alay gösternrlşlerdir. Akdeniz kap
tanlarından Bursalı Bali Kaıptaını, Bodur Gür
cü, pafer Kaptaın, Karamanlı Ali Kaptan, Sa
n Veli, San Sola.k, Topw. Muharrem,. Çawşoğ
lu, Kartiloğlu, Katranoğlu, Kam Hoca, Cen
neti, Turalı, Y eııınki, DimUraki, Kemeraki nam 
lkaıptanlar ile cümle on yedi karavana kalyon
Iıarchr ki llıe:r!biri dörder beşer kat ~lı, iıki
şer kat yatırma toplu, ,beşer kat palavrakııçh 
.ve kıçında ibalhçeli hamamlı el değirmenli ka
ravanalardır .. Herbiri beş ayda. dolar lbbşalır. 
Buınlar S:arayıburınıunda üç yaylım toplar ata
mik sekiz !bin ıka'<irur dal ıSiılaıh Cezayir tüifenkli, 
yelkenci, dümenci, istenkacı, gômanacı, ku
ma.nyaıcı, •sanaiiliuında mü!de}Jıbir daytl.ar Al
lah Allah diye geçerler. Bunlar Alayköşkü di
hinden ( tekerlekLi kızaık1ar üstünden kaJyon 
geçirirken) on adet düşman gemi•sine tesad-üf 
edip top tüfeınık aıtarak bir cenıgi :azim ederler 
~i derya yüzünü kara duman kaplar ( ! ) . Ga
ziler düşman gemilerinden ganimetler alıp 
tayfa&lll yakalayı,p zincire vururlar. Kaptan 
3000 ve ik:alyon 600 ve şayka ve Karamürsel 
2000 ve neferler 27000 <lir (?)". 

Biıbl.: Evliya Çelebi I. 

AKDENİZ MARANGOZLARI - tstan
tbul tezgaılı:larında yapılan Akdeniz gemileri 
marangozları, Evliya Çelebi bu esnaf hakkın-

da sadece "dükkanları Gala.tada lonca yeriım
ıdedir" diyor. 

Bibi. : Evliya Çelebi I. 

AKDENİZ MEDRESELERİ - (B. : Fa
tih Medreseleri) . 

. AKDENİZ TÜCCARLARI - İstanbul 
piyasasının en büyük ve zen:gin :toptancı tüc
carları, bunların arasında da ,başta Mısır tüc
carları geJıirdi. Evliya Çelebi esnaf alayı mü
nasebetile Akdeniz ıtiföcarlanru şöylece tas
vir eder: 

"Mahzenleri 6000. Dördüncü Sultan Mu
rad aısrıntla büyük. bazirgamılardan Balkapa
nında Hacı Kasım, Hotin ıgazası yılı yedi mah
zeni-ti kilidine kurşun aıkııtnuş.tı; elli bin kese
ye maliktir derler. Ondam. S:Onra Haıcı Envar, 
Hacı Ferhad, Hacı Nimetullah onar pare ~al
y.ona, yedişer pare hana maliktirler ve daha 
bunlara mümasil kırkar, ellişer bin keseye 
malik nice ıankaa ,bazirga:nllar vıardı ki her ıbi
rinin Hind, Yemen, Arap, :Aıcem, ,Fren,gistan
da birçok ortakları \bulunur. Bunlar, alelumum 
samur esvaplara müstağrak olup ,kırkar, elli
şer· hizmetkarları pür silah, yıa,nlannca yaya 
gj!derler; hazı hizmet!kar1arı da (taıhtırevıan
lar ·üzerine dükkanlar kurup) dükkanlarını 

lal, yakut, murassa cevahirlerle süsleyip her 
dükkanıcıkta olan afitaıb ,fu:ıa nıi:ce gulamı ınba
lar ipek ve diıhalar giyi,p elleriını~ cevaJhir gü
labdanlar ile şaıhrahın iki tarafında :temaşayı 
cemal eden uşşaktan üzerine arzı cemal ede
rek gülsuları •serperler. Mücevher ,buıhurdan
lar içinde tıd ve anber yakarak geçerler. On
dan sonra bazirganl!ar (aıt\başı beraber) vüze
ra •tarzı giyinmiş olup güruh güruh geçerler. 
Pirleri ,bizzat Hazreti Faıhri Kaıinaıt Efendi
mizdir". 

Eski Mı:sırçarşısı esnafı da, :bu Akdeniz 
ıtüccarl'al'1ı111n peraıken.id.ecileri idi. Pirinççiler, 
kınacılar, ketenciler, hasırcılar, ·şekerciler ve 
:kaıhveciler Akdeniz tüccarlarına yam:ak esna.f 
sayılırdı. , ; ·~~ 

Akdeniz tüccarları, 'Mı,sır tüccarları eski 
masallarda, eski hikaye kitaplarında, meddah 
hikayelerinde ekseriya ,bir aşk macerasının 

kahramanı olan güzel ı'bir kızın veya d!ilber bir 
deliıkanlının baıbası olurlar. •·• 

AKDİK (Kamili) - Eski hat sanatmıı
zın soın ·büyük U:stadl'anndan; 1862 ,de Fındık
lıda Güzel Sanatlar A:kademisinın /karşısına 
tesadüf eden ve şiındi yaııarak esen kalını-
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ltAmil Akdikin bir yazıib. 

yan bir mahallede 
doğmuştur. Birkaç 
sene sonra babası 

Bahriye Nezaret., 
erza,k anbarı ba.'.]
kiti'bi olan Hacı 

Süleyman . Efendi 
Fatihte . Çırçırda 

satın aldığı bir eve . 
taşınmıştır ki; sa
natkarın oğlu res· 
sam Şeref Akdik 
çocukluğunun ha- KAmil .Akdik 
tıraları ile dolu o- (Resim: H. •Çizer) 
lan bu evi çok iyi · . 
!hatırlar ve; <'Geruş.saçaklı, alçı _pencereli in
~ hir zevkle yapı1mış, ıtıavanları, rafları ve 
dekomsyonlaTı olan b'ir ev ı<li" diye anlatır. 
üstad Kamil Akdi!k'in çocukluğu da bu evde 
geçmiş ilk ta'lısilini evlerine yakın bulunan 
Ze~kteki Saliha Hatun ,Silbyan mektebi.nde 

· yapmış · ye 1873 de mekt;ebi bitirmiştir. Ona 
elimden gelip geçen ,bü~ün çocuklardan daha 
.zeki ve istidatlı görereık. i1k defa yazı sa.na.ti
nin inceliğini ve güzelliğim sevdiren ve bu aş
kı kendisine vei;en, pıu küçücük mektebin, mu
hitinde gfu.el yıazı.sile tanınmış . olan hocası 
Süleyman Efendi oJmuştıur. Bundan soımıa. Ka
mil Akdik yine o civarıda. ,bulun'8ıll Fatih Rüş
•tiyesine devaıma ·başlamış, bu mektebi de 1877 
de bitirerek· diplom-asın:ı aldııkıtan sonra henüz 
on beş ~şlarnıda iken büyük bir aşk ve ateşle 
odasına k1i.paııarak çalışmalarına devam etmiş 
ve 1879 da bilhassa celi yazılıı.riyle taını!Illınış, 

yazı :sanatı h:aıkkında gen:iş ·'bir bilgi ve malu
nıaıta saıhıi:p !bulunan üstad .Sami Efendiden 
ders . almıy.a başlamıştır. 1881 den itibaren de 
memuriyet hayatına girntiştir. lfesleğinde ga
yet süratle ilerliyerek ve günden güne inkişaf 

: 'ederek etrafının takdirlerini kazanmış ve ça
buk terfi eıt!miştir. 

Bir müddet Dahiliye Nezareti muhase~ 
. . 

-kalemd.nde çalışmış, 1894 de Divanı Hümayun 
Mi.ihiımme kaJemine aynlmış ve 1895 de nl
meniivis olmuş, 1909 da ruşam hUmayun ka
lemi mümeyyizi tayin edilmiş, kendisine rüt
beyi O.la ,sınıfı sanisi verilmiş, daha. Sôitlra mec
lisi vükela taraıfındaını hututu mütenevvia. mu
allimi olaraık ıkaydi haywt ş:artiyle istihdamına 
ve tekaüd edilmemesine karar verilımştir. 

1915 .senesinde Padişa!hm iradesile ileti
dar ve ehliyetine binaen kendisine ''Reµ;ülha.t
taıtin" unvanı verilmiştir. Bu resmi va.mfe es-
nasm·da da Kamil Akdik en ~~ bir fırsat 
bulduğu zaman !hemen kalem ve kağıda . sa.rihr 
ve çalı.şmaya ikoyulur ve bu suretle içinde ya
nan hu mukaddes ateşi söndümıieiı:niye ~lışır 
ve onu asla .ilıma1 etmezdi. Genç yaşında tanı-

. dığı hocası Sami Efendiyi, mdlğı sağlam islam 
ve aile terbiyesi icabı .da.ima deııin · ibir hürmet 
ve muhablbetle ,itaatli lbir evla.et gibi sevmiş, 
ve bu ulvi ,saınmrlyet içindeıki münasebet tam 
yir.mi iki sene devam etımştıir; ekseri günler 
!hocam.na koşar. ve her defasında yanında sa
atle:ree kalırdı; Sami Efendi kendisin.deıı yazı 
öğrenmek istiyenleri ek;seriya ona gönderirdi. 

Yazı yazanlar ve yazıya çalışaınlann ~ok 
olduğu ıbiu devirde salı ve cuma gün1ieri Kamil 
.Aıkdiıltin Fatiıhte balbaısınm evtinin yanında, 
sonradan yaptırdığı yeni evindn ımisafir oda.n 
genç ihtiyar birçok taleıbelerle dolar boşalır
dı. Derş vermek haıf:ıtatlar arasında sevaplı 
ve hayırlı bir iş addedildiğinden .bu dersler 
ücretıaiz olar-alk ve hiç şikayet edilmeksizin 
yapılır, haıtta fakir olaınlıa.r,a kağıt kalem ver
mek suretile ~,ardımda. =bile bulunulurdu. KA·· 
mil AkdHcin süliis, nesiıh, reli, revıh.a.ni, diva
nı, divanı celisi yazıları en çok yazdığı yazı• 
liardandı, ve !bilhassa nesih ve sülüsü çok se,. 
verdi. Bundan dolayı 'hemen yalnız celi deni
len kalın yazılarla. ~an hocam, onun ruht · 
ihtiyacı.na tama.men cevap vermec:µğlı:lden mü
t~adiyen eski yazıların satıldığı Sahihaflar 
Çarşısını dolaşır, salbaıh akşam \bura.dan ge. 



çerek Şeyh Hamdullah, Derviş Ali, Mustafel 
'.Eyyubi, Hafız Osman, Y edikuİeli .A!hdullah 
g1bi •ve Türk yazı tarfuinde yine bu derece 
yüksek: eserier yaratmış olan diğer büyük sa
·hatkftrların eserlerini ,bulunca deli gibi ıbir se
vinçle onlara sarılır ve dünyanın en büyük ha
zinesi kendisine verilmiş ıkatlar ,sevinirdi; es
naf ise Kamil Akdik'in •bu za.afmdan istifade 
ederek ,bu eserleri ona d'aiına pahalıya mal et
mek isterdi, Üıstad da bu gaddarlı:k karşısın
da gözüne i.lişen !ev-haları, bazan bir .talebesi
:ni göndererek ~atın aldırmak medburiyeıt:inde 
kalırdı. 

O yüksek şahsiyetini müıtemadiyen top
ladığı ve hususi' ıkolleksiyon ve kütüphaneler
de araştı.rmalaır yaparak . foıtoğr.aflanm aldı
rarak·. tetkiık ettiği hu _eserler sayesinde yap
mıştır; •her zamaın: "Beni~ . en kuvvetli b.o
ea.m, elimdeki eserler ve kütüphanemdir; fey
zimi onlara borçluyum" derdi. Onun, uzu,n se
neler-ce araştırma ve toplamanın m:a!hsulü ola
rak ıbıir araya getir~ ,bu neflıs ve eşısiz ,kolek
siyonu, Milli Eğitim Baka•nilığı Topıkapı sara
yında açılacak !bir yazı müzesi için kendisin
den sa.tın almak isteyince, lev.halarının yan
ma,sından veya ölümiyle dağılmasından kor
kan iiıstad, ıbu yerinde teklifi kabul etmiş, ken
d,i,sı.inden sonra en laiık: ele hırakmıştır. 

Kamil Ak.dik güzel bir esere sahip. oldu
ğu zaman koşa koş,a evine gelir ve köşesine ıçe
lkilerek \karşısına koyduğu eseri iıncelemıi.ye 

koyulur, o asırda meydana getirilm..iş diğer 
eserlerle karşılaştırır, sanatkarmm kimlerin. 
ve ne giıbi tesirlerin altmda kaldığım araştırır 
ve böylece geice geç vakitlere kadar uyuyıamaz 
ve onların güzelliklerini emmeye çalışır ve 
.bakım.akla doyamazdı; hatuı.tlan, ve lhunla,rm 
muhtelif zamanlara ait eserletıini görür gör
mez -tanır ve hemen kime -~t olduğunu söy
lerdi. Ölümünden -sonra ibu ıkaıdar ıkıymetli bir 
kolleksiyon ıbırakan ,hattat, sayıtaıbilecek ka
dar azdır. Harfin -bir ık:alemde yapılması la
znn . geldiğinden, .silip yalamağa, evvelce kur~ 
şı.ınilralemle çizerek s:iılküp iğnelemiye, ~ık

çaısı ressamlığa ta.Jrammülü olmıyan ,süfüs ve 
nesih yazraımn en zor yazı olduğunu söyler; 
"İnsanın hattatlığı işte ozaman belli olur, bu 
bir ruıhani hendesediT" devdi. Nesih yazısının 
bu büyük üstadı seksen ,senelik ömrunde yal
.:t:iız ibir kur'anı ,kelim yazmış, fakat buna mu-
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ka•bil bir-çok evrad, delfill, muhtelif cüzler, 
mevludlar, ve 'birçok süfüs, nesih ıkıt'aları, hil-
yeyi şerifler yazdığı gibi resmi memuriyetinde 
pek !Çokta dıiva.ni ve divıaın:i. celisi ile ıberruher,. 

fermanlar ;bi~ok kitaıbeler, tarihler, mezar' 

taşları, levhalar ve .sair yazılar ya.znuştır. 

Onu en çok memnun eden şey, :kendisinden eli
ni ·öperek, yazı istemek o1u:vdu, hayatında as
la, -bir kerecik hile olsun ,bir eser yazmak içi,n 
pazarlık etmemiş.tir, işin maddi taırafma zer
re k'8ıdar kıymet vennezdıi. Bir satır yazıyı 

istediği ve düşündüğü gilbi yazwbilmek için 
çok defa günlerce, haıf.taJ:aııca, !hatta aylarca 
müsvedde y,apar ve seneler:ce biriken bu ka~ 
ralama ve müsveddeleri ıtıoplay.arak eıle geç-
memesi için yığın 1halinde •b'ahçesintleki kör; 
kuyuya atardı. ,,. 

Kağıdına :kalemlerine mürekkebine çok: 
itina eder ve titizlik gösterir, muhtelif vası-
talarla araştırmalar yapar,· daıh:a keskm düz: .. 
gün ve,ahenikli yazaibilmek dçm gayretler sar:.._ 
.feder ve ikafa:sım yorardı. Saıbaıhleyin erken 
kalkar, eğer o gün vazifesi yoksa gece geç 
vaıkte kaıdar çahşırdı. 

Cağaloğlunda Ho,catahsinefeiıdi Medre .. 
sesinde aıçılan -Medresetülhattatinde diğer_ 
birkaç arkadaşile •beraber senelerce sülüs· ve 
nesih yazı göstermiştir. Mütareke seneleT.inde 
Galatasaray Sultanisi (Hüsnühat) yaz,· hoca
lığına, harf inkılabından bir sene ıı onra da 
Güzel Sanatlar Akademisine bay" 11 olarak 
Şark Süsleme Sanatları Mektebi · ismini alan 
medresetülhattatine müdür tayi·,1 edildi ·veyi
ne bu mektebil1!' hocası .bul· ılllduğu sırada 
hastalanarak, 1941 senesi temmuz ·ayının 
23-24 gecesi saat ibiri çeyrr~k geçe öldü. 

İnce yapılı, UZllll ,boylu, ,beya;z sakallı 
düşünerek manalı ve ço;k ıke,skm bakan. ta,tlı 
koyu ela gözlü, iyi kaLbli, müteva:zi haluk ve 
kfüaır bir insandı. . ·' 

Sohbetlerinde 'hoş ince nükteler ·_ ya,par, 
şakayı .pek seve:vdi. Kiahk.ahıa ıile güldüğii, gö
rülmemiştir; fakat slına,;sı dalına mütebes
sim ve beşuş idi. llindarch; fakat taassuptan' 
nefret ederdi; hiçbir şeye karşı ipıtiw.sı yok--
tu, ıhayatında alkolün :kaıtresini ıağzına ık.oy
madığı gibi ;sigara da içmezdi; ıiyi suya ıbia.yı
lır ve eseri :karşısında yayvan k:uJpsuz fincanı·. 
ile köp,üıklü hir kahve içmeyi pek severdi. Eli...:. 
nin titremesinden, gözünün zayıflam:asuidan~: 
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çolç korkaırdı, çok bvvetli ve sağlam bir bün
yesi olduğu halde ağır bir cismi kaldırmaktan 
çekiınh-, elini kolunu bir yere çarpmak.t:a.n sa
kınır, fazla hlddetlenmeyi ve asaibiyeti sev
mez, az yemek yerdi; "Sıhhatimi değil, ,sana
tınu koruyorum." derdi. Yüz yaşın.da.ın fazla 
yaşamış ,sağlanı. bir •babanın çocuğu olan Ka
mil Akdik seksen yaşında zinde lbıir ih:tiyar 
olarak hayata gözlerini yummuştur. Bir as•r~ 
yaklaşan ömrü :boyunca bayatın acılannı it.at
mış~ altı çocuğundan en büyil!kleri . o1aın, iki 
genç ve güzel kızını; yangına verdiği evinden 
sonra da, 40 seneye ya;kın •beralber yaşadığı 
eşini kaybetmiştir. Mesleğine karşı olan aşkı 
,büıtün hayatını J:l'armıştı, eşio•çok sevdiği oğlu 
ressam Şeref Akdik ve çocukları ıikinci plan
da kalırlardı, kendisine latife olaralk "Haya
tıınızda hiç aşık oldunuz mu?" 'diye sorulduğu 
zaman "çal'IŞ:ınaktan vakit, ıbuiamadım iki!" 
diye ,gülerdi. A,slında her güzel şeye, kainata 
hayran ve aşıktı. Kuşlar ve hayvanlarla pek 
ziyade alrukadar olurdu; bahçesinde çeşitli 

'hayvanlar ibesler, koç, ·baba'hindi, ördek ve 
bilhaıssa muhtel!iıf' cins ta:vulk ve iho~oz :bu-

. lunuııdu. UZllıll ,seneler rdenizlii. ' ihorozları besle
miş ve iıstiraınat zamanlanm bunları seyret
melde geçirmiştir". Yine uzun seneler kanar
yalar ıbeslımriş ve yavrular çıka.rıtımıştır, ih
tiyarladıkça yavaş yavaş 'bUnlardıan uzakla
şarak büsbütfuı çok sevdiği yazısıyla 'baş:bıa

şa· !kalmıştır. 
Blıbl . : Oğ:Jııından alınmış notlar. 

AKDİK (Şeref) - Ressam; Türk hat 
,ıan'atim.n ibüyük rüsıtadl1arınıdan ReiıSülhatta

tin Hac~ :Kamil .ı\;kdi:lcin oğlu, 1899 da Fatih
de doğdu; ıilk san'at teı,biyesmi babasının 
dizleri -dibinde, onun harfleri resmettiğini ve 

· :bu harl'lerle meydana ıgetiıroiği gimel ikompo
zisyonJatı görerek ailimış, ;baibasımn verdiği 

derslerle çalışmaya başlamış ve resim yap
mad8Jll evvel senelerce yazı yaznnştır. Daıha 
sonra yirie baJb'aıSının teşviikile resim yapma
ğa 'başlamış ve onun çok anlayışlı tenkitleriy
le ıilerlemeler yapmış ve ıbu suretle fııt:ııi . olım 
istidıadı sayesinde çok çaibuk iınkişaıf etmiştir. 

· 1914 'de Sanayi Nefi~ Mektebi .Atisine 
devama .başla,~, ,bir müddet çalıştıkt.an 

sonra birinci . dünya harbiınde 1916 da askere 
çağlrı).:ıwş, 1918 de terhisinden sonra tekrar 
mektebe .devam etmiş ve · mekte1;ıin · göçebe 

bir halde olUşuna, modelsıizlik ve fena şeraite 
rağmen ·hocasr Çallı tbrahimin atölyesinde 
aııkaıdaşlariyle azimli bir suırette çalışarak 
~rgil.eroe eserler teşhirine 'başlamıştır. 

·1925 de aıçılan A vrnpa konkurunu kazan
dıktan sonra ikmali ıtıahsil içiın dört a.rka.daşi
le Pa.rise gönderilmiştir. Orada Franısanm en 
eskıi ve şölhretli atölyelerinden biri olan Aka
demi Jıülyaında Afüert Laurens'in nezareti al
tında çalışmıştır . .A vrupada ıbuhmıduğu sene
l~rde hümmah bir ,çalışma yapaın Şeref Ak
dik (bütün boş vakitle-riinıi. dünya sanatki.rlıa.
nna bir ilham menbaı olan Louvre 've diğer 
müzeler, galerileri gezmekle geçirmiş, yazın 
tatil aylarını bir sanat şehri olan Münib, St
razburg, Napoliyi, ve bütün Belçikayı sonra 
Fra.ıısanin. ıbiırçok şehirleriınd ve bu gezdjği y~r
lerdeki dünyaca tanınan sanat eserlerini tet
kikle geçirmiş ve büyük ölçüıde istıiıfade etmiş
tir. 

Hocasının çok •beğendiği Şeref Aı}{dik 

aıkademUer arasında açılan /bir portre 'müsa
bakasında birinci mükafatı ık'a;Z8.1llJlJŞitır. 

Memlekete avdefünden sonıra ilk eserleri
ni artkadaşlariyle ıbirlikte Etnoğrafya . müze
sinde açtıkları ilk serıgide teşhir etmiştir. 
Daima yabancı tesi,rlerden, zayıf san'a.t cere
yanlarında,n kendini uzak tutan ve kuvvetli 
bir şruhsi.yete ve tekniğe sahip olan Şeref Ak
dtk devamlı ve samimi çalışmalariyle her se
ne açılan seı:,gilerde yeni ;bir lhamle yaıpmağa 
muvaffak olmuş bir ısana.tlmr olarak tıaJk.ddr.. 
ler ka.zanıınış.tır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tertip etti
ği yurd ge2lÜerinde yaıptığı eserlerle . bite 
memleketirt lha vasını teneffüs ettiren, ma
halli rengi çok kuvıvetli gören hisli bir sanat
kar olduğunu isbat etmiştir. Onun en kuvvetli 
taran muha.kikak ki, .poıtreciliğidlr. Bilhassa 
SOİl zamanlarda yaptıığı oiguın po:rttrelerde, 
ıbil:ha.ssa çoou:k. ;başlarında modelleriniiı ka
rakterini ,çok· kuvvetle ıkavradığı ve zengin, 
ahenıkli bir ,palete saıhip olduğıu görülmüştür, 
resim ve heykel müzesınde ;bulunan eserleri 
arasında inkılaıba ait yapmış olduğu iköıylü 
. resimleri de çok sevilmiş ve naza,n dikkati 
ceJbetmiştir. 

Rusya, Yugoslavya ve B&lkanliı.rda 

eserleri teŞhir edilen Şeref Aıkdik'in Sa.nfraın
s:iskoda ıbeynelı;ı:ıilel daimi sanat galerisinde 



de madalya kazanan çok güzel bir eseri var
dır. 

Sıra.siyle Gazi Terbiye Enstitüsünde, 1:s
tanil:nıl -Muallim MEMebmde, Kadıköy lisesin
•tİe daha ,sonra Haydarpaşa lisesinde öğret
menlik yapan Şeref Akdik uzun sanat haya
tının hakkı olarak İstanbul Güzel San'atlar 
A!kademisinin :bir •atölyesinin başına getiril
miştir. 

AKDUMAN (Arif) - İstanbul ;basınının 
emek.dar ve kıymetli mürettiplerind,en; 1887 · 
de -Selanikte doğdu, ilk ıtahısHini orada Seli
miye mektebinde y.aıptı; meslek hayatmıa da, 
on yedi yaşında iken orada, Y enıi Asır gaze
tesinde atıldı; meşrutiyet inkılaibından sonra 
İstan;bulıa, geldi, muhtelif gazetelerde müret
tipliık, .sermürettiplik yaptı; ;gözleri şehla ol
:duğı.mdan :arkadaşları arasında Kör Arif di
ye ıt.ıanındı; çok çalışkan ve dürust insandı: 

her çalıştığı· yerde da:im.a ,sevilmiştir. 1924 
den sonra mürettıipliği !bıraktı, ihayatını b'a-ş
ka saıhalarda çalışarak kazamnağı tercih etti; 
en son: İstaınbul Belediyesi tahsildarlığında 
'bulıunurıken 1945 • ,de öldü. 

. Murad Kermaıı 

AKIN (Atbıan) """'."""" Emniyet Sandığı me
murlarından; Büyükşeıhrin spor filemmin ta
nmmJŞ simalarından, deniz yarışları ve fut
bol maçlarının seçkin hakentlerınden; Vefa 
Lisesinin 1920 mezunlarmdaındır, yüksek tah
silini 'l'icaret mektebinde yaıpıruştır. Uzun za
man Vefa ıkulübünıde ddareci ve küçükler ıta
·kıımının ikaptanı olarak çalışmıştır. Sonra İs
ıtanıbulspor kulübüne geçmiştir. 

Saıinı Turgud Aktımsel 
AKIN (Kemaleddin) - Ankara Cadde

sinde Akın Kitab ve Yayın Evinin sahibi, 
1914 d~ Keanaliyenin Geşo köyünde doğdu; 
İstanbul.un büyük kitabcı - edit'örlerinden Mu
allim Ahmed Halid Yaşaroğlunun köylüsü ve 
yakın Akrabalarındandır; Birinci Cihan Har
binde Batunıda şehid olmuş cerrah binbaşı 

İsmail Hakkı Beyin oğludur; sahi iken ye
tim.kalmış, Kemaliyedeilk mektebi bitirince 
iş hayatına atılmıştır; 1933 de İstanbula ge
lerek önce Tan Matbaasında, sonra Kita:bcılık 

-Limited Şirketinde çalışmış, 1941 de Ahmed 
Halid Kitabevine girmiş, 1952 de de Ankara 
Caddesinde Arıcan kırtasiye dükkanını satın 
a.µirak-soy adına nisbetle bir kitab - yayın 
evi kurmuştur. Akın Yayın Evi altı yıl' içinde 
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muhtelif muharrirlerin eseri 16 milli çocuk 
hikayesi neşretmiştir. 

AKIN (Osman Nihad) - Değerli ikti-. 
sadcılarımızdan, muharrir, bilhassa . geniş 
malumatı ie üslübk~r sohbet yazarı, dolayısı 
ile nadir yetişir nezih ve nükdedan meclis 
adamı, şair, tanınmış bestekar; 1905 de İs
tanbulda Bakırköyünde doğdu, babası Çorlu 
eşrafından Osmanbeyzade Nihad Bey, anası 

büyük muharrir Ahmed Rasimin kızı Rasime 
Hanımdır. Yüksek iktisad tahsilinden sonra 
memuriyet ıhayatına atıldı, İşletmeler Veka
leti neşriyat müdürlüğünde 'bulundu, 1944 -
1945 arasında Yüksek Denizcilik Okulunda 
muallim oldu, 1-855 de kendi isteği ile emekli
ye ayrıldı. Memur iken kalemi türk basnında 
bir şöhret olmuştu; emekliye ayrıldıktan· 

sonra kütübhanesinin hariminde asil· bir in
zivaya çekildi; rind, açık sözlü, açık kalbli, 
geniş muhitinin sevgi mihrakıdır. 

Dedesinden gelen musiki istidadı evvela· 
orta mektebde musiki muallimi olan piyanist 
Sadrı Bey tarafından keşfedilmişti; evde ve 
mektebde ele avuca sığmaz çocuğa yakın bir 
alaka gösteren bu zat, huzurunda daima mu
ti olan Osman Nihada iyi denilecek kadar pi
yano çalmasını öğretdi, fakat, ailesi nezdin
de son derecede ısrar etdiği halde A vrupada 
musiki bilgisini ilerle~ek için bir konserva-. 
tuvara göndertmeğe muvaffak olamadı. Son-. 
ra Leon Hanciyaiıdan hususi musiki dersleri} 
aldı, öğrendiği her usul ve makamdan bir· 
eser besteliyerek Hanciyan Efendiye götür
meği adet edinmişti, · bu besteleri hayret ve 
takdir ile karşılayan Hanciyan Efendi de 
onun Konservatuvar tahsili üzerinde ısrarla 

durdu, fakat Sadrı Bey gi1bi o da muvaffak 
olamadı· 

. 
İlk bestesi, çocuk denilecek yaşda yapdı-

ğı: 

Ne müşkilmiş seni sevmek, sana yar olmak .. 

suzinak bir şarkıdır. 

Bestelediği şarkıların çoğunun güfteleri 
de kendisinindir. Hocası Hancıyan Efendiden 
gayri şarkılarını ilk çaldığı zat, genç yaşında 
ölen arkadaşı Dr. Talha Bey olmuştu. 

• Osman Nihad bu ansiklopedinin müellifi 
R. E. Koçuya gönderdiği bir mektubda beste
kar hüviyetini şu zarif satırlarla çiziyor, 
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amansız fakat şi

rin bir hicivdir: 
"Bildiğiniz gibi 

ben henüz küçük 
yaşda iken, musi
kiye karşı duydu
ğum aşırı bir heves 
ve inhimak yüzün
den, günün birinde 
"bestekar" kelime
si · ile anılmak bed
bahtlığına uğra

mış bir kimseyim· 
Bedbahtlık diyo· 
rum, çünki şarkı 
bestelemek aslında 
konfeksiyon gibi 

•• ,•• ,:~ : ' '' 1 '.' -- -: ·,:·.":>:·, :, 

Osman Nilıad Akın 
(lwslm: Nezih) 

basit bir iş olduğu halde, bizim musi
ki . tarihimizde . aneak üstadla.ra verilebi
len bu muhteşem unvanın bizim gibi şarkı 
imalcilerine teşmili hata, hem. büyükce bir 
hata,. hatta bir maskaralık, bizim bunu ka
bullenmemiz ise, büsibütün rezillik olduğunu 
bildi_ğim için, bu unvana hak. kazanmş olan
larla kendini mukayese etdiğim zaman, Sira
kuza hükümdarım nedimi midir, palyaçosu 
mudur nedir, meşhur Damokles gibi, ben de, 
durduğum yerde tac giymiş ·bir biganenin iğ
reti kırallığına beıımr bir · ruh haleti içinde 
senelerce kıvrandım, durdum. Bu işi çokdan 
terketmiş olmama rağmen hala kafama geçi-

. rilen · <> · tacın ağırlığından mütevellid ızdırab
larını şakaklarımda his etmekdeyim. Ortada 
yapılmış ve halk. tarafından beğenilmiş bir 
kaç eserim var ise· de, onların da beğenilmiş 
olmasını, halkın yenilik istediği bir devreye · 
rastgelmiş olmanın acaib bir cilvesi olarak 
telakki-_ etmekdeyim''. 

Osman Niharl'ın bestekar unvanı bu ne-, 
fıs hicvin sarsamayacağı bir · hakdır. Sanats 
karın .İstanbul Radyosu aleyhine açtığı bir 
kuruşhılç sembolik bir telif ıhakkı davası, 
milletlerarası telif hakları kanunun mem
leketimizde bir an evvel yürürlüğe girmesini 
sağlamıştır ki, fikir hayatımıza - · unutulmaz 
büyük bir hizmetdir. 

AKINCI . (Yekm) - Deniz fen adamı, 

aile · geleneği . ile musiki bilgini ve bestekar; 
asnmı:z, , başının pek değerli musiki üsta.dla
rndan , Hafız Ahmed Mükerrem Beyin büyük . 

..; 1'!'•1 · · - ·- · · u 
AKİNTI 

oğlu {B. : Ahmed Mükerrem) , 19o5 de tstan .. 
bulda Saraçhane başında doğdu; ilk tahsilini 
Aksara.yda Pertevniyal Valide Mektebinde 
yapdı, 1928 de Yüksek Denizcilik Mektebin
den makina miL'ıendisi diploması ı1,ldı, Seyri
sefain idaresine intisab ederek muhtelif ge
milerde çarkcılık, çarkcıbaşılık yapdı. Bu mü
essesenin ,geçirdiği istihale devirlerinde dai
ma istifade edilen bir sim:a olarak 24 yıl 

gemi hizmetinde kaldı, 1952 de -liyakat ve 
hizmeti ile idarenin merkez teşkihitına alın .. 
dı, makina müfettişi oidu; 1954 de Denizcilik 
Bankası kurulur iken bankanın Şilebcilik 
İşletmesi Makina Müfettişi oldu. Muhitinde 
bilgisini tevazu ile tzyin etmiş bir sima ola
rak sevilir. 

Henüz yedi yaşında bir çocuk iken ud 
çaln:ıağa başlamış, bir müddet sonra bu saza 
kemanı tercih etmişti; musikide ilk hocası 

babası oldu, sonra, Hafız .Ahmed Mükerrem 
Beyin de feyz aldığı Kanuni Mehmed Beye 
yıllarca talebelik etti. Bestekar olarak ilk 
eseri 1950 de yapdığı suzinak bir şarkıdır, 

güftesi pek sevdiği arkadaşı genç yaşında 

ölen Doktor :lihsıa.n Unaner'indir: 
Bülbül gibi şak oldu gönül aşkın elinde 
Yı11arca helak oldu düşüb sevgi selinde 
MAtemle geçen bir ömrün hAsıh heyhat 
Bir içli elem şarkısıdır şimdi dilinde 

Bibi. : Mustafa Rona, 50 yıfük Türk Musikisi: 

AKIN KİTAB VE YAYIN EVİ - (B. : 
Akın, Kemaleddin)' 

AKIN SiNEMASI - KurtUılus cadde-, . 
sindedir; 1937 yılında ibüy;ük bir garajın ye-
rinde Bay Niyazi Duru ta,rafmdaaı yaıptırıl

ımş olup semtin ıbüyülk bir medeni ilıtiyacmı 
karşılamıştır; bu .zat tarafından: :işletile gel
mektedir. Balkon, . koltuık ve looaJan ile bera
iber 504 ikıişi . alır, asıl salon 43X9 metre ge
nişliğindedir; ıbir gişesi ve ·beş men:ı.uru var
dır. Semt halkı umumiyetle yerli filmlerle 
yabane.ı · duıblaj filmlerden haz ettiği i~fu si~ 
nema ibıu arzuya uy.ar.ak film getirtir. 1958 de 
tadil . edilerek tamir edilmiş .adı da "Yeni At• 
las" ismine ıtebdil. edilmiştir. (Eylu.l 1958). 

Ba.16k.Almay 

AKINTI, -BO(}AZtçlNDE AKINTI -
.Aşağıdaki notlar İstaınıbul Limam. Rehberin
den nakledilmiştir: 

"R~ar. hangıi cilb.etten ese:t'a& ·· ~, 
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akıntının ciheti Kara.denizden · Mann.araya. 
' doğrudur. Kara.denizin twbahhuratı . azdır. 

Tuna, Dniepr, Diniester, Don ve Kızılırmak 
gibi büyük :ırmaklar ,bu denize her sanıiye pek 
bol su dökerler, taJbahihm-at ile muvazene te
min edemeyince, fazla sular, Kara-denizin tek 
kapı,sı Boğaziçine-aıka.r. ıAıkmtının umumi ci
heti kanalın gidişini ta;lciıp ederse de Boğaz
daki dönüm noktalarına akıntının çar:pmasile 
!karşı akıntı yani anaforlar ve bazı burunlar
da. da döner anaforlar (aynalar) hasıl eder. 

"Akmtının mihveri umumiyeıtıle Boğazın 
ortasıdır. Bu mm.verin iki tarafı, ayni ısaihil 
üzerinde . iburundan ,buruna çekilen !hattı 

müstakim: . ıistikametini takip ettiği kaJbulolu
nabilir. Yalnız Yeniıköy ıburnu müstesna olup 
!burada akıntı Yeni:köy !bangımn etrafında bir 
münhani resmeder. Akıntı milhverinin her iki 
ta.rafının her _ iki sahilde burundan ibiuırwia 

Wdıp .ettiği bu hattı ımüsıtaxim istikameti, 
koylarda., ve burunların · gerilerinde ana cere
yanın şiddet ve siira,1ıi nisbetinde anaforlar 
hasıl eqer. 

"Boğazdaki akıntının şiddeti · hiç.bir yer
de muntazam 1deği1ıdir. Sebeplerinden biri, 
Boğazın genişliğinin değ.işınesidir. Fa.kat 
akıntının cilhet ve süratindekıi büyük değişik
lik, en ziyade _dki sahdl:iın rd'Önemeçli teşekküla
,tma ve ;burunların !bazı yerlerde yekdiğerine 
lmrşı dirsek teşkil edecek veçıhile kurulmuş 
olmaıSJiıa atfolunabilir. · !Mesela Kanlıca. ile 
K:aındilli arasında akan suların şiddet ve ci
heti cereyam birinci cihetin tamam,ile maltu
sudur. 

"Rüzgarlar ,mevsimleı:de BoğamaJki akın~ 
tının şiddetinıi · değiştiren sebeplerdendir. :Me
sela karla.mı eridiğıi ve şlın.al ve şimali şarki 
rüzgarlarının estiği zamanlarda akmtının 

şiddeti ~ami mtktara ulaşır. . Bu zamanlar 
da, ha..ziraıın,. sonu ile ağustosm başı arasın
da geçen müddettir. Bu esnalarda · kanalın 
bazı n9Jt.tala.rında -ahııtımıı şiddeti 5 ile. 6 no
ta. kadar çıkar -ki müsait rüzgar olmadıkça 
yelken gemiıleriıtin Boğa.z4an yukarı çık:ma
ların;a imkan yoktur. Cenup rüzgirhn ile 
eıkı:nıtuıın bu şiddeti azalır. Akııitının şiddet
lenmesin,e ;ba,is olan sebepler ortadan kalkın
ca dahi akıntının sürati azalır. 

"Sonbaharda ilk ~enup rüzgarlan ~ 
ğazdaki cenuba doğru cereyan eden akıntıyı 
durdurur ve rii?.garm şiddetine göre şimale 

doğru bir cereyan tevlid eder, bazan bu cere
yan 2 - 3 mile kadar sürat alır. Bu makus 
aJkıntT cenup rüzgarları kesildikten sonra bir 
gün kadar devam eder. 

"Bazan ağustos aylarında hiçbir sebep 
olmaksızın Boğazda akıntı cereyanının kesil
diği -vaki olursa da şey.tan akmıtı-sı ile Saray;. 
burnunda suların yine cereyan ettiği göri.\
lür. 

"Umumiyetle Karadeni2ıden Boğaza gi• 
rildiği :zaman akıntın,ın sürati takriben 2 mil 
olup Anadoluh_isan açıklarında şiddeti çoğa
lır ve şimali şarki meltem rüııgarlarında gün
düzün akıntının süraıtii çoğaldığı , halde grup-
tan· sonra azalır. , 

"IDıradenizden gelen akıntı lodos 'ciheti
-ne doğru cereyaın edip Kireçburnuna. kadar 
Rumeli ,saıhiliıne muva:zi akar ve Kavakbur
nunda Boğaz · ,daraldıkça akıntının sürnti de 
fazlalaşı,r. · 

· "Kavaık ile :Macartaıbyası arasındaki koy
da ikarşı anafor mevcud olduğu .giıbi bu ana
for Büyükdere koyunda daha · şiddetli ve 
Umuryeri koyunda ise pek az hissolunur de
reoodedir. 

"~reçburnunda ana akıntı cereyanının 
ciheti tebeddül edip Keşiş.leme istikametini 
alara'k Paşa.bahçeye ve oradan ,Kaınhcaya, ka
dar Anadolu sahilini ta,kip eder; buradan tek-' 
rar Rumeli sahiline doğru Rumelihmrına ve . 
,buradan da Kandilli ,burnuna doğru akar. 
· Beykoz koyunda oldukç-a şiddetli bir anafor 
mevcuttur. Yeniköyün cenuıbunda. ve İstin.ye 
koyu açığında ve kezalik Bebek ikoyuırıda ana
for hissolunur. Anadolu açığında ve Kanlıca 
ikörfezi hizasında da sahile yakın · !hafif bir 
anafor mevcuıt'tur. 

"Rumelihi-sa-n ;llin'nu ile Anadolulhiısan 
.arasında 5 mil süratie akan akıntı Arna.wt
köy ;burnunun garbına · çarpar ve bumun hi
zasında ,azami sürat hasıl eder. Amavu:tköy, 
burnundan itilharen akıntı Kizkulesine bıdar 
·ıAm.adolu sahilim fakıip eder. Kuruçeşme ko
yunda a.raısıra şiddet kesbeden an-afor cere
yam mevcıı.tıtur. . . 

"Kızktılesine geçen akıntı oradan _ Saray-\· 
bumuna doğru şiddetle akar ve -,buraya · çar;. 
parak iki kola ay:rılir; cenuba ayrtla.n büyük 
kol Marmaraya ve garbe aynlan diğer kol 
Haliçe akar; H&liçe gelen ikol yeni iköprllye 
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daıhil olmadan dağılır, yok olursa. da Galata 
ve Toıphane açığında sahile yakın anafor ha
sıl eder. Sarayburnu ile Galata arasındaki 

mmtaJkaıda mev-cud anafor ·cereyanlarının ci
hetleri her altı saatte bir değişir. ıBu -sahil ibo
yundaki anafor cereyanı hazan ikesildıİ.ği ihal
de ,hazan Defterdarburnuna kad!ar devam 
eder ve burada tekrar. ana akıntı -cereyanına 
karışarak Boğam.an aşağı akar. Umumiyetle 
Galata açtğındaki anafor saat 9 ile 10 ara
sında ıbaşl'al' ve akşam oh.miea azalır." 

Ruşen Eşref Üiıaydın, aşağıdaıki satır
larla· Boğaziçi akıntı,sını Tfuık ed'ebiyatnıa. 
mal etntişti: · 

."Kendi ·larif esine .göre değ,i:J., ,gönlümün 
istediğine g-öre giden g~e ta Yemmahal
leden akıntı ardına düşerdim. Onunla birlik
te o:ntalardaın, koşardık. Akıntı, anaforlarla 
çatıştıkça ayna ,d'edikİeri o iri, fakat dönücii.. 
düzlükler ve çağıltılı·, . hoplayış1'ar arasın-da 

kendini Kireçbumunda, Taraıbya, Yeniköyıb:u
runlannda,n ıbelli ede ede Tokmakbumu-na 
çarpardı. Dönüp Anadolu ya;kasında _ Çubuk
lu burnuna geçerdi. .Orada ona ÇaıkaJ. der
!l.erdi. Faıkat oraıda da di:nlenmezdi; Rum.elihi-

';- ;-//;,0-/ -/•/- :•;: j;,?"•--;~f:jr 
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sarına çevrilir, Şeytan adı alıroı. YaJlılann 

rıhtımlarını döğe döğe buradan da kaçardı, 
:gene karşı tarafa, Kandilli ,burnuna.. Ondan 
aa dirsek yeyince, büsbütün hı-zlamr, Arna
vutköyü ·burnuna öfkeyle vanrd1·. Rıhtım ke-

' narlarında, görünmez -birer ağır çuval taşır 
gibi eğilmiş yedekçi omuzlarına 'bin eziyet 
•çektirerek; yukan aşacak gemileri ,geri geri 
iter. gi!bi yavaşlatarak o azgınhkl.a tekrar 
Anadolu yakasına atılırdı. Çenıgel:kôyü ıbur-. 

nunda bir daJha hırçm:laşınca ona Maıskara 

derlerdi. O, burada da durmaz, Beylerbeyi 
ve Üsküdar önünden Sarayburnuna rukar. Gü
nesli Marmarada gözden kaçardi ... 

, "Hey başını kayadan kayayıa çarpa çar
pa engine can aıtan sular! Gözlerimle gördü
ğüm, ellerimle tutaımaıdığım günlerim mi idi
niz ki geçer giderdffiiz ! " 

AKINTIBURNU -.Bir aıcb: da Arnavut
,köyıburnudur; Boğaz suyu, Deı·terdarbur

nundan iburaya kadar bir anafor vücuda ge
tirir ise -ô.e, .bu hıırundan ,aşağı an.-ı akmtıya 
karışır. Küç.ük gemiler, sahile gemici çıkarıp 
palamar ile c:ekihnek suretile burnu ancak 
-dolaşa'bilirler. Burnun altında, salhilden· bir 

Akıntı Bumunda Saldpaija l:'aiııu (Resim: Th. Allotnid.an s. Bkızeialı elil ile) 



AKINTI YED!lKCİLERİ . . ~ 520 --- İSTANBUL 

go;mana · açıkta 14 kulaçlık bir demir yeri var
dır. Bu Ilınan, asırlardanioori Boğaz gemici
lerince makbuldür. Evliya Çelebi: "Akıntı

!burnunda.n içeri bir körfez limanlı yer oldu
ğundan kış~ birçok gemi kışlar, fakat Aikın
tı!burnu ıbir kayaılı yer olduğundan pek tehli-: 
keli, ve gemi geçirmede çok zorluk çekilir" 
diyo.r. • Deniz seyri bakımından Boğaziçinin en 
~alı yerlerinden /biridir. 

i.Aao.ntımn sürati saatte 4 - 5 mildir. Fır
,tına.Jı havalarda, kayıklar ve !küçük yelkenli
ler için bu bumu yedek ile geçmek bile tehli
kelidir. 

Ruşen Eşref O-naydın, Boğazıiçi üzerine 
llıeŞr.ettiğıi ·güzel ibir ma;kale serisinde. şu fık
racığı nakleder: 

"Bir ika.yıkçı ijemişti ki bh- . . ıtaş ibağla, 
Arn:aıvuıtköyü akıntısı açığında dii&e at; sen 
biç lkürek .çekme; görürsün .sandaılın gene 
nasıl aıkıntı yukan gider. Aşağıdaki ters 
akıntı ıüstündekinden lkıyaktır!" 

iBoğazdan Köıpriiye inen ve Köprüden 
Boğaza, çıkan Şi11keti Hayriye vapurlarına (bu 
satırların yazıldığı S!ll'3ıda Devlet Denizyolları 
vapurları.) . seyrü sefer selametini temin et
mek için gündüz!leri bir kırmızı ıbayrak ve ge
celeri de bir kırmızı fenerle işaret verilmek· 
üzere akıntı.burnuna ibir işaretçi konutrn.us
itur. Yaz mevsiminin en sıcak ve durgun gün
lerinde ibile Akıntıbunıunda tatlı, latif ıbir 

esinti eksik değildir. ~undan ötürüdür ki 
Akıntl!burnundaıki gazino-kahvehaneler yazın 
:fevkalA.de rağbet g:öriir. 

Bostanc:ıibaşı defterlerinin tetkildnde gö
riilür ki eskiden, Arnavutköyünıden Akıntı
iburnuna ikadar Rum kibaıılanniın yalıları, lbu
nından ·~beğe kadar da Tlirık yalıları sıra
lanmıştı. 

Üçüncü Sellin devri . ıbaşlarına. ait bir 
Bostancılbaşı defterinde Akıntı.bumu ve ci
varı ahili, Arnavutköyünden Bebeğe doğru. 
şöylece kaydedilmiştir: 

Kapıkeit!hüdası ·· Mişoğlunun yalısı, Hat
ma.noğlu Yorgakinm yah-sı, (Akıntı'burnu, Sa
dıra.zam Haill. ·Hamid Paşazade Nuri !Beyin 
yalısı, Kaf.taın ağwuza.de Mustafa Ağanın ya
lısı, Halil Hamid Pa~aza.de Arif Beyin bü
yıük yalısı. 

Sonralan ibu manzara çok değ.işntlştir; 
U.çüncü Selim ikızkardeşi Beyhan Sultan adı
na güzel bir çeşme yaptırnuş, ibir ya.ngın yu-

!kardaki yalıları silip süpürmüş, ,saın:ilde kü
çük bir çarşı vücuda gebniş, Halil Hamid Pa
şazadeler de geniş arazilerini11 üst kısmında 
birer köşk yaptırmnşlardır; ayni ·sahil p'a.1'
çası İıkinnci Mahmud saltanatının ortalarına 
doğru tanzim edilmiş bir Bostancılbaşı def
terinde de şöyle gösterilmiştir: 

Y orgaki !bezirganın arsası, .Aikmtıbumu, 
Beyhansultançeşmesi, yanında Başeski kruh
vehanesi, yanında yemenici ;dükkanı, yamn
tla gözlemeci dükkanı, yanında doğramacı 
dükkanı, yanında berber dükkanı, yanında 

;baJkkal dükıkanı, yanınd~ tütüncü dükkanı, 
yüksekte Halil Hamid Paşazedelerin köşk
leri.. . i · 1 

Akl!ll/bıburnunda İkinci Mahmud da tek 
minareli küçük ıbtr cami ya ptırbmıştı. 

Manzum bir sahiname sabfüi olan Şair 

Fenni Bey de Arnavutköy akıntı,sı, dolayısi

le Akıntıburnu ~in şu !beyti yazmıştır: 
Yarell bir güzelin aşla. ile dldel ter 
Arna.vutköy akıntısı gibi dıırma.z akar ... 

Ana.dolu . yakasında Kandilliburnuna da 
"Aıkıntı'burnu" ':diyenler vardır. 

AKINTI YEDEKÇİLERİ - Boğaziçinin 
akıntılı sahillerini, ibiıl!haıssa ıArnavutköyün

deki Aılnntıburnunu aikıntıya karşı aşacak' 
olan yelkenli gemiler, ;büyük ve ıküçük kayık
lar, akıntı yedekçilerlnin yaı,dımı olmadan 
ilerliyemezler. Gemiler, yedekçilik için kara
ya gemici ,çıkarırlar; bir veya ibirkaç çifte 
kayıklar ise Arnavutköy _haJıkından akınb 
yedekçileri tarafından lbir miktar ba1hşiş - üc
ret karştlığı çekilirler. 

Bir küçük geminin veya ıbıir ıkayığın aıkın
. tı yedekçileri ıtıarafından çekilişi gö-rülrmiye 
değer manzaralarda-ndır. Rıiişen Eşref O-nay
dın, Boğaziçi adındaki !bir yazı 1silsilesinde şu 
güzel resmi çiziyor: 

, . "(Akıntı) Arnaw:tköyü buırnuna öfkey
le varırdı. Rıhtım kenarlarında, görünmez ıbi
rer ağır çuval taşır gibi. eğilmiş yedekçi 
om.uzlarina bin eziyet çektirerek, yukarı aşa
cak gemileri geri geri iter giıbi yavaşlatarak 
o azgınlılkla tekrar Anadolu yakasına atılır
dı ... " 

Geçen ıasır başının .seçkin ulemasından 

olup zarafeti Ue meşhl11' Kethüda.zade Arü 
Efendinin na'klettiği f1ıkralarında.ndır: 

Koca Ragıb Paşa, Boğaziçinde yalıda. 

otururken, bir akşam külhani şair · Haşmetin 
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kayık ile ·ya,.hya geldiğini görür; hemen em
reder, gayet güzel ,bir oğlanı yalınayak pırpı
rı kıyafet bir yedekçi kıyafetine koyarlar, 
eline de •bir yedek ipi verip: "Haşmet Efendi 
gelirken kayığına· ipi sen .art:; !kayığını çek, 
Bğer sana: -'-- A çocuk niçin yedekçillk edi
yorsun, ,gel seni yanıma alayım derse: 
- Efendim, bana babam nasihat verdi, oğ
hun, it sürü de para kazan, sa,kın kimseye !kul 
köle olma dedi dersin" ,diye öğretirler. Tah
min edildiği gi!bi Haşmet, yedekçilik eden gü
zel çocuğu. görünce · dayanamaz, yanına al
mak üzere teklifte bulunur,· fakat çocuğµn 
cevrubı üzerine nasıl · bir tuzağa düştüğünü 

anlar .. Her ne kaıdar: - <Ba'k şu çapkının ... 
diye çıkışır ise de iş jşten geçmiş olur ... 

• ..,,....,..:Bu dilıber oğlanın aslında akıntı yedek•. 
çisi olup Pa~anın emri ile tfilim edildiği deri
vayet edilir; fıkraten iıkinci şeklinde daıha 

güzeldir. Haşmet oğlanı. uşak olarak yanına 
almak ister, yedekçi: "Ben gelirim· ama bir 
kere babama sorayım!.." der; ve şairin tekli
fini yalı bendeganmdan birine açar, o da Pa• 
şaya ulaştırır; Ragıb Paşa da çocuğa yuka
rıda geçen sözleri talim ettirir. Şair erıtıesi 
gün: "Bahandan izin aldın mı?" diye sorun
ca Paşanın nüktesi ile mat olur. 

Bibl.: Kethüdwzade Mecmua;sı. 

AKiDE KOLU - On yedinci asır orta
larında İstanbulun namlı oyuncu kollarından 
ıbiridir; ko,lbaşı pehlivan Eyüp, Evliya Çele
binin tarifine göre şair, katip, arif, zarif, ha
nende ve seyyah bir zat imiş. Sult'an İibrahim 
zamanında lstanbul halkının oyuncu kolları
na düşkünlüğünü görüp üç bin riyal harca
yıp ıbir kol düznıüştü; iyi geçinmesini ıbilen ve 
adamlanna nimeti bol adam olduğundan -ba
şına m.'aarif erbabından kimseleri toplayıp 
zamanının en üstün !kolu olmuştu. 

Akide !kolunun şöhreti pek çabuk sara
ya ak,setmiş idi. Evliya Çelebi anlatır: "iHe
zarı fen üstadi kamil hanendeleri, muclliik 
ve ımuıtri:bi ruhnüvazları varoır; !hususen 
Süğlün Şalı, M-ahmud Şah, Ç,erkes Şah, Nrazlı 
Yusuf gibi mehpare civanları diba ve şilb, 
zer.baf, zerdu.z, çarkalbaıb eteklikler ile mey
dam muha;bibette, favusi (baği İrem gilbi 'ce
velan ve reftar ettiklerinde adem demıbeste 
olup ol dem meftun olur. He~ ibir.inin büklüm 
büklüm zülüfleri, m.iskü.anber kokulu ik~ül
leri perişan oldukda gören aşıkların aklı tarü
mar olur. Bir bahçe ve ·bahçivan Gürcü takli'
di foat ettiler :ki, görmeğe muihtaç,tır". 

Bibi,: Evlcya Çele!bi, I. 

AKiDE ŞEKERİ - iBugün sadece lo
kum şekeri dediğimiz "rafaııtillhülkum" un 

Aknıtı bumunda. alontı yedekcisi dd.Umııı:Iı ile . şair Haşme,t Efendi.(~: Sabiha. Boz'edı) 
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yanında akide şekeri, fetiihten lbugüne kadar 
büyü,k şehir tstanbulun şöhreıtlerinden ibir 
ağız tadı olmuştur. 

Akidenin, ibugünkü kesiliş tarzı meşhur 
şekerci Hacı Bekir Efendi meıbımun icadı
dır denilir; kakaolu, fındıklı, susamlı akide
lerin de :birer uydurma şeker olduğu, muhak
kaktır. Akide şekerinin k-arakteristik hüvi
yeti iba:haratlı şeker oluşudur, !başta da !ka
ranfil ve tarçın gelir. 

İstanbuldan başlayıaraık, Türkiyede aki
de sekerinin Hacı Bekir kesiminden evvel, 
bu şeker, ,bugünün on kuruşluk madeni pa
rasından az büyükçe, eski balnr ,mangırlar 
büy,ükLüğünde ve şeklinde kesiılil', göbekleri 
de çuıkul' olurdu. 

Akide şekeri, İstruı-bulun ıfetlh.ile lberaıber, 
Osmanlı sarayı :teşrifatında mühim bir yer 
almıştı; . her sah günü, sabah nsmuandan 
sonra sarayda kulbbe altında toplanan diva
nı hi.i!ma.yun erkanına: "Yeni~rilerin hüku
mete sadakaltinin işareti olaraık" •Muıhzi,r Ağa 
tara.ftndıa.n · akide şekeri getirilir, Saw.ramma, 
kuıbbe · vezirlerine, kazaskerlere, reisülküt
t3ib, nişancı ve defterdar vesair divan azala
rına sunulurdu: Sadırazaana. iki yüz, vezir ve 
kazasker efendilerle sair divan azalarına yüz 
ellişer, Yeniçeri Ağasına, Seıroba.nıbaşı Ağaya 
ve Kethüda •beye yüzer, divanı hümayım teş
rifatına memur kimselerle divan ~tiplerine 
de rütbe ve hizmetlerine göre 15-30 dlııbeın 
ş~ker dağıtılır:dı. 

Bütün ef?laıf misilli, şekerıciij:k de gediıkli 
idi. Büyük şehirde aıkide şekeri işleyen şe

kercilerin sayısı tailıdid edilımşti; bunların iş
ledikleri şeker de ancak sarayı hümayun ile 
vezir, ayan ve eşraf saray ve konaklarının 
mtiyacuu karşıliay.a.lbilirili; :tstanbul ilıalkmın 
~ akide şekerine ikal'.Şıl ıbüyıük bir düşkıünılü
ğü vardı; lbunun neticesinde kaçak aikide iş
leyen şekerciler, lkoltu:k şekerciler lfüred!i; bu 
da 1stanbulda, ,bir ham ş~er lbulhranı doğur
du, ve ham şekerin_mtı 3irttı. (20 Safer 990) 
1582 tarihli ıbir ferman, !bugün kıymetli bir 
vesika.dır: 

,''İstanbul Kadısına hüküm ki, 

"S&bıka lstanıbul Kadısı olan Mevlana 
Zekeriya, dam.et fezailü!h. süddei saadetime 
mektup' gönderip İstanbuld'a şekercilik hirfe
wıin ehli ilub~i ve y_iğitbaıjılan vesair ehli-

wkuflan meclisi şer7e gelip 1staı11bulds. kol
tukçu (ıKaçaık esnaf) çoğalıp şehre gelen şe
keri onlar alıp akide etmekle şekeri ziyade ba
haya çıkıp kıyyesi yirmi otuz akçe.de iken kırk 
ıbeş elli akçe olmuştur deyu bundıan böyle 
kolıfükçular menolunmak rica ettikler.ini ar
zetmekle kolıtukçulann menedilmesini emir 
buyurdum". 

AKİF AGA (Kanbur) - Geçen asır son
larının na.ııılı dama.cılarından, haya,tı hakkın

da. maılumat edinilemedi. İki ıdanmJı ·bir açma
zı vardır ki, 15 taş verip 16 taş alır. 

Bdbl. : Daım.a Risalesi. 

!AKİF AGA (Kara.gümrüklü koltuk~) 
- Geçen asır sonlarındaki . eski semai ikah
vehamelerimn en namlı smııa.larıp,dan; destan, 
mani ve semai okumakta ihüner·sahiibd tulum
ıbacılardan; !haya.tının sonlarında gözleri ikör , 
olmuş, semti kaılıvelerinde ~ günlerin 
ıhatıralarını anlatır dunmiu. iKen.disini yalkın
dan . tanımak fusatını lbulmuş olan mer!hum 
Osman Cemaıl Ka.ygı'lı ne Imdar yazıktır ki, 
bu hatıralan zaptetm~r. 

Kol-tukçu .A!kif Ağamn hayatı haıkkında 

malumat edinilemedi. 
Bibl.: O. C. &aygılı, Semat Kaı1ıveleri. 

AKiF BEY (Badi) - Kuleli askeri ida- · 
disinin ikıy.metli ve ~ektar resim muallim
lerinden, topoğrafya haritacılığında eşsiz kıy
mette bir fen ve sa.nat .adamı; ikendisini ya.
kın~ tanımış ~lan m~ı'lıum. Sami Yetik 
portresini şöyl~ tasvir ediyor: "Ufak tefek 
bir adamdı, çehresinin· Qizgilerii sertti; ıhaıssas, 
içli, mwruı, aşk ve şeiikaltl ;dolu içini !her göz 
göremezdi, tecrübesiz bir nesil ona Baıdi Akif 
leıkaıbım ver<li; kalbinin feveranlı şefkati ve 
ruhunun coşkun ooınertl:iğ.i yavaş yavaş keş
feruıldi, Badi Akif, me!kte4bin hürm.et halesile 
çev:rilmiş hocalarından biri oldu ... Marb oku
lundan 1864 de topçu mülazimi evveli' olarak 
çıkan Akif Bey Ista;blı Amire mühendisliğine 
tayin edildi, 1865 .de yü21başı olıarak Ankara 
vilayetinin Aıkköpr,ü civarının, 1866 da da 
Ereğli kömür mad~i saıbalannın;haritaıan
m çimliye memur edildi; bir ara ·· Ecliııne as-

keri idadisinin resim ve ihendese muslMrnJi
ğiinde bulundu; 1875 de istıanıbula çağırıJaraik 
rüştiyelerin lıışaatına memur edildi, ve 1878 
de Kuleli Askeri İdadisi resim muallimliğine 
tayin edilerek ölümiin,e kadar, otuz iki yıl lbu 
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vazifede kaldı; 1885 de binibaşı, bir.kaç yü 
sonra. da kaymakam oldu; 1910 da öldü. 

Pertev Boyar ise doğum . tarihini 1841 
olar~ tesbit ettikten sonra şöıhretini "Kay
makam TaşkasabJ.ı" diye kaydediyor. Bu za
tın asker ressaml'arıınızın çoğuna sanat aşkı 
aşıladığı, hakiki bir mürşid olduğu muıhak

kakdır. 
Bibl.: Sami Yetik, Ressaımla.rı-mıız; Perıtev Boyaır, 

Türk ressamları. 

AK1F BEY ( Çocuk) - İık,inci Mıaılımud 
devrinin Enderun ·oğılaıilıa.nndan, veliahd şeh
zade Aibdülmecidin küçüklüğünde ibu prensi 
eğlendirmiye memur köçek çocuklardan; aslı 
ve ailesi hakkında !bir şey bilinmiyor; hayatı 
'haıkikında, Hafız llyasın ''Vakayii Letaifi 
Eııderuniye" ;sinde şu fıkraya rastlaımuştır: 
(H. 1241) 1825 de Şehzade Abdtilmeci,d · için 
çocuklardan ·mürekkep bir çengi (;köçek). ko- · 
lu teşkil , edilirken, sa.Tay sazendelerinden 
tanlburi Zeki Ağa, çengibaşlık için kendi oğ
lu Osman Beyi ileri sürer, fakat çengiibaşıluc 
çocuık .Akif Beye verilip Osman Bey ikinci . 
çengi, kiler koğuşundan . Merkezzade üçüncü 
çengi,'· Sofailının oğlu diye anılan. Hurşit ço
cuık da dördüncü çenıgi olUI'; çengili!{, her hü
ner kendilerinde ;t11ill];8Jll . olmuş bulunan bu 
çocÜklardan--Akif _ Beyin ".mezidiü izzü şanı'', 
Osman Beyin "şu'lei şem'i şeraı:ei tugyanı", 
has adı maa~esef -• kaydedilmemiş olan· -Mer
kezzadenin "-Kıüşayiş.i gon-cei diıhanı", Hur
şid çocuğun da "Biçilmiş ikaf.tanı" olur. Ha
fız :tıyasın "dört -adet rakkaası ibi11:1enendü 
'Clilp~d'' . dediğine göre _ bu çocukların pek 
güzel . şeyler olduğu muhakıkaikıtir. 

AKİF ÇAVUŞ (Şekercigüzeli) ---- Abdül
mecid · zamanın işlek olmadığı belli rik'a hat 
ile yazılmış ·17;5X24 santim: eb'adında ıbir 
hatıra · defterinin .sahiıbi olduğu ta:hmin edi
len, ve defterinin içindeki bir muihatbetııa.me 
suretinden "Şekercigüzeli" denilmeye layık 

esnaf civanı · olduğu muilıa~kak . bir İstanbul
ludur. 

Defterin ilk yaprağının · sol ikenarında 

kırmızı mürekkeıb ile ''Akl!f Çavuş ibiin Şeker
ci Hacı Mustafa" yazılıdır: Dördüncü . yapra• 
ğının ikinci yüzünde de devrin serasker pa
şasına ıhit8ıben bir arzuhalciye -yazdı$Jş 
ıbir dilekçenin müsveddesi vardır .: "Vefatı pe
der. Ketenciler kaıpısında düikkam _ meşhur. 
Gayri evladı obnayu,b il elinde ·. yağma. Al!,-

AKtl"ÇAVUŞ 

kerliğe daıhi gayetle hevesli olduğumuz tum
turaklı yazıla. . Bölükden kaydimiz terkinini 
istid'a. Serasker Paşa Hazretlerini -payine 
yüz sürülüp celbi merhamet". Bundan anla-

şılıyor ki genç Akif Çavuş, Mıısırçarşısının 

Ketenciler •kapısında şekerci esnafından olan 
.babası Hacı Mustafanm ölümü üzerine pek 
hevesli olduğu askerlikden ıayrıhp il elinde 
sermayesi yağma edil-ecek olan_ şekerci dük
ıkanının ,başına geçmek istemiş ve serasker
paşaya, ayaklarına yüz göz sürerek haline 
acındıracak bir dilekçe verü!h bölükden, ya.11i 
oııdudan ka.ydinin sili-nıneı;ini istemiştir. Def
terin 32. yaprağında da, flm güzel deliikanlı-

. nın, kocasi tarafından i'hmal edilen Kamer 
Hatun adında evli bir kadından aldığı bir 
muhabbetnamenin sureti vardır, yüz sene 
evyelki İsta.nibul hayatı baılumında_n şirin ıbir 

hatıradır,: 

"M.ahbuıbei ruh · Kamer Ha.tunun muıhab,, 
.betnamesi suretidir. 

"Ey Felek, ey zalim felek. Alnıma ya
zılmış bir kal'a yazı, tazelik çağımda görme
dim bahan yazı, her hatunu koynunda ya
tar,ken eri şeb.bazı, ne olurdu elUimi yarum
ıda göıısem ayda lbir lkerecik olsun en azı. 

"Tazelik bir kuşdur uçar, her gül · bir 
defa açar, kocam olacak ayyaş herif konakda 
benden kaçar. 

''Nevcivanım efendim zülfü kemendim, _ 
şekeric.i dükkanında dal fes şehlevendim. Her 
zaman piyalei şebaib elde olmaz, deriinu aşktı 
muha!bbetle dolmaz. Sav.mu sel~tm kazası 

· vardır, aıhzan ile geçen eyyamı muhabbetin 
kazası yok. Siız nevcivan:ı::rru!n Dad:ı Hatun 
ile ydlladuğumız peya.mı meserret cıariyeniz 
için ağız . nıiski olmuştur. HaJkikatı lhaJ.. lbuduır 
ki malumunuz olsun, kapun;ıuzda miista.h.
dem simasında melahat sahibi taze civan ya
lın ayaklu ve yarını pabuçlu uşak ve :renober 
ma.kuulesi yanaşma ve ar:a!bacı ve yalıda ka
yıkeı ile ülfet olınaz, cümlesi boy ibos, el ve 
ayak, ve lbir çehre, maariften ve ınezaıketden 
bi be'hre, ,meşhur meselidir ki 

Ben cekı;ıem halıya 
Onlar gider çahya. 

ı,Amma. yine: 
NA.gfi.lı açılır perde 
Derman irlşlr derde 

"N evcivanmı efendim, kalibiden ıkal'be 

yol vardır. Bu cariyeı:ıize haberiniz gel-
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~ dikde-dil hanemize güle;bı . meseITet saçtldı, 
benim şehbazıın, endişeye mahal yoktur, aya
ğınıza. yüzüm gözilın sürerim, siz nevciva.- • 
nım.la elbet murada irerim. Bizim dahi ağız 
haJberlıriiz haıbeşi Bilal.dedir; 

"N evcivanlar içinde ,bi bedelim,. yarınki 
gün Dadı Ha.tun hanesine gidelim, zam.11 lbeza.
nfl nuşi !bade idelim, durmaz ağlar gözlerim, 
yolunuzu ,gözlerim, siz civarumı özlerim. Bir 
altun mineli saat maa kordon dest aıvizi aşı
kaanemiz oJmuşt!ur. A.ih.u gözleriiıin nigaıhı 
merdane, selvi boyunun refta.n levendine, 
nevcivaınlar arasında lbir da.ne, al çuhalarla 
gördüğüm nevhat pehlivana yazıldı bu na-
me. 

"Gözümün nuru, gönlümün süi'ôru, ya
rei aşkın merilıemi !kafuru efendim tez gel, 
canımıza c:a.n kaıtalım, sarmaş dolaş yata
lım. İmza: Cariyeniz Kıamer, ya.releri !katmer 
katmer,,. (B. : Arzuhalci°; Baskın). 

AKtir EFENDi (Köse Ahmed) - Tan
zimat devri ricalinden; İstanbuldai doğdu~ do
ğum tarihi ıtesbit edil~medi, ıl:JaJbası Mühürdar 
Edlhem EfenQ.i adında biridir; Divanıhüma
yun lk:aleıninden yetişti, 1837 de Mülkiye Ne
zareti müsteşan oldu, 1840 da yeni ikiıru[an 
Meclisi Muhaseıbe .reisliğine tayin edildi, 1841 
de Türkiyenin Viyana ıbüyükelç.iei oldu, 1842 
f!e yine Meclisi Muhasebe reisliğine getirildi, 
1848 de Teşrifaticı oldu ve /bu vadede ıiken 

1850 de öldü. Resmi ıkita:~et.de kalenıinlıı· kuv
veti -ile tamnıımş, işbilir, namuslu lbir clevlet 
adamı şöhreti 'bıra:kmıştır. 

Ei.bl. : 'l1Uıik Aruııilklopediııi. 

AKiF PAŞA (KaJkandelenD Mehmoo)· -
On dokuzuncu asır devlet adıımlarmıda.11, 
edib; 1822 de Kal!ka.ndelende doğ.do, !babası 
memleketin eşrafından Veli Beydir; İkinci 
Maıhmudun son Mıroanlarmda. Arnawdluilma 
çıkan bir • kıyama kar.ış,makla i:ttihaım edilen 
fbu aile .Ana.doluya sürülmüş, Melu:ned Bey 
1840 da onsekiz yaşında . iken 1stanıbwa gele
rek sadaret lkalemıne gi,mıiş, zekbı, malft
matı ıve dürüstlüğü ile tema.yüz ederek 1858 
de otuz aıltı yaşında vezirlik payesi ile Bos
na valisi tayin edilmiş; on altı sene Selanik, 
Yanya, Tuna valiliklerinde dolaşa:mş, 187 4 de 
adliye nazın olmuş; sonra yine w.lili.ğe döne
rek Edirne, Bosna, Konya.ya gitmiş, 1880 de 
Divani Muhasebet reisi, 1885 de Cezayiri 
Bahrisefid valisi - olmuş, 1894. de lstlımbula 
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dönmüş ve· kıs& ~ bir hastalığı mütea.kip 
ölmüştür; kalb~ Faöıh camii ibazi:resinded.ir. 
.AraJbca, farsca, rumca ve fransızcayı a.nadiii 
gibi ikonuş1I1'du; değerli lbir ıhattat ve şark 
edebiyatında derin lbiJgi sahibi idi. 

Bibi.: T.llrk Anmıklopedisıi. 

AKiF MEBMED BEY (Teşrifi.ti) 
Hadi!ka.till-Cevamiin\ kaydına göre &1ac.ık 

Mescidinin !banisi, (H. 1181) 1767 de ölmü.ş; 
Üsküdarda Hüdai Maılımud Efendi dergahı 
haziresine . defnedilmiştir. 

AKtF PAŞA (Mebmed) - Devlet aü&
mı, şair, edil>; 1787 de Yozgatta doğdu; Ka
dı iA!ntelbwade Meıbmed Efendiıün oğludur. 

Daha. pek lküiçük yaşında. iken babasile m~ 
caza gi,ttl. Bu seyallıat, onuın, :rnnı.unda. bilmek, 
öğremneik arzularnıı pek erken kamçılamış
tır denilebilir; memleketine döndükten sonra 
ibir ltaraf.taın ımedreaeye devam. etti, diğer ta
raftan Türk ede~yatı, arapça ve farsça ile 
de meşgıil oldu./ Onun bu pek hevesli: çıı.lış
ım.alanm gören Yozgat !yanından Ceblbana
de Süleyma.ııı Bey, yanımıa. kitiıp olara.!k aldı; 
Cebbarzadeıün yanında divan edeıbiyatile de 
uğraşmaya. daıh'a çok vakit ibuldu; Süleyman 
Beyin ölümünden sonra İsta.nbula geldi'. Am'
eası ReisülküttaJb Mustafa Mazhar Efendinin 
delaletile divanı hümayun !kalemine gireli; 
Kısa ibir zaman sont-a amedi odasına. geçti. 

· Buradaıki çalışmalarmı loir gün ikinci Sultan 
Malımudutt gözüne çarpınca Akif Efendiye 
ikbal kapılan a·çılıverdi. Çabuk çabuk yük
seltilerek Reisülkütta;blık Hariciye Nezareti
ne tahvil edilince vezirlik rüt'besile Hariciye 
Nazın oldu. Fakat böyle yükselm~lerile e'k
seriyetle etrafındakilerin kısb,nçhkları da. 
ha~ete geçmekten geciıkmez; ikbal, dost ve 
düşman sayısını çalbucakıçoğaltır; Akif Paşa 
da BaJbıa.liııin di~r seçkin lbir miroRRlm~, ket
hüda.hllrtan Millkiye Na-zırlığına yülk,selmi' 
Pertev Paşayı karşısında ıbir rakip olarak 
ıbuldu; öyle ki, Türk edebiyat ve diplmnut
sinin hu iki !kıymeti, lbiribirlerinin iklbaline en
gel olmalk ıiçin, AJbdurraıhmaın Şeref Efendi
nin pek güzel bir sözüdür, kendi ihayatlannı 
mhirlediler. tık fırsat iMiilıkiye Na.zırımını eli
ne ge~; Akif Paşanın Hariciye Nazırlığına, 
geldiğinin tezine bir Vflyam Çörçil lbMisesi 
patlak verdi. 1840 aa Istanıbolda. "Cerıidei 
Havadis'' adında. 'bir gazet.e çıkanı.n Ç2Srçll, 
bir gün Kadıköy ıtara.flarında ıa.vlmı:Gceıt a,'(I', 



tüfeğile bir · müs
man çocuğun.ti ·ya
raladı; halk gale
yana geldi; Akif 
Paşa da bu adamı 
hapsettirdi, bu a
rada lngillze da
yak da atıldı; İn
giltere sefiri zabı-

. ta vaka.sım bir si· 
yasi mesele yaptı, 

kapitUlasyonlan i
leri sürerek bir tn
gilizin tevkifini 
.protesto etmekle 

Mehmed Akif Paşa 
(Besim: B, Çizer) 

de kalmayıp sefaret vazifesini bırakın.ağa ka
dar va.rdı. Türkiyenin Londra elçisi, gazeteci 
ÇörçilhAd.isesinin, iki !büyük devletin 4o9tluk 
münasebetlerini _ boz'aica.k bir şey olmaıdığıın, 
anlamak istemiyen İngiltere Hariciye ~a.zı
rına, pek tabü anlatamadı; !kararsız Ba:bıali 
hüıkftmeti, Pertev Paşamın ft'avsiyesini en uy
gun yol buldu, meseleYi Hariciye. Nazırının 
azlile :kapattı. · Bir yıl sonra Pertev Paşa az
ledilerek ·Edim.eye sürüldü, :Mü:lkiye Naiırlı
ğlımn adı Dahiliye Nazırlığuıa. çevrilerek 
Akif Paşa rakibinin yerin:e geçti ve Pertev 
Paşanın günaJhsız iken iboynu vunıldu; Akif 
Paşa bu masum kanın lekesini ne silebildi, . 
ıne de şeametinden lkurtı.ılaıblldi. Pertev Pa
şayı ibir velinimet ıbilen Hariciye Na,zın Mus
tafa Reşid Paşanın gittikçe aıta.n nüfuzu al
tında eziliverdi, Niı.zırlıktan azledilip 1839 •da 
Kocaeli mutaısamflığına ıta.yin edilmelk su
retile İıstanlbuldan uzaldaşb.nldı; 1840 da ibu 
vaziıfeden atılarak Edimeye sürüldü. Her an 
ölüm koııkwm içinde lo:vrandı. M~yeti
ni doldurduiktan: sonra İ.staını'bula gelmek is
tedi, . dzin. verilmedi, ancak Bursaya gidelbile
ceği bildirildi; bir zaman :Bursa.da. :kaldıktan 
-sonra Şehzade Abdillıha.midin doğumu ımıüna.
sebetiyle 'h1.ikümdara takdim ettiği lb1r tarih· 
üzerine tstanbul izni çıkıtı:, paşa., !stanıbıula 
döndükten sonra mevsimlere göre Süleyma
niyedeıki ikonağında ve Boy&Cllköyüındeki ya
lısında oturdu, mkı ıbir göz hapsi altında bu
hmduruldu,· dostlarile temas ettirilmedi, inzi
vanın · bitmez tükenmez kaygıları . arasında. 
6mi1r. sil.mıiye !başladı, yalnız camiye gidip 
gelmesine izin verllmiş idi. Bu ıı:nıllz'iç devir, 

, , .• ···· ;""' -·•-· : 

paşanın geçirdiği en acı yıllarından sa.yılabi-
. lir; :nihayet şiddetli istekleri meline 1844 de 

=~ ·tm . .. d. - --Ul.di Hac dlt-•il .n.ı.caza · gr - esme musaa e · ~ · . · ı.ıu -

şü 1845 de lskenderiyede öldü ve Danyal Pey
gamberin türbesi civarında gömüldü. 

.Aikif Paşanın ıbize lıı:tilç:al eden eserleri
nıi.n en karakteristik mevızuu, azliıii ve felake
tini hazırladığına :ina-ndığı Pertev Paşa aley
ıhinde yazıl:ımş eserleridir. Daha. Pertev Pa
şa, iş · lbaşl!llida iken Akif · P~ maJbeyine 
:takdim ettiği .bir arlzada: "Maksadı aslisi 
mücerret İngiliz politikasını kendi ikballine 
alet etmekten ibaret olduğunu" söylemiştir. 

Mabeyine verdiği :ilki jurnalda ve aynca 
''Taıbsıra" adındalki eserinde Pertev Paşa, 

damadı Vassaf ve ikardeşi Mühim.at N~ırı 
Emin Efendinin yolsuz muamelelerinden ve 
suiistimallerinden ve bunlannı' İ:ngiliz politi
kasını devletin zararına olarak terviç ve ta
kip ettiklerinden bahsediyor . .Akü Paşanın, 
bu çeşit yazılannıdan ibaşka resmi yazılan 
''ıMünşeatı elhac . .Akif Efendi" adında.iki ese
rinde topla.ruruştır iki, lbu eser, 1846 da ba
sılmıştır. Hususi yazıl-arı da: "Muiha:rrera.tı 

lhususiyei Akiıf Paşa" adı altında 1885 de ki
tap halinde neşred!i.lııniştir. Menfa hayatJıllın 
acılarını, ıstıraıplanm ifade eden ibu yazılar, 
dostlarına. ve akmbalarına Edirneden gönde
rilmiş mektuplardır: Bunlar arasında., ala.
ikayı ii2ıerine çeken hayli değerli parçalar var
dır. Onun ibu eserleri, •başta N aııriik Kemal 
olduğu halde tanızimat fildr adamları ta.ra
fınd'a.Il sevilin.iş ve •beğenıilmiştir. 

Akif Paşa•nın i!kisi, lhece veznile olmak 
•üzere .biiy:ü,k bir kısmı aruzlu ve şekil eda iti
barile ,tama.mile divan edelbiyatının bir de
vamı olan manzumeleri de vardır. 

İşte ıblu yazı4a.rım inceliyen bazı ıkimse
ler, Akif Paşayı bir yenilik müjdecisi sayar
lar. Onu, Tanzilmata takaddüm eden ,devir
de bir . JŞıltı halinde ibeliren yenilik hareketi
ni de~kliyen bir sanatkar olarak gösterir
ler. Halıbuki nesrinin sadeliği ve torunu iıç.in 
yazdığı ibir mersiyesi ile :bir türküsünün hece 
veznile yazılmış olması yüzünden onu yeni
liğin öncülerinden saymak zannediyorum ki, 
yerinde lbir hareket te~ eclileıneı.. Çünkü 
sade nesir, divan edebiyaıtı içinde Akif Pa
şadami çok evvel y~ılmış Peşa.nın nesrinden 
daha sade ve muhakkak ki, çok da'ha sağ-
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lam ve saiıatli olmak üzere . giuJel nesir · par
ça.lan vardır. Nazınına ıgel.i.nce; -ib~-on 
yedinci · aıSll'da kıymet bahsinde 4iva.n şair
lerile boy ölçüşecek değerde halk şairleri ye
tişmiş ve ·karşılrltl:ı: olarak .biri/birlerine tesir
ler icra etmişlerdir. Bundan ötürü ;birçok şa
irler iki vezni de kullanmışlardır. 

Filhaidka A:kiif Paşanın mersiyesi gü
zeldir. Mevzu icabı çok samimidir. Esasen 
böyle duygulann sirayeti de geniş olur. İn
sanlarda ne de olsa ölüm mdisıesi:ne karşı 
bir duygu iştiraki vardır. İşte !bu tarzdaki şi'
irlerin üzerinden geçen uzun zamanıa rağmen 
kıymetinin diii kalması, şiirin derinliği ve 
örgüsü kadu bazan mevzuU!llıda~ müşterek 

tees19ürUmüzün de rolü vardır: 

Tıfl-ı nAzeninim wıutınam sem 
. Aylar ~er değil geçse de yıllar. 
Tellhklim eyledi firkatin beni 
Çıkar mı hatınla.n o tatlı dillerT 

Kıyılamaz iken öpmeğe t.eınln 
Şlınd!l ne haldedir , nazik bedenin 
Andıkça gtllşende gonca dehenfn 
Yansm A.hmı. lle kül olsun güller! 

Tagayytirler gelüp cism.l ııemine 
DökiUdü mü siyah ebrO. cebine T 
Sırma saçlar yayıldı mı zemine T 
Dağddı mı kokladığım sümbılllf'r? 

Feleğin klnesi .:Yffİll buldu mu? 
Gül yanağın reng.l rO.yıı soldu mu T 
Acaba çürüdü, toprak oldu mıı 'l 
Öpüp ok~ğım o pamuık eUe1'? ! 

Esasen hece veznini kullanmasınd·aki se
,beıbi türküsünün başına koyduğu şu :sö2Jler
•den daha :iyi anlıyoruz. "Menfa.da iken suz-i 
derun .ile vaıdii diğerde ,söylenmiştir." Anla-. 
şılıyor ki,' ~yük acısını ıtasannua, lüzum gör
meksizin anlatmaık istediği için heceye 'baş-
vurmuştur. · 

Akif Paşanın ıbıir de meşhur "Adem" ka
sidesi vardır. Bu manzume ij.e Akif Paşanın 
felsefi düşfrnceyi edebiyatımıza getirdiği· 
139ylenir. Halıbuki Akif Paşa, garp külıtüıü ıa.1-
mainıştı. Gar.p dillerinden heımangi .birisini 
'/bilmezdi. Onun yaşadığı devirde felsefi eser
lerde dilimize çevrilmemişti. Binaenaleyh 
Akif Paşanın "adem" •hakkında ne fikri · ola
bilira.i. O ,bir. taxım düşünce Jnnritılarıiıı top
layıp şiir potasında eritiyor. Fa.kat bunlar 
ile yokluğun esrarına, ne şüphenin ateşten 

·· · ıBTANBUL 

gömleğini gıiydirebiliyor, ne de onun üzerine 
şuurun aydınlığını tuta;biliyor~ 

Nesirlerine gelince: Tabsırad.aki dil bir 
derece sade.dir. Pertev Paşanın ·aleyhinde ya
zılmış ıbir eser olmakla :beraıber, yer yer pa-

-şanın hatıralarile eser zenginleşmiştir. · "Şeyh 
Müş.taıka cevapname" adındaki mektubu sa
nı.yorum ;ki, paşanın en güzel n~ir yazısıdır. 
Edebi yazı çeşitleri ara:sında paşanın mek
tuplan ve fbunlar arasında serpiştirilmiş olan 
ıhatırala.rı, ıbu nevi edebi örne'kleriq; bizde il
kidir denebilir. Fakaıt eğer paşa, ib.akild ·lbir 
sanatkar gibi yaşadığı !hayatın dalgalı ve 
acıklı halini ruhundaki ili:tiraslı yaşama şev
kini dile getirebilseydi edebiyattrıUZµı mu
hakkaJk ki, namlı şairlerinden ıbıiıi olurdu. Fa.
kat paşanın kültürü eksikti~ Halbuki ik.uv
vetini geniş bilgiden ala.mıyan !bir sanat ada
mı yeni ibil' şey ibulup aınlanmt~. 

:r ,_,.,, p . • y;,,.. t :u~..:a•• Hıır:ni 
aııuı: aşa LÇln ı- ·ua ·ı>.A.l'J:"J. -=U: Jllil1 

edebiyat cereyanının ilk mübe.şşirleri" adın
dalki eserinde fbelirttiği ıgibi: "Halbuki mün- · 
hasıran şark teıfuiyesi görmüş ve Avrupa 
:medeniy~tine lb.iıgane :kalmış ola.n·AJkif Paşayı 
eski klasi~ edebiyatının ,son . mıümessillerin
den addetmek şüphesiz daıha doğrudur." di
yor. Hakikaten parça paz,ça yeiliklerine rağ
men Akif Paşayı ,divan ede.biyatınm bir de
vamı olarak ka;bul eıtmek daha doğru iblir ha.
reket olur~ 

Ali Nt17het Göksel 

AK1FPAŞA SOKAGI - 1934 beledıiye 
şehir rehberine göre Eminönü ka;z:a;sınm Be
yazıt Naılıiyesinin Kalendeııhane ve · Molla
hüsrev mahalleleri sokaklarından; Bozdoğan 
kemerinin Şehzade medresesi arkasına. düşeıı 
dibinden, Katipçelebi caddesinin ortasında

ki meydanımsı açıklığa iner gösteri.Jmiş: ise 
de, 1945 de henüz açılınamıştı, yer.inde iböy
le bir yol mev,cut değildi (1945 aralık); yal
nız Vefa lisesinin önünden geçerek ·Boodoğan 

kemerine müvazi olarak uzanan Kovacılar 
caddesi üzerinde, açı.Jm~sı tasarlanmaş Akif 
paşa sokağıınm k:aldının :köşeleri yapılmış 
:bulunuyordu. Abdülkerim Nadir Paşa konağı 
harabesi lbu yolun geçeceği yere rastlamakta
<hr. Yamndıaki arsada ayaık izi ile açılmış lbir 
patekadır lci, !bir yangın yerine· ,ç~; 
-0radan .da yi,ne ıböyle ·patekalarla bir taraftan 
Ka.tipçelebi caddesine diğer taraf.tan Atatürk 
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bulvarına inilmektedir. 
Bi:bl. : REK, · Gezi ~tu. 

AlUYA . BALIGI - İstanbul sularının 
geçici balılklarmdandır; asıl · vataııu Aıkdeniz

dir, Boğazlardan nadir olarak geçer, kılıç 

balığı Karadenize giderken iberaber gider, 
ıAkden:ize de lberruber döner. Renık ve şekil ba
kımından lüferin ıbüyüğü ko&naya !benzer, 
bazı balıkçılar A:kiyaya kofananın ıbüyüğü

dür derler ise de, lüfer yahut koıfanamnı yan 
. çizgisi doğru, dişleri sivridir, ,bu ibahğm ise alt· 
ve ~t çenesile ağzının tavanı ve ,kısmen dili-

Akılya BaJığı (K. Deveciya.ndaıı}' ~ 
.. ,. 

nin üstü kadife dişierle kaplıdır, yan ç~si 
de çok eğri ve yelesi de yoktur. Sırtında yele 
yerine sekdz kısa dilken vardır, bir ıtanesi de 
baş tarafı-na ibaıkar. Makat mishabı ile mdikli
ği arasında da ayni -büyüklükte iıki dikeni var
dır. Sırt mishaıbı, ,sırtınııtli tam ortasından 
kuyruğuna kadar devam eder, makat ınisba

hı da hemen bunun mütenazın gibidir. Kuy
ruk kanadı çataldır. Vıücudü pek ufak pullar
la kaplıdır. Sırtı koyu mavi, yanlan kurşu
ni, karnı beyazdır. Göz lbebeğinin etrafı altın 
gibi parlar; mraik.at, yan ve kuyruk !kanatları 
siyahla karışıik kül renginde, karın kanadı ·
beyazdır. İstanbul ,balıkhaınesine es1tldeın yıl
da kırk elli tane geli:oo.i, ekseriya d~ Çanak
kale civarında ıa.vlanırdı. Kofana ~dar ol•an
lanna pek nadir rastlanır, ekseriyetle tutu
lanlar 15-20 kilo ağıırlığındadır; altmış !kilo
ya kadar olanı da görülmüştür. EtiJıin 1~ 
ti koıfanadan aşağıdır.; dalyanhı.rd'.a., _yalıut 
sair babklar için atılan ağlarda tuttılur. 

Bibi.: K. Devecii,ymı, Balık ve Balıkçılık. 

AKKAMLAR - Lugatte maması: deve
,ci, esteroi; maılımil ile hacca giden · hizmetçi, 
mahmil de ıta:htırevan; devenin üstw"ıe ıkona.n 
ibir nevi vası,ta.i na.kliye; her sene !hurameyni 
muıhteremeyne gönderilen hediyelor mana-
sında kullanılan bir kelime. · 

Hac zamanı gelmeden ilki üç ay ıevvel Ak
kamlar çıkar, İstaınlbulun iher semtiıı i mahal-' , 

AKKUŞ ,(Geredelii HAfız Hasan) 

. lesini, sayfiyeierin ;bulunduğu yerleri dolaşır-:: 
. 1 

lardı. Otuz; kırk !Qişilik bir ·kafile. Ellerinde 
kudümler, dümbelekler, tefler, !hepsi birlikte 
,gürültüyü tutturur. Kapı ıkapı dolaşırlar. 

Haeca gitmek için yol parası tedarik edecek
ler. Alayı Tahtakalenin baklavacı, fıstJıkçı a.k 
araplarıydı. Feslerinde sarık, kiminde 'kefiye; 
arkalarında entari. 

__ .. · Konaklardan, evlerden üç, ıbeş -kuruş sa
daıka verilir. Alıp giderler. Bir ta.nesi mıhla
nır. Elinde küçücük bir kudüm, kayışla dum 
dum vurur. Sada:kasını ayn ister. Ona da on 
para, yirmi :para verilir. Haıcca, macca gittik
leri yok. BaJhooe ile para toplamak, hepsi cer
rar, !baldırı çıpla'k heriflerdi. 

Kafile ile :beraber iki kişi de, hasta tez-
1keresi şeklinde, üstü çitalı, ,çit.alan örtüler, 
allı, yeşilli lbayraklarla donatılmış, tabtere-

' vamnısı bir alamet taşır. - tçinde klbçlar, kal
'kanlar vardır. Beş kuruş da.ha . verilince iki 
arap ıkollannı sıvar, karşı karşıya geçer, yine 
dümbeleklerin, kudümlerin, teflerin ahengile 
kılıç kalkan oynarlarm. 

. 1908 Meşrutiyetinin ilanı senelerine ka
dar -bu Afrka.ınlar her yıl İstanbul içini ve ha
valisini dört dönerlerdi. 

Serı:ııe,ı Muhtar Alus 

AKKUŞ (Geredeli Hafız Hasmı) - 1926 
da Geredenin Hamzabey köyünde doğdu, ora
(1a ıha.fız oldukdan .-,:cura 1948 de lstanbula 
feldi, önce Sadeddin. I{.aynaıkd~n, S'.mra da bu 
.ı;ıatırlan yamn A. -R. Sağ.mandan biraz musi
ki der.si aldı. Sesi bir buçuk !:)klay kadardır, 
bal-Mıenk akordundan okuduğu zaman muhay
yer üzerinde seıibest gezinebilir. Sesinin cinsi 
şeffaf,. tatlıdır, 

nağmeleri külfet
siz · çı"kar, okuma 
tavrı samimi, ku
laklardaki tesiri 
daima çok hoşdur; 
Kur'an tilaveti 
mevlud okumasın-

. dan çok, çok daha 
güzeldir, "tedvir 
kıraati" denilen or
talama bir hızla o
kuyuşunda selaBet 
vardır, teganniye 
kaçmaz, lüzumsuz 

GeredeU Hasan Akkuı 

(Resim: S. B.) 



nağme yapmak külfetini yüklenmez. 1958 de 
Edirnekapısında Mihrimahsultan Camii mü
ezzini bulunuyordu, temiz yüzlü, güzel ahlak
-ıı gençtir. 

Ali Rıza Sağman 

AKKUŞ (Hafız Basan) -- 1893 de An
karanın Kızılcaıhamam. ka;zasında doğmuş

tur, Yıkılmış olu'b yeri meydana katılan Sir
kecide Emirler Camii müezzini Osman Efen
diniiIL oğludur. Yine Sirkecide, Dör.düncü Va
kıf Hanın köşesindeki Hamidiye Mekt~binde 
Hacı Hasan Efendiden hafız olmuş ve 'henüz 
dokuz yaşında iken Eyyubsultan Camimde 
hafızlık duası yapılmıştır. Rivayet edildiğine 
göre Yerebatan Rüşdiyesini ,bitirmiş, iki yıl 
kadar d.aıVefa İdadisinde okumuştur. Devri
nin medrese ü.staıdlanndan Tokadlı (yahud 
Teıkirdağlı) Hafız Ali Riza Efendinin ilik ta
lebelerinden Hafız Şükrü ile Uzunçarşı başın
da :IJbraıhimpaşa Caımii imamı Hafız İlyasdan 
"maharici huruf" _ öğreıımjştir. Da:rüllıilafe 

Medresesinin sekizinci sınıfında talebe iken 
birinci cihan haııbinde askere alınmış, Ru
manya cebhesinde yaralanmış, Edirne ve İs
tanbu1da Kuledibi Hastahaınıelerinde tedavi
sini müteaikiıb tekrar celhheye ,sevıkedilı:niş, mü
lbim rütıbesi ile Filistine gitmiş, 1916 da İn
gilizlerin eline esir düşmüş, iki sene esaretden 
sonra mütarekede İstanbula dönmüştür. 

İlk gençlik ıçağlarmda ~por ile de meşgul . 
olmuş, güreşmiş, ve /bilhassa futbolda ·şöhret 
yapmışdı; İstanbulda stadların ibulunmadığı, 
~opun çayırlarda oynandığı ve maç yangınıınm 
da henüz saçaklan ·sarmadığı o devirde Bü
yükşehrin üç namlı klubünd~n biri olan Şeh-

remini klubünün . , ~. , -.~· .. .. . , . 
birinci takımında (,, '-- . . , • .. \ 
yıllarca santrhaf 1 1/,.,:.,.· r" _ . .... : . <'_\'-') 
yerinde · oynamış- ff,/ .&.i ' " .1 
tır ~ ,; . ·, · .. 

~esleki hayatın- -~ı \ · 
da sırası ile Gala- .,.,, ,"'" ~i \11 ,,lı 
tada Arab Camii 'd. _;. J ·:,', 

i:rriarru, Nuriosma

niye hatibi, Nuri
osmaniye imamı 

olmuştur, yirmi 
yıldanberi de bu 
son vazifesindedir. 
Kıraat hocası, da-

Ha.san Akku!l! 
(Resim: s. B.) 

1STAN:St1L 

ha evvel Nuriosmaniye başimamı olan Trab
zonlu Sarı Hafız Osınaıi Akreboğludur. 

Denileıbilir ki !hiç !bir !hafız bu Hasan Ak
,kuş !kadar çok talebe yetişdirmek mam.ariye
tine varamamıştır, •bu zatin yet.işdirdiği ha.
fı.zın sayısı dört bin beşyüzü a.,maıktadır, bu 
da dm.reni.lir güler.yüzlü ibir talihtir. Son dere
ce zeki, hayat kanunlarım ıbilir, yerinde tatbik 
eder, memleketimizin her tarafınmı. ıtaleb~si 

•bulunduğu içm çok ya:ytlmış şöhrete sahibdir; 
tamdıklarımn çoğu zengin olduğu için onları 
hayrat ve hasıma.ta sevketmesini de tbilir, me-· 
sela Nuridsmaniye Camiinin yanındaJd Kur'an 
kursu salonunu gaayetle mükemmel ,bir s11-

retde tefriş etdirmiştir. 
Sesine gelince, ne /billuri ne de yavan, bir 

ıbuçu:k oktavdan fazla perdesi obnayan lbir 
sesdir; hançeresi oynak ise de 32 lik nağmeler 
onun son kudretidir denilebilir. Makamlarda 
seyri musiki kaidelerine uymadığına ğöre bu 
ilimle :meşgul olmadığı anlaşılıyor. Okur ilken 

' daima tercih etdiği neva :üstünden .uşşak ma
kmnıdır; ruha tesir eden hir makamdır, buaııun 
içindir ooi ik.esif halk kitlesinin de pek· hoşuna 

.gider. 
Gaıayet akı-cı ,bir lisan ile güzel ve mües

sir -dua yapar, ayrıca sanatdi.r. 1950 delli beri 
radyo ile· yayınlanan mevli,dlerin ıheınen hep
sinde Hafız Hasan Aıkkuş'un Kur'anı dinlen-
mekitıedir. · 

Ali Rıza Sağman 

AKMEHMEDPAŞA SARAYI ~ On ye
dinci asır ortalarında İstanbulun meşhur ve
zir sarayfarıı:Jan !biridir; Cündi meydanında 
idi. 

Bibl.: Ev1iıy,a Çelebi, I. 

AKNAR (H. HAMDİ SUAD) - Türk 
. Tlib bilgini; 1873 de bir yfulbaşı oğlu olarak 
Harputta doğdu. Orada askeri rüşdiyesio.de, 

İstanb'1,lda Kuleli aıskeri idadisiruin tıb kıs
riıında ve askeri tıhbiye meıkteıbinde okuduk
tan so~ra 1899 da doktor yii,zbaşı olarak dip
lomasını aldı. Gillhane hasta.ihanesiaııde bir se
ne .~ta-j yaptı. Rieder Paşanın fokl tt .. üzerine 
dört yH için AJmanyaya g6nd·trildl. Kiel'de 
Flf'"' m::ng ve Meves'in yanlaı ınd.ı anatomi ve 
histolojiye, ,patoloji ·enstiıtüsünde Heller'in 
Würzburg' da Kölliker, StÖ'hr -ve Rindfleisch'in 
yanlarında çalıştı. Leipzigte Marchand'ın ya
nında -tezini yazdı. Tatil zamanlarını Ham
burg'ta Fraenkel'in enstitüsünde geçirdi. 
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Memleketine dönünce Gfil.h3lle · hastanesinin 
Marazi Teşrih (patolojik anatomi) muallim
liğine tayin edildi. İki sene sonra Wieting Pa
şa ile arası açılması üzerine ıkenıdi arzusu ile 
Düyunu Umumiye idaresine ve Yem.ende Halif 
tuzlası doktorluğu.na geçti. 1906 da Kadirga
da yapılan Tııb Fakültesi marazi rt:eşrih mual
limliğine çağırı1di. 1907 de askeri ve mülki bb 
mekteplerinin ibirleştirilmesile teşkillendiri

len Haydarpaşa Tılb Fakültesi marazi teşrih 
müderrisliğine getirildi. tik Dünya Savaşında 
Kızılaya girerek Erzurum cephesine gitti. Bu
rada bir askeri doktorun gündelik vazifesi 
2.rasmda o zamanlar orduyu tehdit eden 
lekeli tifo üzerinde araş.tırmalar ya:ptı. Bu 
vatan borıcunu ödedikten sonra 1933 yılına 
kadar Fakültedeki ihocalığında kaldı. O yıl ya
pılan ünivera:ite ref ormunad haksız olarak ve 
ibütün bb aleminin hayretleri önünde Fakül
teden uzaklaştırıldı. Hayatının son iki buçuk 
yılını, Sağlık Bakaoo.ğım işgal eden değer bi
lir Dr. Refik Saydam, Hamdiye Gura!ba has
tanesinde ve oranın ibaşhekimi Dr. Ömer Lüt
fü Eti'nin teşebbüsü üzerine hazırlattığı ve 
8.7.1932 de tayin edildiği marazi teşrih labo
ratuvarı şefliğine ,geçirtti. Eli ile kurup •bin 
zorluk içinde ve adım adım doldurduğu labo
ratuvarından ansızın ayrılmak zorunda kal
ması Hamdiyi manen ytktı. Bu bozuk manevi 
zenim üzerinde meydana gelen ve bi:rıbirini 

kamçılayan şeker hasfalıiğı ve akciğer tü!ber
külozu yüzünden He}'ıbeli sanaıtoryomunda 

öldü. Ölürken son sözleri şunlar oldu: "Hayat
ta daima .çalışınız ve karşılık beklemeden dai
ma iyilik yapınız. 

İşte insanlığın so
nu budur." Cenaze
si değer bilir Gül
hane hııst.anesi ta
rafından kaldırıldı 

ve yürekten gelen 
coşkun tezahürler
le genç tıbbiyelile 

rin elleri üzerinde 
Üniversite binası
na götürüldü, bu
rada nutuklar söy
lendi, ve cenaze ge
ne tıbbiyelilerin el
leri üzerinde, arka· 
sından büyük bir 

Hamdi _ SHad Aknar 

(Kesim: S, B.) 

yaya Jralaıbıalığı sürükliyerek, Edirnekapı şe
·hitliğine gömüldü (1936). 

Hamdi Suad 26 yıl süren hocalığında 

memleketimizde Avrupai anlamda ,bir pato
lojik anatomi enstitüsünü kurdu. Burada 
okurlar birer mikroskop başında histopatoloji 
kurslarına girer, hooa her ıbirine yetişmeğe ça
lışırdı. Otopsiyi küçük teşrihhane amfisinde 
ve bizzat ölü üzerinde .gösterirdi. Nadir has
talık şekilleri gösteren· organları 1800 parça
yı ihtiva eden ve memleketimizde ilk defa kur
duğu bir patolojik anatomi müzesi halinde 
topladı. Mikroskopik kurslar için, her hastalı
ğın bir preparat serisi ihalinde yer aldığı çok 
değerli ibir mikroskopi arşivi meydana getirdi. 
Öğrenciler içın "Teşriıhi marazü umu.İni" ve 
"Fethi meyiıt" (otopsi) adında iki klasik kitap 
yazdı. 

Hamdi Suad klasik çalışınalarla tatmin 
olunacak ibir adam değildi. O, her gördüğü ve 
okuduğu meselenin künhüne varmak isterdi, 
kitaplarda yazılanları olduğu gibi kabul et
mekle kalmıyordu. Bu mütecessis ruhunun 
enerjisile dünya pataloglarımn en son olarak 
ele aldıkları problemler üzerinde · durı.ır ve 
araştırmalar ya;pardı. Üçüncü Milli TürkTııb 
kongresinde kaınserle mücadele teşkilabnın 

teklifini _umumi efkara kabul ettirdi (1929). 
1929 ,da Dr. Refik Saydam'ın Kı.zılaydan ayır-_ 
dığı tahsisatla bir kanser laboratuvarı kurdu. 
Buna "Kızılay Kanser Laıboratuvarı" adını 

vermişti. 1933 de Kanserle Mücadele Cemiye
tini kurdu. 

Hamdi Hoca, İsmail Gaspıralı g.:foi kültür 
adamlarının bulunduğu bir grupla. "hurufu 
munfasıla" problemi ile uğraş•tı. Bu, Arab al
fa.besinin, türkçeyi fonetik bir şekilde yazaıbil
-mek için ıslahı meselesi idi. Latin· harflerinin 
kabulü üzerine Hamdi, kitwbını derhal bunlar
la yeniden bastırdı. 

Garp ile sıkı bir bağı vardı, patoloji ve 
kanseroloji kongrelerine komünilmsyonlarile 
giderdi. MiHetlerarası Kompare Patoloji Ku
ııımunun kurtl'Cularından biri, milletlerarası 
on üç büyük dilde ya,ymlanan A.cta Cance:rofo· 
gica'nın editörleriiıden idi. 1930 da Baku'da 
toplanan ve her memleketten en güvenilir :bil
.gini davet eden Rus Tııb Kongresi Türkiye 
üyesi olarak Hamdiyi seçmişti. Kongre 
salonu.na zaruri engeller yüzünden bir 
saat kadar · geç giren Hamdi, kongre~ 



nin açılmamış c[up kongre heyetinin ken° 
disini beklemekte olduğunu gördü. Komüni
kasyonunu fransızca olarak okum.ağa başla
yınca birçok üyeler "Türkçe söyle, hepimiz 
Mirkçe anlıyoruz" diye ib"ağırriuşlarch. Hamdi 
1933 yılında Madr1t'de toplanan kanser kon
gresine 160 numaralı üye olarak iştirak etti. 
Bu, Avrupaya neşeli ve son yolculuğu olmuş
tur. 

Önemli bulusları: · Hamdi hoca, retikulo.;, 
endoteliyal hücreler diye sonradan ayırd edi
len hücreleri 1904 kadar er.ken ,bir zamanda 
gördü ve morfolojilerini vasıflandırdı. Urla
rın gene.sis'i yani tekevvünleri ve deri histo
patolojisi konularında, melanin piıgmentasyo
nu hakkında, Mo:ıibus Darier adındaki deri 
hastalığının histoloji'Si hakkında esaslı çalış
maları varıdır. Embryolojik lbilgilere dayana
raktan "Coelothelio:m.a" adını verdiği urları 
ayırıdı. Bu term Jııala. Milletlerarası yayınla

:m.alarda görülmektedir. Formülünü yaptığı 

ve gerek memleketimizde, gerekse ya:bancı 
illerde "Hamdi Erili" (Hamdi mahlıilü) o:ıa
rak yazılan, oııganian saklama mahlfilü mem
lekettinliz laiboratuvarlannda olduğu gibi ;bıa.zı 
yabancı lalboratuvarlarda da tercihan kulla
nılmaktadır. İsmi ve formülü Dorland'ın 1944 
de yayınlanan Amerikan tıp lugatine geçmjş~ 
tir. Hamdinin yazı.lan yaiJ:i.a.nıc.ı tııb mecmuala
rında ve klasik kitaplarıda zikrolunma.ktadır. 
En önemli çalısmalarmm biri nebat kanseri 

·· denilen tesekkill uzerine olmustur. Hanidi bu-. , 

nun hakiki •bir kan-ser. olmadığını, hayvan sn
. silesinde görülen 'kanserlerle mukayese neti
· cesinde ileri sürmüştür. Bu çalış,malarıİıı, Av
rupa kanserologlannın nebat kanseri üzerin-

. -deki inceİeaneleri henüz başlarken yapmıştır. 
Dr. Perihan Çambel 

AKÖZAN (lfosriyeli Çubukcuzade Meh
med. Sıdkı) - Şair, kalem efendisi, yaranına 
sıkınb· vermeyen meclis· adamı; ilıniyeden 

ŞarJdkarahisarlı Çuıbukcuoğlu Hoca Ahmed 
Hamdi_ Efendinin oğludur; 1ba:basının Kesriye 
iniiftüliiğünde, 1890 da ·,w kasabada doğdu; 
Hk ve orta taıhsilini Makedonyada yapdı, 1s
ıtanıbul Darülfünunu Edclliyat Fakültesinden 
diploma ardı; .Maarifte kalem memurlukların- · 
,da, Fatih Rü~diyesi. ile Üsküdarda Selimi .Sa
lis ve Beş-ıktaşda Barbaros nümune mekteb
leriride. türkçe muallimliklerinde bulundu; 
otuz yıfa yakın da Edebiyat Faıkültesi Kale-

minde çalışdı, bu 
kalemin başkatib-

. liğinden emekliye 
ayrıldı. 1950 ye 
doğru, kesin ola
rak tesbit edemedi
ğimiz bir tarihde 
öldü. Edib diyeme
yiz, şiirleri de na
zarı dikati çekecek 
kıymetde değildir, 

"S. Şin:iver" imza
sile yazdığı mizahi 
manzumeleri d~ 
harcı alem seviye
nin üzerine çıka

mamıştır; fakat İstanbulda ,bUhassa mü
nevverler arasında çok taninmış ve se
vilmiş bir adamdı; uzun boylu, son de
recede hareketli, nabızgir, bulunduğu mec
lisi şenlendirirdi; pekçok ahbabı vardı, V'a.zi
-fesi dolayısı ile Darülfünunun maıhremiyeti
ni hilir; hafızası ıda: kuvvetli idi, eğer görüb 
duyduklarını hatırat yollu kalem diline verse 
idi muhakkak ki pek orijinal ibir eser olurdu; 
ciddi, mizwhi, fakat lhepsi de risalecikler ha
linde ondan f azl:a eseri vardır: "Divançei Şi-, 
na.ver", --«zayiat", "Salayi. Crlıad", "La:mia", 
"Dul Kadın", "Oğlumun defteri", ''Kervan", 
Avengi yaran", . "İleri, Geri", "Dikenler", 
''Küllükn:1me" (B. : Küllük; Küllükname). 

:AKÖZ (Hafız Ömer) - Son yarım asır 
içinde "Tecviıd ve 1KıTaat" alanında yurdu
muzun nadir yetişdirdiği simalardan; Kur'an 
kıra:atine !bağlı ilimlerle diğer •İslami ilimlerde 
tam sala:h'iyet sa:hiıbi alim; .garb medeniyeti
nin hayranı, ;gençleri gar'b dillerini öğrenme
ğe teşvik eder islam aydını, güzel sesli hafız
ları kendi eli ile musikişinaslara götürerek 
"Allah aşkm,a şuna musiki öğretin" diye çır
pınan sanat aşıkı; 1888 de Kastamonuda doğ
du, genç yaşında İstanbula geldi, feyzini Bü
yükşehirde, z.amanının üç · Ustadı kam.ilinden 
aldı, Tokadlı ya-hud Tekirdağlı ıHafız Ali -Ri
za $aibir'den Tecvid, Kuımbaraıhineli Hafız 

Süleyı_nandan Aşere ve Takrib tahsil etdi, her 
s-ahada 'bilgisini genişleten -üstadı da Fatih 
mücizıdersia:nüai:ından ve Fatih Camii 1baş.ima
mı Geyveli Hafız lbrahim oldu; rou sonunicu 
hocasına öyle sargın sevgi ile bağlandı ki Ha-

- fız lbrahim yetmişbeş yaşında olduğu halde 



İttihadcılann. zu
lüm ve ga~rine uğ
rayarak 1913 de 
Sinoba sürgün git
diğinde Hafız Ö
mer de peşinden 

giderek ihtiyara 
ınenfasında · esir 
pazarından alınmış 

köle gibi hizmet 
etdi. 

Son derecede ge
niş hafızaya sahib
di, Buharı ve Mfuı
lim gfoJ muteb2r 
hadis kitabları ez-
berinde idi. Kur'a-

Hafız Ömer Aköz 

(Resim: S. B.) 

nın kelimelerini, harflerini ve noktaları

nı birer birer · hikmetlerile berah<!r ha
fızasına iı.akşetmiş, bir n:ckta hatası gö
zünden kaçmazdı, son zamanlarında nzun 
yıllar İstanl'o.ul .l\füfüfüğünde Mushaflatı Ted0 

kik Heyeti ,başkanlığmda bulundu. Asıl mes
leğinde de birçok camilerde lmıamlıkla:rida 'bu
luna ,buluna ·Fatiih Camii haş:imam ve hatibli-

. ğine kadar:yü'kseldi. 
Sesi güzel ve tatlı değildi, yükseklere de 

çıkamazdı, fakat tecvidi · sayesinde okuduğu 

zaman huzu ve huşu ile dinlenirdi. · Sesinde 
öyle 'bir tokluk kalınlık vardı ki hoparlöre ih
tiyac göstermez, Fatih Camiinin minberinde 
hutbe "Okurken sesi koC'a mabedin her tarafın
dan wnfaşılarak işidilirdi. 

Gaayet vekarlı, öyle ki vekaarı :1::-azan ki
ıbir ve nahvet derecesine vardırırdı; yolda her
ıkese selam vermez, konuşurken hatır ve gönül 
saymaz, doğru öz!ü fok -sözlü idi; camjde et
varını lay,bali ,bulduğu ibir müezzini «eşek" 

'hitaJ'oı He· azarladığı ,görülmüş~ür, fakat bu 
halleri ~xmhitinde yadırganmaz, azarladığı 
kimseler -~allerini düzeltirler, oria kırılmaz-
lardı. · · · 

1951 de İstanıbulda. İmam ve Hatib Oku
lunda bir muallimlik alıdı; 19_52 temmuzunda 
K:astamonudan Ankaraya giderken bindiği 

otobüs devrilerek kazada öldü, na'si İstanbu-. . ' . ~ 

la ,getiri1di,_ Edirnekapı~ından Eyyubsultana 
,giderk~n mezarcı kulubesinin arkasında yol 
kenarına defnedildi. 

Ali Rıza Sağman 

AKPİNAR· cYı{sufj 
•::::'T,......... •••••• •• •••• ~ .;; .. ••-... c-•,:0,,----·""-• --,-----,-------

AKPINAR - Karadeniz Boğazı dışında 
Rumeli saıhilindeki tahlisiye noktalanıı.dan bi-· 

, rinin bulunduğu köylerıde•n biridir. 
• • AKPINAR (Yusuf) - Zam.anımızın 

namlı döküm ustalarından ve heykel dökilm
cülerinden; Kırşehriiı ıA vanos kazasının Ak
pınar · (Y alıisagir) köyünden ve göçebe yö
rüklerdendir; 1908 yılında bu köyde doğdu; 
Çanakkale ımuhareibelerinde yaralam .. p tebdil
havalı olarak köyüne döndüğünün tezine ölen 
babasından. yedi yaşında yetim kalmışt.l. Ai
lesi tarlada çalıştırmak isterken Konya Ereğ-

. lisinde bulunan ;bir akr~ba delaletile \bu, şehir- -
de ilk tahsilini hitirip 1922: yılında Konya sa
nayi mektebine yatılı parasız tal~ ·. olarak 
girmiş, 1927 de dö1kmecilik şul:lesinden diplo
ma almıştır. Bir müddet Ankarada çalıştık
tan sonra sanatında ilerlemek k~~ti ile 1stan
bula gelmiş, Kasımpaşa Tersanesi <!.ökümha
nesine girmiştir. Kendisine ikiı1:c,i bir mektep 
olan.bu dökümhanede o sıralarda Afatürkün 
bir. ,bronz heykeli dôküimüş ve 'bu işte çalı
şaınlar arasın.da b_µlunan Yusuf.· Akpınar da 
heykelr dökümüne :karşı büyük hir_ heves uyan
nııştır. Tersane dökümhanesinde ·iki. yıl çalış
tıktan sonra Zümrezade fatbrikasına döküm 
U'Eltası olarak girmiş, ,bir sene ,ş9;nr.a heykel
traş Nijadın Galataıda Çeşme:ı,neydanında kur
duğu heykel .döküriıhanesin~ geç:ıruştir; ,beş 
·yıl bu sanatkar_ ile iş ortaklığı yapı:ır~k,Çalış
tıktan sonra .dökümhaneyi satın alınıştır. Dö
kümhaıiesini, 1945 ~ ·1946_ ;::ı,ra.:!!ında · G~lata
da Perşembep~zarında Kere~te#f.ıiiı.İ so
lrağına nakletmiş. bulunan füşuf.Akpinir, bir 
heykel döki.imcü~ü Qiara:k şiıp,gjye kiı;l~f 3,80 
,boyunda Tokad Atafü~k-. heY.Jk~1JnL,:,2:,9p ibo
yunda _Gemlik Atatürk heykeUni, . Ad~n~ıdaki 
ıAtatürk ,abidesinde ,köylü.erkek, gençÜJr; tim
sali, roir elinde altıok :tutan erke'k -heyl{~lleri
ni, Erzul'lJ.mda Fevziçakmak. ,hasta,haiıesinde 
sağlık heykelini, ~azilli-de 2,60 ,boyunda Ata
türk heyıkeliın.i, Diyarbakırda. Hava' şehitleri 
abidesinde 1,50 metre çapında bir küre üzerin
-de 3 metrelik kartal heykelini, 2,60 boyunda 
Mersin Atatürk heykelini, 2,60. ıboyundf!, An
kara Yedeksubay okulu Atatürk lıevk~Uni. 
Nevyor'k sergisi Türk p_ayvormnda teşhir edi
len 6 metre ,boyunda Eti Türk.ünü fr.nı.,c;ıil eden 
.kclossal hey;kel ile l,60. bo~'llnda Ab.i.tiir.k 'ba
şını, İstanıbulda Beşi-ktaş,daki Bar.ba:ros· a,bide .. • 



sinin ve Baya.zıdda Üniversite bahçesinde 
Atatürk heykellerini dölmıüştür. Kıymetli 

sanatkar 1958 haziranında öldü-
~ Nllşld BayJav 

AKRABAYI Z1YlARET - Refik Hali
din, birinci Ciıhan Har.binde, lsumbulun geçir
diği büyük buhrandan sonra aile hayatındaki .. 
maddi ve manevi· sarsınbların, çöküntülerin 
hazın taraflannı .gösteren ve İstanbul Ansik
lopedisine olduğu gibi nakledilmesi gereken 
nefis :bir yazısıdır: 

"On sene evvel ne idik, on sene sonra ne 
olduk?" 

Bunu ıbir iyice anlamak için bana müdek
kik ve m.eraıklı bir arkadaşım uzak akrabamı 
ziyaret teklif etti: 

- Çokta.nberi nasıl, nerede, ne ile yaşa
dıklarından haıberdar olmadığın uzak, yakın 
elıbette !birkaç akraıban varoır, dedi, sen onla
nn eskd; hallerini, eski maişet ve vaziyetlerini 
!bilirsin;, ıbir defa da şlındi giıt gör ve iki 'haya
tı muıkayese et ... İşte o zaman ne idik, ne ol
duk, ;bize hu harl> ve dar.b, bu cenk ve cidal, 

. bu yakma, yıkma siyaseti ne pallıalıya mal ol
du, anlarsın! 

Teklif zevıkime gitti. Zira bir defa . yaşlı 
aJkraıb3.1lllll gönüllerini almış, hatırlarını: hoş 
etmiş olaıcakıtım; ,bu :bir vicdani vazife idi. Sa
myen bir tetebbü ve tetltik sahası ,bulmuş, ;bir 
maıkale ve mütalaa zemini •ha.zıırlamış olaica.k
tmı, lbu da lbir haya.ti vazife idi. İşte bu iıki va
zifeyi de ifa için .geçen ıgün yıola düştüm. Fa
kat, evveli, akraba.mızın ibugünkü vaziyetin
den haberdar olan bir eski dadıya mü~at 
ederek ıınahalli ikametleri hakkında malfınıat 
a.lnıak lazımdı. Biri, bir tekke şeyhi müstesna 
olmak üzere, hepsi de yerlerini, meskenlerini 
değiştirmişler, uzak, aykırı semtlere, bulun
ması ,güç, gidilmesi zor mahallelere dağılmış
lardı. Not defterimi ıbir~k soka'k isimleri, bak
kal, aJl«a.r, bekçi, hamam, çeşme, kahve tarif
lerile doldurdum. ve şehri tanımayan bir sey
yah gibi, rehıberime bakarak, şaşkın şaşkın 
yangın yerlerine daldım. 

İşte bugün de size bu meraklı ve acıklı, 
hakilôv~ facial'l! ziyaret ve seyaJh:atimden lbaıh
sedeceğim. 

Zihnen çimiğim harita mudbince ilk uğ
~yacağım. aıkra:baını şöyle !hatırlıyorum: Kan
lıcada, körfez üstünde, kızıleık ve fıstık .ağa~-

ea·POifTii7SfEfC't«m:::r·· 1: 

la.rına gömülü kocaman ibaJhçeli bir evde otu
rurlardı; saza, söze düşkün eski terbiye gör
müş asil bir aile idi. Zannederim ki ayda bu 
eve on, on beş liradan fazla girmezdi; fakat 
ne eksikti ki ... Bir kaıhvaltı çıkarırlardı, çilek 
reçeline kadar mevcut! Denizde ibir sandalla
rı vardı, ıbunıu.nla kah ,blalığa, kah mehtaıba çı
karlar ve haftada iki gece saz yaparlardı; 

hem de öyle çenği çiğane nevinden, sar.hoş eğ
lencesi bayağı saz değil ... Adamakıllı musiki! 
Ney, tanıbur ve keman zevkini ve eski bestele
rin loymetini ilk defa ben orada, fıstık -ve kı
zılcıldax altında, mehtaplı denize karşı lbir 
ıbemıbeya.z gecede tatmış· ve anlamıştım. Ya
rının masrafını ve ay .başı 1borçlaıının sureti 
tesviyesiıni düşünmeksizin, az para ile refaJı 
içinde sanatkara.ne yaşayabilen ,bu aileye hür
met ve gıpta. etmem.ek ıkaıbil m.iyqi? Dudakla
rı daima mütebessim. ve gözlerinin içi her za
man endişesiz yeni bir ıbeste hazıırlamak, ol
taları temizlemek ve mutbakta · mevsime gö
re en nefis ve nadide yemekleri kotarmaıkla 

meşgul olan evin haımnla.rı, .tatlı dilli ve güler 
yüzlü ;bu pür sıhhat kaıdınlar ih.a.yaıtın fecaat 
ve müşkülatından lhemen hemen , !bihaber lbu 
cennetten ,bir parça olan yemyeşil dağ sırtın
da ne enün, ne asude yaşayorla.rdı... Gözleri 
kimsenin malında değildi; kalpleri tertemiz 
ve bayatları .saf ve saıde öyle ıbir ömür sür.ü
yorlardı ıki cfilıanın ibin ibir türlıü. tehlikeleri 
sanki oraya, onlara yetişmeğe kıyamıyacak, 
masun :bırakacaktı. Halbuki ınerede? Aksa
ray yangın yerini geçtim, Valdecamiinin 'ya
nından saptım ve kocaman haraba.thanenin 
kapısını ittlın. Burası, her odası ayda on lira
ya kiraya verilen bir acaip nıesken, bir loş, 
mukassi :bina idi. Dışar.da güneş ve sıcak var
dı; ıbu ıbinada ise dizlere, derhal, ;bfir yılamı giıbi 
sarılan nafiz, müessir ıbir rutubet ve 1bir aia.
ca karanlık... Bir oda kapısı açıldı, aralıktan 
baktım, kmalı saçlı ıbir ihıtiya.r kadın ispana.k 
ayıklıyor ve ortada, maltız üzerinde bir ten
cere dumanlar salıvererek kaynıyordu. Kena
rında yataıklar yığılıydı. Ben ıhangi odaya gi
recektim?. O sırada karşıma sofadan entari
li ıbir kız çıktı, on üçünü :geçmiş, artık çocuk
lukta.n kurtu1muş bir kız ... 

- A ! dedi ve içeri ıkaçb. Beni tanımıştı, 
aradığım oda, onun girdiği oda idi. İki, üç ya
şında iken fısbklarm altında top oynayıp diz- · 
!erime tırmanan ve körfezden geçen Şirket 
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vapurlarının taklidini yapan san sa(}lı bebek, 
demek, işte ibu idi, burada, bu tek odada, sıt
ma rengi ve verem vücudile ... Aca;ba Kanlıca
nm, ibıahar gelince ıpeınıbe pembe erguvanlar, 
mor zaımbaklar ve ,sapsan lozılcıklarla dona
nan rayihalı dağla.nnı ihatırlıyor muydu? O 
kayık ge~elerini ve ,sıı.z ,gecelerinL. İçeri gir~ 
dim, öpüşt,ük, ağlaştık. Yangın, te~sikat; 
ib.arb, tifüs ve ispa.nyol o şen, o müreffeh ve o 
isude aileyi sata. sava, kıra vura, öldüre gö
me lbu hale getirmişti. 'Üç kişi kalmışlardı, üç 
ıkederli baş, ü.ç ilıasta vücut, üç aç! Her Uet 
içlerinden •birini ıgötürmÜŞ; baba ispanyold3Jl, 
evlat kurşundan, hemşire tifüsten ölmüş, da
ma.d ·Vladivostok'da esir kalmıştı .. Karşılıklı 
ibir ınakarat gibi: 

- Ah, ne idi o Kanlıcadaki ~anlar, 
nerede? 

Dedik, dedık, göz yaşı döktük. 

İikinci ziyaretim tekkeye düştü. Fakat 
tekkenin tanılır yeri kalmamıştı ki. .. Ben op.u, 
dokuz on sene evvel yeşile boyalı :tahta. par
maıklıkla.n, şakır şakır akan şadırvanı, bem
beyaz ıbadanalı duvarları ve sapsan döşeli ha
sırlarile ne temiz, ne müşemf, pür . umran 
bırakmıştım. Şimdi paımaklıklar yerinde 
yoktu. Su kesilmiş, havuz !boştu. Duvarlar 
yer yer yıkılmış, hasırlar pa.rtalanmış ve 00! 

yazığı,· kapıdan girince 'bahçeye gölge, me
haıbet ve uhrevilik veren o kocaman kırmızı 
dut ağacı kesilmiş, tekke dımdı.zla.ık, çırç1pılak 
kalmıştı. Ayin geceleri geldiğim olurdu. Ter
temiz kıyafetli, bembeyaz a.rakiyeli dervişle
rin zikri etrafı inletir, bina aviızeler, şamdan
lar., ikandiller içinde pırıl pırıl yanar, mahal
leye şeref salaııdı. Şeyh efeıtdi ne ter,biyeli, 
ne zarif ve ne hoşgii zattı. İşi gücü her lakır
dıya 'bir nUkte yetiştirmek, ibir telmih yapmak· 
ve sonra çileıhanesiıne kapanıp zikir ve ibadet 
etmekti. !Ailesi yirmiyi aşgındı ve orada çıkan 
yemeğin •bolluğu, nefaseti hemen hemen değ
:ı:ne vezir, vükela konağında nadirdi. Beni gö
rifuce göğsüne bastıran şeyh, şimdi nükte, 
telmih nerede, basıb~yağı sözün ikisini ıbir ara
ya getirmekten aciz, ıbiın zorlukla derdini ya
nıyor: 

- Evlid1ım, ;gün oluyor ki maa aile ,ka
tıksız ekmekle kefafı nefse mecıbın- oluyoruz! 

Diyordu. Büyük oğlu Çanrukkalede şehid 
düşmüştü, tam Hukuku ikmal edeceği sene ... 

Küçüğü vefat etmişti, ispanyoldan... Biiyilk 
ık:ızı •dama.dile ayrı çı:kmışlardı. Doktor değil 
ııniydi ya, harpte ,hayli vuıımuştu; şimdi ihalle
ri vakitleri iyiydi, faıkat ,biaJbalarma. bir hayır
lan dokunmuyordu.. Artık ne zikir eden var
dı, ne ~ günü, ne derviş ... Burada bekçilik edi
Y()rlardı. 

- Ya küçük kerime ne oldu? 

Şeyh efendi kaşlanm çattı : 
- Bizim için öldü: dedi anladım ve öte

sıni sormadım; ka,rşr karşıya., ziıkir eder gı"bi: 
- Ama ne idi o ayin ~lerl, o aş gün

leri, nerede? 
Diyor, diyor, inliyorduk. 
Üçüncü kapıyı halecan iç.inde çaldım. Çık

maz bir sokak sonunda üç ode.lı ibir dam altı,_ 
Yedikule lburçlarmdan birine gömülmüş, sır
sıldam. ve inıcir dallaıile loş .. Vaktile oturduk
lan konak gözümün önüne ıgeldi. Mermer a.v
lUılar, çifte merdivenler, hamamlar ve ahırlar, 
tam bir devletlhane ! Eski usul, erkm minder
ierile döşenmişti; yazın ibu minderlere gergin 
kar giibi !beyaz patiska örtilletörterleı:ıdi, kışın· 
çulhalar ... Ortalarda kubbeli mangallar durur 
ve · akşam olunca odalara. gaz iskemleleri ko
nurdu, Uzun.çarşıda çektirilmiş, yeşil ve kır
mızı yaldız iboya111, geniş, uzun ve oymalı bir 
nevi iskemleler ... Yemek yerde, .ayna gibi par
lıyan bakır sinilerde yenirdi. Sonra yangın o 
konağı ve m.aı'.hdum beyin sefa.beti de arsa ve 
sair malları yedi; Se'kiz sene evvel yine halleri 
bir derece iyi idi. maaşlarile geçiniyorlar, Ge
,dikpaşada zarif •bir evde oturuyorlardı. Har.b, 
galayı es'ar ve mizuliyet nihayet onları, ıbir 
ana, ıbir büyük ana ve :bir o-ğul, ıburıaya kadar 
atmışb. OğUıl dediğim şimdi kırk ibeş ~da 
vardı, ne kelli felli, ne vekarlı, aıdeta ne muh
teşem ,bir adaımdı. Kürklü paltolar, pardesü
ler içinde görıneğe alıştığ.ııınız kehribar tes-

. 'bilhi, fotin :kunduralı ibir racüli devlet siması .. 
Kaıpıyı ban-a ufak tefeilc, avurdu avurduna.çôik-, 
müş, en:tıarili ;böri açtı; ne garip manalı gözleri 
vardı! 

- Fehmi Beyin evi burası mı? 

- Evet, buyurıınıuz, safa geldiniz! 

Aman Yarabbi, o adam bu adamdı, o 
muhteşem sima, ibu sefil çehre! ... Bir aralık 
annesi onun yanımızdan çıkmasından. istifa
de ederek: 

- Evladım bitti, dedi, doktorlar darüşşi-



.,\K~EPAS __;.;524_ İST.ANBU1., 

faya ,sokmamızı tavsiye ediyorlar; pata nere- • 
de? Toptaşma girecek! 

· Filhakika Fehmi Bey, o ağır vakarlı adam 
zirzop bir deli olmuştu; gözlerini gözüme di
kerek anlatıyordu: 

- Beyefendi ıbirader, kağıttan para olur 
mu? Bari kağıthelvasından ya:psaydılar, ağzı
mız tatlılanırdı ... Ben kullanmıyorum, ti sa
rı liralar, çil çil paralar çıkı,n:caya kadaı" ... 
Onun için evi; ,barkı satbk, ;bedel.ini, deste des
te kağıt, bankaya yatırdİk, hem öyle mtıkave
le yaptık ki maden para çıkıncaya ka~r hize 
on para vermJ.yecek, lbiz de o iaman_a kadar 
:burada•· dişimizi sıka.cağız! Birden ferahlık!· 
:gel, yoğurtçu! okkası ·kaça? Yüz -para mı? 
Hele hele, iki çil kuruşa olmaz mı? Peki ver, 
elli okıka ... Al şu sarı lirayı, geriye sekiz kuruş 
isterim, maluma lira yüz sekizden! . 

Bu _tarzda maden para ile alışveriş ta.kii
di 'yaparak mütemadiyen '•konuşuyordu. Beni 
ka;pıya kadar teşyi etti. Son sözü şu oldu: 

- Aman1 beyefendi birader, siz gazete 
muharriris~niz, daha çabuk !,b1~ber · alırsınız, 
lira yüz sekize çıkın,ca bana;bir kart yazıverin! 

Zavallı ad,a,m para ile ıbozınuştu .. : Ekse
rimizin, ,bu gidişle, olacağı gihi ! Yürürke~ ken
di kendime: 

- Ah, ,ne idi o konağın şa'şaası, o iftar 
lar, nerede? 

Diyor, yıkı kaleler arasından melfıl, mah
zun gidiyordwn. 

İşte .,bu minval üzere üç kal)ıya daha baş 
vurdum., 'hepsinde o hali, zamanın keaıkin tır
naklarını, kanlı izlerini ıbuldum. İstaınıbulun \bir 
zamanlar en şad, en müreffeh yaşayan ve ge
ç.inen bu mesut fanilerini on senelik cidal yer- · 
.den yere vurmuş, çamurlara ıbulamış, dertlere 
sokmuş, kendi memleketlerinde bir muhacir 
ve ,guıilretzede gibi aç, maıhrum, yoksul ,bırak

mıştı. Kimin kime imdat etmeğe mecali var
dı? Kelden köseye muavenet mi olurdu? He
pimiz muhtacı !himmet bir dede idik, ınerede 
'kaldı ki gayriye ıhimınet edecektik? Bacakla
rım yorgwıluktan dermansız ve yüreğim hic
ran içinde şişkin, evime, düşkün ve dm:;tli dön~ 
düğüm Z'alllan ,bu altı ailenin her ferdine ayrı 
ayrı acıyordum. Yalnız ;birine gıpta etmiştim: 
liranın yüz sekize ,geçeceğini ,bekliyen deliye! 

İçimizde istikbalden ümid eden bir o var
dı!" 

AKREP AS - İkjınci A:bdülhariıidin son 
devirlerinde piyasa sazeı,ıdeleririden takım sa
hibi bir kemani. takımının ,başlıca şöhretlerin
den :biri hanende Misak idi; -~'icrayi ahenk'? 
edeceği meyhane, ~gazino ve .ba1ıçe sahipleri ta
rafmdan devrin gazetelerine verilen ilanlarda. 
"kemaınii şehir" tabiri kullanılırdı; hayatı 

hakkında bundan gayri bir malumat edinile
medi. 

Biıbl.: Devrin -Gazeteleri. 

·AKSAKAL SOKAqı - Eminönü kaza
sının Alemdar nahiyesinin İsihakpaşa mahal
lesi s01kaklarından, Hipodrom duvarı altında
ki N akiJblend ve Kaısaposman sokaklarile Mar
mara sa;hilinden geçen demiryolu arasındadır; 
ve demiryolUına amud olarak kavuşur. Kaleci 
sokağile kavşağı vardır, Küçükayasofya cad
desile de bir dört yol ağzı yapatak . kesişir. 
Semt, •büyük Kabasakal yangınında hara-b ol
muş yerlerdendir. İki anı,ba geçe;bile~ek kadar 
·geniş, kaıba taş döseli ve -bozuk bir yddur. De
miryolu tarafında.ki ağzı :bir odun deposudur; 
sağ köşede küçük ıbir işçi - amele ka:hveıhanesi 
ve EüçÜkayasofya caddesi kavşağında da ıbe
ton bir tümsekten ibaret bir terkos çeşmesi 

vardır. Arsalar arasma .serpilmiş evleri, · orta 
hallice aile meskeni ,bleton yapılardır. (1945) · 

Bibi,: REK ve Saiım Tuııgud, Gezi notu. 
AKSARAY - Jstanbulun en meşhur 

semtlerinden biri, son gemş im.ar işiılde sima
sı en çok değişen yerlerden biri oldu ;

1 
hiç şüp

hesiz ki semtin siması ile •beraber atmosferi 
de değişmiştir. Yıkma ve geniş bulvarlar aç
ma işi son derece sür'atli olmuş ve R.E. Koçu
mm bu ansiklopedinin günlük mesaisine fasıla 
verdiği, ve pek yalnız kaldığı ıbir devreye rast
lamıştır; İstanbul Ansiklopedisi için tahav
vülü takvim ile adım adını takföe iımkm ibu- · 
lunamı;ımıştır. Bu büyük semte, 1958 deki 
manzarası ile beraber kuş ba:kışı göz atmak 
doğru ola.caktır. 

Aksaray; yedi tepeli büyük şehrin derin· 
ve en geniş bir vadisinde kurulıİ-tıuştur. Tam.a
men kurumuş, yatağı bile kaybolmuş kadim 
Likus, Bayrampaşa Deresi Alksarayın orta
,sından geçer ve Yenikapıda ıMarma.raya dö
külürdü. Onsekizinci asır kaynaklan Ak.sa
rayda Bayrampaşa Deresi üzerinde :büyük bir 
ahşab köprüden ;bahseder, La.leiiden gelen ana 
yol bu .köprüde,n geçer, sonra iki kol olarak 
ıbiri 'ropkapısına, ibiri de Yedikuleye giderdi; 
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denizden köprüye kadar da ·ka~kla girildiği 
kaydedilir. iAksaray yeniçeri kolluğu köprii
nün La.leli başında idi. Yine tarih kaynakla
rından, sağanak halindeki yağmurlarda Bay
rampaşa Deresinin taşarak Aksa.rayı su bas
dığını öğreniyoruz. Zamaruınızcfa da!hi, afet 
halini alan yağmurlarda Aksaray İstaınbulun 
su basan semtleri arasında anılır. 

Bizans devrinde, Aksarayın yeri Bovis 
forumu idi. 

Semtin bugünkü adı F~tıi:h Sultan Meh~ 
medin Sadırazamlarından İshak· .Paşanın Ka
raman .seferine ibıağlanır, Karamanoğlu Ka
sım Beyi mağlup ettikten sonra Aksarayı 

zapteden İshak PaŞ'a, padişahtan aldığı bir 
ferman üzerine ,bu kasaba halkından •büyük 
ibir kısmını 1,stanbıula .göndermiş ve ,bunların 
yerleştirildiği semte de, memleketlerine nis
betle Aksaray denilmişti. 

Fethi ~üteakiıb İstanıbulda ilk yeniçe:ri 
kışlası Bayazıddan ,Fatihe gi(:len yol üzerinde · 
yapı1ınıştı, ki Kam.mi Sultan Süleyman dev
rinde bu kışlanın karşısında Şehzade Mehme
din adına ıbüyük Cami yaıpıldı ve orası Şehza
debaşı adını aldı; eski _kışla muhafaza edile
rek, yeniçeriler için Ak.sarayda yeni ve bü
yük bir kışla inşa edildi, eskisine "Eski Oda-
lar", yenisine "Yeni Odalar" adı 
verildi, Aksarayda Yeni Odalar 
Kışlasının önündeki bir meydan 
da "Et Meydanı" adını alp.ı (B. : 
Eski Odalar; Yeni Odalar; Et 
Meydanı). 

Yeni Odalar Aksarayda çok 
canlı bir günlük hayat sağlamış
tı. Büyük askeri ihtilallerde İs
tanbulun en heyecanlı günlerini 
yaşayan semtlerin başında Ak- ·~~---. 
saray gelir. Yeniçeri Ocağının 

kaldırıldığı Vak'ai Hayriyede 
top dahi kullanılan şehir muha
rebesine Aksaray sahne 'olmuş
tu ( B. : Aksara.y Kabadayılar-1; 
Yeniçeriler; Val,ı:'ai Hayriye). 

AKSARAY CİNAYETİ 

(Gurebahüseyinağa, Murad.paşa ma:hallele
ri) , Fati'h kazasının Samatya nahiyesi (Eyne
bey, Çakırağa maıhalleleri) hudutlan içinde 
kalmak üzere parçalanmış ,buluıunaJttadır. 

AKSARAY CİNAYETİ - 1888 de Bü
yükşehirde :\>ilhassa Aksarayda fevkalade te
essür ve heyecan uya~dırımış .bir cinayettir; 
yaşmak ve ferace devrinin sonlarına rastlıyan 
ve ;bu yıllarda, AksaraY'. esnafından ıbir Hüse
yin Ağanın . Cemile ismindeki kızı, semtin. en 
güzel bir kızı olarak taınilnmış:tı; ayni çarşıda 
işliyen aşçı Mustafa adında bir genç Cemile
yi istemiş, fakat güzel ıkızları için çok daha 
parlak bir kısmet uman ailesi aşçı Mustafaya 
red cevaıblı vermişlerdi. Bunun ·üzerine kızın 
yolunu beklemeğe •başlayan delikanlı, bu yılın 
şubat ayının başiarında, ;bir gün Beyıgirciler 
içinde Cemileye rastlamış, zorla kaçırmak is
temiş, kızın mukavemeti üzerine de belinden 
kccaman ,bir .ıbıçak sıyırarak güzel kızı gtipe 
gündüz çarşı ortasında vurup öldürmüştü. 

Vaka yerine süratle yetişen zaıbıta, güzel Ce
,milenin katilini, ga:zaıba gelen !Aksaray halkı
nın .elinde keşkek edilmekten güçlükle kur
tarmış, aşçı Mustafa hayli uzun süren bir mu~ 
hakemeden .sonra on sekiz yıl ağır hapse mah
kfun edilmişti. 

Zamanımızın şehir idaresi 
taksimatında, Aksaray semti, 
Eminönü kazasının Kumkapı 

nahiyesi (Mesihpaşa, Katipka· 
sım mahalleleri) , Fatih ka
zasının Fatih merkez nahiyesi Aksara:y- Hamamının kemerli kapısı, 104Ş. (Resi111-: Nezib) 



AKSARAY HAMAMI 

Bibl. : Devrin Gazeteleri 

AKSARAY HAMAMI- lstaınbulun bü
yük ve en eski hamamlarından, Türk hamam 
yapısınuı en güzel örneklerinden :biri idi; Ak
sarayda Horhor caddesinde, Aksaraydan 
Saraç'haneb'a§ına çıkıldığına göre, caddenin 
alt başında sol kolda 'bir çifte ihamamdı. Va
tan Caddesi açılır ilken 1957 de ylkıldı. Erkek
ler kısmına aza.metli bir tonos kemer altın
da.n girilir; camek!nı, bir ,büyük kubbe ile 
örtillmüştU; ortada bir mermer fiskiyesi var
dı. Kapıdan girildiğine göre sağda, karşıda ve 
şolda •birer peykesi, sol köşeden sekiz on ba
sa.ma;k merdivenle çıkılır iki soyunma odası · 
vardı. 

\ 

\ 

soğukluğun 

bir kapı, ayak yollarına 
açılır; ikinci soğukluğun 
sağında da bir soğuk 
halvet vardı. Hamam, 
sekiz köşeli bir göbek
taşı etrafında üç sofa 
ve dört halvetten mü
rekep klasik plan üzeri
ne yapılmıştı· 

Aksaray hamamı, 

Asıl hama
ma iç içe iki 
soğukluktan 

girilir ; birinci 

İSTANiıttL 

içinde, natır, dellak ve yanaşma olarak 1946 
da on kişi çalışmakta idi. 

Erkekler kısmının tonos kemerli kapısı, 
İstanbulda :bir eşi daha ibulunmayan ·bir eser
di. Banisine nisbetle Muradpaşa Hamamı adı 
ile de anılırdı (B. : Murad P~a; M:uradpaşa 
Camii). 

AKSARAY HASFIRINI - Son tamiri 
ile asıl şeklini tamamen değiştirmiş bulunan 
ibu nıa.mlı fırın, Aksaray çarşısının en eski ya
pLSı ve eski adı da Hüseyinağa fırını idi, bu za
tın yeniçeri ağalarından ıbiri olduğu söylenir, 
halk ağzında "Aiksarayı titretmiş" hatırası da. 
yaşadığına göre, ocağın son devri zor:baleruı

. dan biri olduğu muhakaktır. 1957 imarında 
yıkıldı. 

Turgud Çelikbq 

AKSARAY KABADAYILARI, KO'LBA.
NILERİ - Aksaray, Cumhuriyet inlnla· 

r •bına kadar, . İstanbulun tarihi 
boyunca kabadayı ve külhanisi
nin çokluğu ile tanınmıştı ki, 
''Yeniodalar" denilen İ.stanbu.1-
daki en büyük yeniçeri kışlası

nın Aksarayda kurulmuş bulun
ması, bu atmosferin teşekülü:ne 
ve asırlarca yaşamasına kafi bir 
sebep olarak gösterilebilir. O
cak disiplinin gevşediği on ye
dinci asır ortasından Vak'ai 
Hayriyeye kadar ve bilhassa 
ocağın son yanın asrında "Yeni• 
odalar" ıhas mana.sile bir haşe
rat yatağı. olmuş, bu maya ile 
yuğrulan Aksaray gençliği ka
badayılık, külhanilik ve uçarılık. 
aleminde köpürüp taşmıştır; 

ocak kanlı bir şehir muharebesi
le bir günde kaldırılmıştı; Ak
saraya sinmiş olan yeniçeri ru
hu ancak bir asırda silinebildi. 

semt kalabalık, yeri de 
çarşı ıçı olduğundan, 

emsali büyük hamamla
ra nisbetle çok işlekti, 

Aksaray Hamamı 
(Pl&n: Heinricb 61Uck) 

.İkinci Abdülhamid~n son yıl· 
!arından bahsederken Ahmed 
Rasim: "O zamanlar zenperest
lik alemlerine dair her nevi va
kalar, hadiselerden başka men
kıbe ve hikayelerin hemen ekse
risi Aksaray civarından sızarak 
ağır ağır etrafa dağılırdı". di
yor. İstanbulun fisküficur şe-
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bekcsinin santralı Aksaraydı. ''Şekerci so
kağında Kaymaktabağı Hürmüz gibi fu
huşhanelerle, bunlardan az çok müştakil 

geçinen koltuklar, Çapa çeşmesi büküntüleri 
arasındaki "Acem", "Baıhri" ve teva:bü, he
men hemen muntazam ıbir teşkilatı anqınyor
du (Bütün ;bu isimlere bakınız). 

Yine bu ,bü.yük muharrir; "Fiyakacı ka
badayılar, kıyaklar, haeanıai!çılar" ·başlığı al
tındaki maka.lesinde Aksa.ray kopuğu tipini 
bir fıkra içinde şöyle tasvir ediyor: 

"V:aktile semtinde ,bolca bulunduğu için 
,ka;baday)lık ahvali umumiyesine, zj:bniyeti 
muzirresine valkıf ıbir zat naıkleylemişti: - Bir 
akşam üstü idi, Aksarıaydaaıı geçiyordum. O 
~aman esnaf iki sıralı küfeleri ile durur, ca.d"". 
de ,bir pazar şeklini bağlardı. Gidip dururken 
yanımdan hızla ·birinin geçtiğini, biraz ötede 
ıbir küfeci ile kendi halinde pazarlık etmekte 
olan diğer birinin ensesinden yakalayıp patak
lamağa ,başladığım gördüm. Darfü bir taraf
tan telmıe, yumruk indiriyor, diğer taraftan 
de.: ıAmanin ibeni bırakın, ancak yakalıyeıbil
dim, fırsat bu fırsa.ttır, ,biraz hırsımı alayım! 

diye yalvarıyordu. Bu esnada madrup ka14on
dı, yediği yumruk, tekmelerden lbaşı şiş, ya
ralı bereli olduğu halde hem gidiyor, 'hem de 
dönüp dönüp söğüyordu. Dan"'b hırsından kan
dil kandil tükürük olmuş bıyıklarını çevresi ile 
silerek, ta vır ve asabiyeti ile :bize döndü, dedi 
ki: İşte bu herifler böyledir, kalabalıkta sö
gerler, üzerine vardın mı kaçarlar, kaç defa
dır böyle yaptı, bir türlü elime geçiremiyor
dum. Bugün yakaldım, onda da siz iyice ı.s

latm&klığıma mani oldunuz! Siz ibınılan bil-
• . mezsiniz, maazallah insam katil ederler". 

AKSARAY KARAKOLBANESl ..,:_ Ye
niçeri devrinde, bugünkü Aksaray kara:kolha
nesinin yerinde, a:hşap olduğu muhakkak, ibir. 
yeniçe.i kolluğu vardı; on do.kuzunou asır '!)a
şı müelliflerinden Caı'bi Said Efendi, Aksaray . 
sebili önünde idam edilen lbir sekban neferi 
münasebetile hu kolluğun a<lını ıkaydediyor 

(B. : Aksaray Sebili Önünde İdam Edilen Sek
ban Neferi Vakası). Ocağın lağvından ve İs- . 
tanbulun ıabıta vazifesi Seraskerliğe devre
dildiıkten 80ttra, (H. 1247) 1831 den itfbaren 
eski ah$ap kolluklann yer yer k!rgir kara.-

lrolhaneler şekline konul
masına başlanmış, bu arada 
Aksaray karakolhanesi de 
kirgir yapılmış idi. Asağı· 
daki notlar 1945 - 194.6 ara
sında tesbit edihni~tir: 

"Yakın bir istikbalde 
Aksaray meydanının daha 
esaslı bir tanzimi sırasında 
yıkılacağı aydın olarak gö-



AKSARAY'LİY~N tDr. Nozaret) 

Aksaray karak.olu, 1945, (Resim: Nezih) 

rünen Aksaray karakollıanesi, Cerrahpaşa 

cadesile .Millet caddesinin · kavşağı . köşe
sinde, iki katlı, methal kısmı dört mer
mer sütunlu bir saça~ altına alınmış, ikin
ci katin cephesinde hir :balkonu bulunan ve 
:hiçbir sanat kıymeti taşımayan .. ,bir binadır1 
bu ballrondan, eski tulumbacılık devrinde, 
Aksarayda' oturan hatırlı kimselerin, yangın , 
dönüşü tulumba takımlarını ·seyrettikleri söy
lenir. 

"Aksaray karakoLhanesi, 19ı8 mütare
kesine kadar Mer:kezkumandanhğmın inziibat 
merkezlerinden •biriydi, işgal yıllarında jan
darma karakolu oldu, Cumhuriyet devrinde 
de ·Aksaray polis merkezi yapıldı" 

Aksaray karakolu 1957 deki imar faali
yeti arasında yıkılmıştır. 

AKSARAYLIYAN (Doktor Naza.ret 
Bey) - Memlekete değerli hizmetlerde bu
lunan -bir E:rımeni ta:bibi; aslen Kayserilidir 
ve •bu satırların 

muharririnin anne 
annesının halası

nın oğludur . . 1855 
de doğup, 4 Eylfıl 
1927 de İstanbul'
da vefat etmiştir. 

Babasının adı Ke
vork' dur. 
İlk taıhsilini Kay

seri'de yaptıktan 

sonra, İstanbul'a 
gelerek bir müddet 
de burada okuyup 
.Askeri Tıbbiye 

Dr. Aksaraylıyan 
(Resim : Nezih) 

İSTANBUL 

Mektebine girmiş ve 1882 de yüzbaşı rütbesiy· 
le mezun olmuştur. Henüz mektepte iken, son 
senelerde, başçavuş der~cesiyle birinci sınıf 
talebelerine, riyaziye, resim, hüsnühat ve 
fra.nsızca derslerinde yardımcı vazifesini ifa 
etmistir. 

önce Rumelinin muhtelif ,bölgelerinde 
vazifede :bulunmuş,, 1886 da sol kolağalığına 
ve. 1889 da ise sağ kolağalığına terfi etmiştir .. 
1888 de Yemen'de, 12 senede Asir ve civarın
da ,bulunmuştur. Burada biııbaşıhğa yük-sel
dikten sonra, 1900 da Suriye'ye ve 1904 de 
İstanıbul'a gelmiştir. 1908 de, İki,nd Meşru,ti
yetin ilanından sonra, kaymakamlığa terfi 

, ederek, Anadoluliavağı !Askeri Hastahanesi
ne ser.taıbib tayin olunmuştur. Müteakiben, 
Selimiye Kışl'asında ve .bilahare Yanya Has
ta•hanesinde aynı vazifeyi deruhte etmiştir. 

1912 de Miralay rütbesiyle tekaüde sevkolun~ 
mustur. Balkan Hal'binde, Hükumet tarafı,n
da~ tekrar vazifeye ~ğrılıp, Gümüşsuyıi 
!Hastaıhanesine tayin edHmiştir; Az sonra Bi
rinci Ordu Sıhhiye Müsteşarlığına: getirilmiş
tir. 

Yeg~ne kaynağımı,z olan müteveffa Dr. 
A. Mezıbu:ryan tarafından yazılan ,gayrı mat
lbu ,biografide, Dr. Nazaret Bey'in ana ·dili ve' 
:tıürkçe'd~n :maada, arabca, yunanca ve fran
sızcaya da !bihakkın vakıf olduğu, -birçok ni
şanlarla taJtif edildiği, avnı zamanda dürüst, 
asil ruhlu, mütevazı, inıSanivetli, fıkaraperver, 
okumağa dµşkün ve bilgili bir ş:a.Jısiyet oldu
ğu ve her.kes tara.fmdan ke~disine hürmet 
gösterildiği yazılıdır. 

Kevork Pamukcuyan 

AKSARAY PAR,KI - Semt halkının, 

:biJ,hassa :genelerin yaz akşamlan oturup do
laştıkları ve ,bazan da ~oluk ~uğun toyluk 
flörtleri,n'.e sahne olan ibu park_ 1937 - 1938 "ara-

. sında tanzim edilmişti: eskiden burada. bir 
· asırlık mazisi olan ve Sütç.ü Bostanı denilen 
meşhur ;bir ;bq.stan var.dı; son zamanlarında 

.Sotiri admda semtin namlı ıbir :cahçıv'a.m iş
ler.di, ölümünden sonra veresesi.ne ,kalmıştı .. 

AKSARAY SEBİLİ ÖNÜNDE İDAM 
EDİLEN S'EKBAN NEFERİ V AKASI ;_ 
Alemdar Mustafa ;paşam:nı İstan:bula -hakim 
-olduğu günlerde. pa.şanın sekbanarından bir 
delikanlı bir En'amı şerif çalarken yakalan
mış ve Aksara.y sebilinin önünde 1boynu vuru
larak idam olunmuş, vaka İstanbulda ve bil-
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hassa Aks~ray'ile civannda derin .bir teessür
le karşılanmıştı. 

Aksaray karakolu neferlerile ,bazı ma
halleli ağzından o gece, ibret olmak üzere so
kak ortasında bırakılan genç sekbanın naşı 
üzerine nur indiği rivayetinin çıkması, ertesi 
gün Büyükşehirde fevkalade bir heyecan 
uyandırmış, vaka mahalline ;büyük ;bir -kal'a;ba
lık to·planm1ş fakat, '.Alemdarın korkusundan 
kimse cesedi kaldırıp ıbir mezarlığa götürme
ğe cesaret edememişti. Nur rivayeti Sadıra
zamın kulağına kadar da gitmiş,. Alemdar Pa
şa, söylendiğine göre, asla ehemmiyet vermi
yerek: - O da lazım, \'.'arsın ahirette bana şe
faat etsin! demişti. 

Sadaret kethüdası Mustafa Refik' Efendi 
ise semt ıbalkından kendisine müracaat eden 
yirmi otuz kişilik ibir heyeti iyi . karşılamış, 
sekbanın derhal kaldırılaraik t~z ve tekfi
ninden sonra dvardaki camilerden hirin:in me
zarlığm!l gömülmesini emretmiş, ve _. geceleri 
kabrinde kandil yakılması için o camiin vak-: 
fına ,bir miktar akçe vermişti. En'aım şerif 

çaldığı için idam olunan ·sekban neferinin ka:b
ri, Aksaray- cami ve mescidlerinin ha.n:gisinde 
olduğu tesbit edilemedi. 

. Bibl .. : öt, XI; es, Ta. 

AKSAR.AY YANGINLARJ - Aksaray 
semti, İstanlbulun hemen her köşesi gfüi, par
ça, parça, yahu:t tamamına yakın defalarc~ 
yanın.ıs, harab olmuştur. Bu yangınların bir 
kJ.<Smı ıbaşk~ semtlerde -çıkmış, Aksa.raya sira~ 
yet etmiştir; bir 'kısmında da kendi . sınırları 
içinde çıkan ateşin kur.bam olmuştur. 

Te·sbit edilebilen ,Aksaray yan.guılan şun
l'ardır : 

(Rumi 15 ağustos 1279) 28 ağustos 1863 
karakolhane yangınında 30, (Rumi 6 temmuz . 
1283) 19 temmuz 1867 Yusufpaşa yangının
da 43, (Rumi 16 ağustos 1294) 29 ağustos 
1877 Gurebahüseyinağa yangınında 18, (Ru
mi 25 nisan 1306) 8 mayıs 1890 Horthor yan- . 
gmında 200, (Rumi 1 ıMart 1319) 14 mart 
1903 Selimpasa yokusu yangınında 35, (Rumi 
10 temmuz 1327) 23 temmuz 1911 Aksaray 
yangınında 2400 bina kül olmuştur. · 

Horhor ya.nginı (25 nisan 1'306 = 8 ma
yıs 1890 çarşamba). Ateş öğleden 'az şonra 
alaturka 7,5 da Şekerci •sokağında Arabacı 
Mustafa ağanın damadı kalem katiplerinden 
Nail Efendinin evinden, tavada :balık kızartı~ 

lırken yağ parlamasından çıktı; mahalle tu
lumbacılan ile 1stan:bul İtfaiye taıburu deıfüal 
yetişti ise de havanın rüzgarlı, sokakların 
dar, evlerin de ahşa.ıh veıbiribirine bitişik olma
sından yangın süratle ,büyüdü, Gurebahiise
yinağa ve l\Iuradpaşa mahallelerine doğru üç 
kol üzerinden yayıldı ve 3,5 saat devam ede-

··· rek, iki yüz kadar ,bi-n'ayı mahvetti, Ser~ker 
Ali Said Paşa., Merkezkumandanı Arif Paşa, 
Zaptiye Nazırı Kamil Bey Jandal'llla Kınnap.
danı Cemal Paşa yangm yeri:µe ,gelerek itfa
iye ve t,ulumbacı ·gruplarının başında bulwıdu

lar; İkinci .A!bdillhamid de Başına.beyinci Os-
. man. Beyi gönderdi. Bu yangında f'.:,,üyü:k feda- . 
karlıklar gösteren tulumbacılara "ihsanı şa
hane" dağıtıldı. Şerif Efend-i, adında ,bir mek
tep kalfası, evinin eşyasını kaçırmağa uğra- · 
şırken kal•b sektesinden öldü. 

Aksaray ya.n.Y.ını (Rumi 10 temmmı 1327 
= 23 temmuz 1911 pa~ar): Yaz sonunun en 
güzel günlerinden :biriydi, Meşrutiyetin ilk he
yecanlı yıllanrııdan milli :bayram gün.üydU; 
Hicri takvim ile 1329 yılı recebinin 26 nc.ı: gü
nüydü ki, Mi'raç gecesi arefesiydi. Türk ve 
müslüman İsfanbulun her yıl vecd ile· kutla
dığı :bir gece olacakt!; o saıbah çıkan İstanbul 
gazeteleri, ilk sayfalarının ·baş tarafını Mi'r aç 
gecesine ayırdıktan ve: "Bilcümle cevamii şe
rife ve tek.ayayı münife tenfir edilerek şanı 
celili isla.miyetle mütenasip bir surette.mümi
nin ve mümirrat taat ve i!badat ile iktisa,bı me
subat edecekler" gibi serlevhalar yazdıktan 
sonra sayfanın tam gc%eğine ~ayet · büvük 
harflerle "10 Temmuz İydi Millisi" :başlığın
dan sonra coşk4n makaleler yayınlamıştı; 

mesela devrin en çok satan gazetelerinden İk~ 
damda, ,böyle bir _ma:kale "İyeli Milli Osmaniye . 
hürmeten gaızetemiz yann neşrolunmayıp sa
lı günü intişar ed~cektir" diye :bir not ilave 
edilmişti. İs:tıanbul halkmın büyük btir kısmı, 
Meşrutiyet •bayramını ,kutlamak üzere Büyük
şehir etrafındaki mesirelere, ıbu arada ıbilhas

sa Boğaziçi ile Adalara dökülmüştü. . 
Ateş, bu milli ve diniıbayram .gününde öğ

leye doğ-ru alaturka · saat •beş ,buçukta Uzun
çarşı başmda Harbiye Nezareti veznedarlığın
dan müteakit Me'hm,ed Beyin malı olup ;Alb
dulla:h ve kardeşi Mustafamn · kira ile tutup 
idare ettikleri konaktan ,bozma ve "Misafirini 
u.muı!liye" adı altındaki büyük ve ahışab apar
tıma,nın ü,sün:cü katındaki 18 numaralı odadan_ 
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çıktı. •Bu oda.da ll'B.ll tebaasından, :bir kayda 
·göre ,manav, polis raporuna göre ıınezatçılık 

yapan Mebmed ile ortağı Muhtar oturmakta 
idi. Bu iki blekir yabancı nbahleyin ~ylannı 
i~tikten sonra odalarında semaveri ateşile ve 
pencereleri açık bıralop bir meçhul semte bay-

ram eğlencesine .gitmişlerdi. Sert ,bir poyraz 
esiyordu, odaları poyraza karşıydı, seınaveri.n 

riragarla savrulan ateşleri odayı tutuşturdıuk
tan az sonra, esııısen köhne olan koca ıbina; ibir 
meş'ale gibi yanmağa başlaımştı. Bu konak -
apartıman, bayram münasebetile !hemen !bom
boş olduğu g~bi, civar çarşı ve, pazarda kapa
lı idi. Soka:klar dar, 1binalar tamamen ahşab 
ve ,b'mbirilıe ıbitişik idi, geç •görülen ateş ibir 
anaa., bir afet halini alıverdi. Evveli :iki ko'I. 
oldu: bir kolu Süleymaniye ve dÖkmeeileri; 
bir kolu da Alipıaşa caddesi (1934 Belediye şe-
1:ıir rehb~rinde Fuadpaşa caddesi), ·Mercan- · 
yokuşunın,ı çevirdiği a:dayı sardı; ve kısa ibir 
zaman zarfında, ,Kilid 1Hanı ortada -kalıp 'ktw
tulmak üzere ı'bu adayı !kül etti; yanan :binalar 
arasında. ~aktile Merean idadisi olup son za.
manlarda. yıkıl'a.n ve "Yanıksaraylar" diye anı
lan Ali Paşa konağı, Meroivenli Hamam ve 
Alipaşa Camii(Ağa mescidi)bulunuViordu: bu 
esnada yangın yerinde ~ulunan devrin Har
biye Nazın Mahmud Şevket Paşa, ibir kalas 
parça.sile kaşının üstünden yaralanmıştı. İkin
ci kol, Dökmeciler Hamamı !köşesinde Ağız
lıkçı sokağile Uzunçarşıya kadar olan ibir, sı
nır içindeki ibütün ibinalan mahvetmişti; hu 
arada SUleymaniye külliyesinde_n Darülhad,is 
medresesil'e bitişiğinde ve iki yanında ibulunan 
dökmeci dükka.nları hayli zarar görmüş, iha
raıb olmuştu. Yangın, ilk çiktığı bu semtte bir 
ha.yli talırlbat yaparak sönımek üzere idi ki 
rüzgarın ~avurauğu yalımlı ~talar ve k17.g1n 
çiviler, birdenbire, ateşi, mahalleler aşın 'bir 
yere götürdü ve asıl korkunç af et başladı. 
Şöyle ki: 

Evvela Beyazid Haımamı tutuştu; söndü
rüldü. Sonra Veznecilerde Şamlı Terzi diye 
anılan bir zatın dük~a.nı tutuştu, söndürüldü; 
nihayet Veznecilerde Caırn.ciali mahallesinde 
Açıkbaş ecza:hanesinin lbitişiğindeki Miralay 
~ahreddm Beyin evinin saçağını sardı; fakat · 
şö~dürülemedi ; ve oradan, azgın bıir poyraz
la savrulan ateş v'e yalımlar ortalığı cehenne
'Pe çevirdi. ttfaiye kıtal'cltile ,:rn:a.halle tulum-

iba;lannın :bütün gayretme rağm.en, rüzgirm. 
şiddetine susuzluk da eklentnce Camcıali ve 
Balalbanağa. mahalleleri ıbir an içinde mahvol
du; ateş oradan Çukurçeşme ve Mollakestel 
ve Fevziye maıhallelerine yayılarak ooralan
nı da çabucak .bir hara.beye .çevirdi; lbu semt
te, Fevziye caddesinin -sol cihetinde ilerliyen 
ateş, halı tüccarlarından Aziz Beyin konağını 
yaktıktan sonra. önlenebildi. 

_ O sırada, rüzgarın savurduğu yalımlı 
tahtalar ve lozgın çiviler, Zeynebhanım kona
ğı ile etrafını tehdide lbaşla.nuştı. !çi,nde Da
rülfünunun yerleştiği Zeynebhamm. koneğmın 
da çatısı :tutuştu ise de, ihtiyat ted,biri olarak 
içeri alınmış bulunan ma.halle tulumbalarile 
ıbu irfan müessesesinj.n hizmetine koşaın da
rülfünunlu gen:çlerin can ve başla gösterdikle
ri gayretle saçak söndürüldü; fak'at konağın 
arkasında bulunan süvari kışlası !kurta.nla• 
madı; ateş, ibu binadan Hasanpaşa fınnı ar
ıkasma atladı; Çukurçeşmede de Çüı,iik:sulu 
Ali P~a ve ilmiyeden Arµ Molla Beyin kônak
lan yandıktan sonra ya.ngın Bayezid - A.kısa.- ' 
ray caddesine indi; 'hu suretle bu caddenin 
'her iki yanı lbir ateş seli halinde Ak'Saraya 
doğru akmağa başladı; Ke.mal'paşa, Y akuiba
ğa, Oruçgazi, Kuyumcu.bahşayiş maJhalleleri 
tamamen yandı: bu sa,hada yalnız Laleli ve 
Pertevniyalvalide ,camileri kurtuldu. 

Hasanpaşa karakolundan karşıya atlı

yan ateş ·Koskayı yaktı; burada da Mimarke
maleddin, Çobançavuş, Kızıltaş mahalleleri 
yandı; ateş Yem.kapıda surla,ra dayandı; ora
dan tekrar iki ikol oldu; ,bir kolu Aksa.raya, 
bir kolu Langaya saldırdı. Birinci kolda Şeyh
f ecıad, Katipkasım mahalleleri bir volkan ha
lini aldı; Langa.da, karakol karşısındaki meş
!hur Langa meyhaneleri bir an içjnde ma;hvol
du; ateş oradan Celladçeşmesine ve Sinekli
bakkala doğruldu. 

Yerukapıdan ayrılan kolile tramvay yo
lundan gelmekte olan kol Langa caddesile 
Beygirciler · cadde.si, Emirahur Hamamı, 

Uzunodalar sokaklarile Celladçeşm:esini yak
mağa başlamıştı. Bostancılbaşıa.bdulla,hağa 

mahallesine ıSIÇrayan ateş Sineklı1bakkal . ma
hallesinin altına kadar gelmiş, Samatya tram
vay caddesinin her iki tarafını kül etmişti: 
Bostancıbaşıabdul1ahağa camii yanan bina
lar arasında idi; Tramvay Şirk~tinin de ahır• 



23 Temmuz 1911. yangınında yanan Aksaray 
(Yangın yukarıda x işA:eti ile gl:isterile:n noktadan 
çıkınııtır. Siyah yerler yanan sa.hadır) 

,., 
ve çocuklan korumak, İstanbul belediye
sini başarılması çetin muazzam bir sos· 
yal dava karşısında bırakmıştı. Felaket 
İstanbulda büyük bir teessür uya_ndır

nuş, · herkes asil bir heyecanla felaket
zedelerin ve. belediyenin imdadına koşmuş, 

yurdun her tarafından ianeler gönderilmişti. 
Süleymaniye 1avlusunda kurulan kırk çadıra 

. 285, Şehzadebaşında LetaJet a:partımanına. 18, 
Vefa idadisine 55, Edhem Paşa konağına 16 
aile yerleş.tirilmiş, Müşir Deli Fuad Paşa, İs
tanbul hemşeriliğinin en Ulvi simalarından bi
ri olmuş, Şehremanetine gönderdiği bir mek
tupta, yol parası da kendine ait olmak üzere 
Feneryolundaki köşküne ve tbaıhçelerine 300 
ıaileyi yerleştirmiye amade olduğunu bildir
mişti. Mekteplerde imtilhan zamanı yaklaştı
ğından Vefadan 1başka Mercan; Davudpaşa ve 
Ka;bataş idadilerine de yangın felaketzedeleri 
yerleştirildi, ve o yıl ,bu idadilerin imtihanlan 
Darülfünun olan Zeynebhaın:mı konağında ya
pıldı. İstanbul zaıbıtası üzerine düşen vazifeyi 
can ve ,başla ibaşarmış, yangın esnasında ve 
yangından sonra faaliyete geçen :hırsızlan 

amansız bir .dikkatle takip etmiş ve ,böylece ibir 
melun fırsat peşinde dolaşan uygunsuzlardan 
yüzlercesini tevkif etmişti. 

Yangın esnasında dört kişi kalb sektesin
den, Ahm.ray,da 19 yaşında ,Giridli Nadire is
minde !bir kızcağız ile Küçüklangad-a Kirkor 
isminde ihtiyar bir Ermeni y~arak ölmüş; 
yanıgından sonra yapılan araştırma sonunda 
da Sorguççu sokağında ·bir evin mahzeninden 
de, havasızlıktan :boğulmuş 35 yaşında tene
keci Çekmeciyan ile 13 yaşında ~rtaki çocu
ğu cesetleri ,çıkanlnııştı. Devrin Sadırazamı 
Hakkı Paşa, Dahiliye Nazırı Halil Bey, Har
•biye Nazın Mahmud Şevket Paşa ve Şehremi
ni Suplhi Bey, afetin devamınca yangın yerle
rini 'dolaşmışlardı. 

Aksaray yangınında ihina ve eşya olarak 
taihmin edilen zarar en az on milyon altın idi; 
1stanıbu1da iş yapan bütün sigor:t.a şir'ketleri 
ise ·ancak 600.000 lira ödemişlerdi; ,bu afetten 
sonradır ki Büyükşehir halkı sigortaya karşı 
· ciddi ;bir alaka göstermeğe başlamıştir. 

Cideli ve mizahi, itti!lı.adcı muhalif !bütün 
İstanbul gazeteleri ,günlerce yangından :bah
settiler. Uğradıklan felAketin dehşetini öğ

renmek, İstanbullular için öyle ibir acı merak 
o~du ki ekmek parasını gazeteye verenler p 
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zıüldü, gazet€!lerin çoğu da yangın felaketze- · 
delerine parasız dağıtıldı, Aşağıdaki yangın 
mersiyasi "vav, he" imzası ile "Afacan" mi
zaıh gaze:tesinde çıkmıştır: 

:Mersiıyei Hiarik 

Paytaht yandı yine iih perişan oldu 
öyle dehhaş bir ateş ile srızan oldu 
Oyk, dehhiış bir ateş ile sCızan · o,dµ 
Yürüdü heı· tarafa sanki bir umman ol<lu 
Yakdı lstanbulu hem ha.ilki insan oldu 
Ağlamalc -bibneyen adem bile gtrya.ıı olclu 
Bir ka.ziidır ki zuhiirıı keder. efşan ol<lu 

Nicl' kaşane olup ta•m·eı dendanı lehib 

Ne mesacicl ne mekatib dedi etti tahrib 
Hasılı-. birbirini eyleyüb afet taklb 
Aksal'aya tuta.sın. Veznecllıerden bir iı> 

Arabkda ne kadar varsa emAkin telhib 
F:,1.•,H afet, jıüı· nikbet, tesiri acil, 

Bunca blinranı rasin hak ile yeks:ın olclu 

He:o. ol aileler haline insan ağla.r 
Bu clliet öyle müessir ki ciğerler dağlar 
DökiL.üb yerlere mahvoldu o ballar yağla: · 
Kimi hieret edecekmiş gibi yükler bağlar 
Seyl! at~ş ise her canibe durmaz çağlar 
Ne için gülmeli, dostlar bugqn elbet ağlar 
Dostla.r ağladı, düş~n ise handan oldu 

Dağılar ett..i . biitün milleti bu Iıılli elim · 
Nice ebniyderi etti o dem ziri adim 
Haniimansiiz, ciğer pıı.rı;ıalayan n.ari · azim 
Biitüıı Osmanlıyı clilhii::ı idecel, haile, kim 
İy,li l\IiJlimizi mlitem Jle etti tesmim 
Ağ'..::,yor işte bu ahvale bütün kalbi selim 
Da.ri mes'ud bugün mahşeri eltvan oldu 

Alemin haleti rülıiyesin etün teshir 
Avrupa, Afrika hasretgehi ey Şelıri şehir! 
Sa.na. karşı duyulan hisler edilmez tabir 
Gün':egüıı dilleri unıranın iderken tesrir 
Ne için mulıterik oldun, bizi ettin dilgh-
Yau.ma. sen, yanma, niçin yanmalı tarihi kebir? 
Ah.. bir hay,i yerin yandı da viran o!du. · 

Bizi müstağraki ye's etti bu ihraln hemin 
l\'Uitcelliın müteessir, ideriz il,h ü enin 
Biı• clalıa mislini göstermesin AllaJı.. amin .• 
Cümle Osınaıılı biladın ide afetden · emin 
Her cihetden ide asıtyişimiz hep te'min 
Hı\nis olma.zdım eğer eylesem Allaha yemin 
Calibi merhameti hazreti Rahman oldu. 

Bu af etten bir .gU.n sonra da Balat yan
gını çıktı ve o da ikinci •bir felaket 1ıalini aldı, 
Haliç kıyısından Hekimoğ1ualipaşa camiine 
:ka;dar olan geniş bir sahayı mahvetti (B. : Ba
lat Yangını). 
AiiSARAYDA YEŞİL TULUMBA KAH
VEiiANESİ - Semtin esnafı ile ayak takı-

mının oturduğu, ülfet ve muhabbet etdiği bir 
yerdi. önünde bir bağçe, bağçesinin önünde 
de yeşil boyalı ağaç tulumbalı bir kuyu ve 
hazinesi tulumba ile. kuyudan çekilen su ile 
dolan bir çeşme vardı; kahvehane bağçesinin 
etrafını da bir demir parmaklık çevirmişti. 

Meşhur Kara Ahmed Pehlivan kalb sektesin
den bu kahvehanede .. ölmüştü (B. : Ahmed 
Pehlivan, Kara). 

AksarayıIJ. bu namlı kahvehanesi 1920 -
.1930 arasında yıkılmıştır; 1910 da ingiliz res· 
samı Warwick Goble'nin yapdığı sulu boya 
bir resim tek hatırası olarak kalmıştır. 

AKSARIKLI SOKAGI - Fatih kazası .. 
nın Fatih merkez nahiyesinin K:irmastimahal
lesi sokaklarındandır. Darüşşafa:ka caddesi
le Misva:k sokağı arasında, tesviyesi yapılma
mış, dö;t ara-ha ,geçecek k'adar· geniş :bir top
rak yoldur; üzerinde ikisinin kapLsı caddede 
dörder. katlı üç ,be.ton ·apartman bulunmakfa
dır. (1945 \Aralık) 

Bibi.: REK, Gezi notıu. 

AKSEKİ CADDESİ - Fatih kazasının 
Karagümrük nahiyesinin Muhtesihiskender 
nıahallesi soikaklarındandır; 1934 şellıir ı-eh
ıberi haritasında her ne kadar ,bir cadde ola
rak kaydedilmiş ise de büyük şehrin alelade 
bir sokağından farksızdır (B. : Muhtestbis
kender Mahallesi). 

Ahşa.bminare sokağı ile ~kialipaşa cad• 
desi arasında geniş ,J:dr kavis çizerek uzanır. 
İki araba ancak geçebilecek kad·ar geniş, ka
ba taş döşeli, evleri ahşap-, halkı mütevazi ge~ 

. lirli ailelerdir. Akseki camii ,sokağile olan kav
şağı köşesinde, kendisine .ve rou sokağa adını 
veren Akseki mescidi bulunmaktadır. Hırkai
şerif camiinin üst kapısı da 'bu cadde üzerin
dedir. (1945 Arahk). 

·-· 
Biıbl.: REK: v~ Saiım Tur.g1.1!d, gezi- notu. 

AKSEKİCAMİ SOKAĞI .~ Fatih kaza
:sının Karagümrük Nalhiyesinin Muhtesihis
kender mahallesi .sokaklarmdandır; ,4rınutıu 
sokağile Akseki caddesi arasında uzanır; ka
:ba taş döşeli, bozuk; evleri ·aılışab, 2-3 katlı 
dar gelirli veya orta halli aile meskenleridir; 
Armutlu .sokağı tarafından· gelindiğine göre, 
Kabakulak .sokağile olan kavşağını geçtikten 
sonra sağda 27 numaralı küçük bir ev, en az 
1bir asır evvelinden ,kalma küçük fa.kat İstan-· 
1bulda benzerleri .gittikçe tükenmekte olan an-
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fendidir, kabri de, mesci
din mihrabı önündedir; on 
beşinci asırdan kalma ir'; 
bir granit üzerine, son, 

Aksarayda Yeşil Tulumba ve Yeşil hılumba ktth"ehane.s! 
(Resim: Warwlck Gohle'den S. Bozralı eli He) 

· ,tamirinde konulmuş mermer bir kitabe ]evha-
,sında .: · 

· Biı.nil evvel Aıkseki Kemaledidin .. Efendi 

Reıhmetul11ihi aleyh 857 

yazılıdır. Iİaraib olmuş, on yedinci asır ,başın
da Reisülküttıaıbla~n Da;I Mehrried Efendi 
tarafından yeniden yaptırıhnıştır . (H. 1013) 
1604 de ölen M€:hmed Efendi de Kemaleddin 
Efendinin yanma gömülmüştür. Bundan son
ra bu, mescit uzun zaman yine !bakımsız kal
mış, ıfevkalide harab olmuş, en son (H. 1315) 
1897 de Meıhımed Şev.ki Efendi adında .bir ha
. yır sahibi tarafından bugünkü şeklinde ihya 
• edilm:iştir. Akseki caddesi~üzerindelci avlu ka
: pısında talik hat ile ş-.u kitaibe okunmaktadır. 

Sa'yi metktir ola merhum Kemalüddlnin 
Dinine devletine hi~et Ue oldu ımld; 

Hazl'oti Fatilı ile şehri Stanbula gelüp 
Yapdı bu mescidi kim medfeni de :ı.n<le ~did; 
Kalbi işık gibi oJmuş idi viraneü harab 
İılüb ol ma'bedi mesdud felek ahdi m e<l!d; 
Yetlfiib k_ıldı Hacı Şevkl Efendi llıya 
Yeniden eyledi, ma.'mur anı ba s.ı'yi nıezid 

Hissemendi ıiiami ecrü mesôbat itsun 
Hırkai pii.kl risa).et.<len anı rabbi mecid; 
Pederü ma~er.inin ruhla.n şad olarak 
Bulalar cenııeti alada safai citvid ; 
Sa/dl beş vakıt gelüb okuna. ba.ngi ta.r.Uı 
"Altseki Mescidi hiınmetile oldu , tecd!.d. 

Ya-hu! 1815, Raınazani şerif, 

Mescidin üçüncü banisi olan, :bu Hacı Şev
ki Efendinin kabri de mescidin mihrabı önün
deki · ;hazirededir, · m.emıerden · ka.'bir taş~daati 
kitabesi de 1ıudur: 

"Ba.nii salisi tarikati rifaiye meşayihinderi 
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ve maliye hazinesi 
memurin kalemi 
hülefasından Ak
seki Camiişerifi 

bAnli salisi elhac 
Şevki Aşki Efen
dinin halvetga.hı 

manevisidir - Se
ne Hicri 1324 (M. 
1906)". 

Bibl.: Hadikatül ce
vami, I; REK ve Sa
im Turgud, Gezi notu. 

. AKSof (Hafız 
Fikri) - Tanınmış 

r:p.evlidhanlard an; 
1925 de Afiyonda 

Hafız Fikri Aksoy 
(Resim: S. B.) 

doğmuştur; son zamanlannı Köprülü. Camii 
müezzinliğinde geçiren Hacı Şükrü Efendinin 
oğludur; Hafızlığı Nuruosmaniye imamı Ha: 
fız · Hasan Akkuşdan, aşere ve takribi ise 
ayaklan kesik Serezli Hafız !. 
İsın.ıil Efen diden yapmıştır; 

maddi manevi asıl feyz aldığ'l 
büyük kaynak ise Fatih baş 
imamı ve hatibi meşhur Ha
fız. umer Aközdür. Son dere
ce terbiyeli, siyreti ve sureti 
güzel insan olub hafif, tatlı 
bir sesi vardır, mevlid de 
okuyorsa da bilhassa Kur'an 
tilavetinde iyi hafızdır; Fa
tih imamı merhum üstad Ha-

cı Ömer Aköz'
den arabca da 
öğrendiği ıçın 

tilavetinde me
tanet vardır. E
ğer bir doğuş a
rızası deği)şe 

tek kusuru icab 
etmeyen yerler
de de sesini bur
nund8ll. getirme· 
sidir. 1958 de 
Bağçekapıda Hi
dayet Camiinin 
hatibi ve İstan
bul Müftülüğün
de Mushaflar 
tedkik heyeti 
başkanı .bulWlU
yordu. Hatib o
larak, mevzula
rını iyi seçmesi ve melahati vechiye sahibi 
olması .halk tarafından çok sevilmesine sebeb 
olmuştur. 

Ali Bize, Sağman 

AKSU (Ahmed) - Marmara saıhilinde 
Çatladı.kapı balıkçılarından, milll mücadele 
yıllarının unutulmuş kahramanlarından; işgal 

yıllarında Çatladıkapıdaki sur haraJbelerini si
le.:h deposu haline koyup oradan Anadoluya si
la:h kaçıranlardan; aslı Orduludur, memleke-
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tinde Hacı Fetta'hoğlu diye tanılır, küçük yaş
da !stanbulda tavattum ederek balıkçılık ede 
-gelmiş, 1957 de yaşı altm1şını hayli aşmış, dinç,· 
pür neş'e, mesleği icabı yalm ayak, rindane, 
alın terinin az fakat temiz kazancına kanaatle 
yaşamakta idi; askerlik çağına gelmiş bir oğ
lu ile Çatladıkapıdaki tarihi sur'.harabesi altın
da ,bir ,baraka - evceğizde oturınakda idi. Son 
açılan sahil yolunun -baiı-kçı Ahmed Aksunun 
günlük ıhayatında ne gi.bi bir değişiklik yap
dığı tesbit edilemedi. 

AKŞAH1N (Hafız Kerim) ~ Tanınmış 
mevlidhanlardan; Hafız Ali Riza Sağman 
"Mevlid nasıl okunur ve tammnış mevlidhan
lar" adındaki eserinde hal tercemesi olarak 
şu satırları yaz1yor: "1916 da •rarsusda dcğ·
du, !stanbulda Bayazıd Ca.miinde müezzindir. 
Sesi pek tiz, o kadar ki isterse 22 perde gös
tererek okuyaıbilir, fakat daima yükseklerde 
uçarak pestleri hesa!ba katmadığından sesin
deki 22 perdeyi 15 e indiriyor. Şimdiki kulak
lar gerçek çok ,bağırmadıkça işitmiyor is-'.} de 
arada okuma sanatının iratınna riayet edilse 
iyi olur. Hafız Ke· 
rim Akşahin 194 7 
de Son Dakika Ga
zete3inin açdığı ses 
müsabakasına gir-
miş, Taksimde 
Maksim Gazino-
sunda Konservatu
var muallimleri
nin huzurunda :,'o.
pılan imtihanda 
Uçyüz kişi arasm
da birinciliği haza- • 
narak o yıl için 
"Ses Kıralı" ilan 
edilmişti". 

Hifız Ke••:ın Alq,ılıin 
(Resim : S. B.) 

AKŞAM GAZETESİ - 1958 de kırkıncı 
yılını tamamlamış İstanbulun en eski büyük 
gazetelerinden; ilk sayısı 20 Eylul 1918 de 
.çıkmıştır. 

Bu büyük gazetenin tarihçesi .bu ansik
lopedi için iki muharririn kalemi ile tesbit edi\f 
miştir. Şevket Radonun: 1946 da yazdığı ilk 
makale aynen dere edilmiştir, gazetenin 1958 
deki durumu da İrfan Derman tarafından tes
bit edilmiştir, R. E. Koçu'nun· işareti ile Meh-

med Koçu da her iki muhafririn unutdi.tğu ba
zı notları ilave etmiştir. 

"Akşam" adile 1bir gıündelik gazete çıkar
mak fikri ilk def-a Kazım Şinasi Dersan'm aklı
na gelmiş, o zaman Darülfünunda usulü tarih 
profesörü Mortman'ın muavini olan ve Tanin 
gazetesinde de y.azı işleri müdürlüğü eden Ka
zım Şinasi Dersan, fikrini Ahmed Ağaoğluna 
açmış ve Akşam gazetesinin imtiyazını -bera
ber almışlardır. O sırada Kafkasyaya murah
ras olarak giden Ağaoğlu daha gazete basıl
madan !bu işten vaz geç.~, imtiyaz yalnız Ka
zım Şinasin•in üzerinde kalmıştır. Bunun üze
rine . V a,kit gazetesinde çalışan arkadaşların
dan Darülfünunda İçtimaiyat bürosunun genç 
profesörlerinden N eomeddin Sadak ile Ali Na
ci Karacan'a müracaat eden Kazım Şinasi 
"Akşam" gazetesini ,beraber çıka.rm.ak husu
sunda onlarla anlaşmış, her ·biri 250 şer lira 
koyarak 750 lira sermaye ile gazeteyi çıkar
maya başlamışlardır. Necmeddin Sadak ga
zetenin başmuharriri olmuş, ıAli N aıci Kara
can yazı işleri müdürlüğüne ge!}miŞ, Kazını 

Şinasi de idare işlerini ,üzerine almıştır. 
Akşam .gazetesinin ilk nüshaları E'bus

suud caddesinde Necmi İstik.bal matbaasında 
dizilmiş , Sabah matbaasının .bir makinesinde 
basılmıştır. Gazeteninı idare ve yazı.işleri Nec
mi İstikbal matbaasının üst katındaki ,bir kü
çük odada göriilüyordu. 

Akşam gazetesi çıktıktan ıbir ay: sonra 
Bulgar cephesi çöktü. Mütareke ilan edildi. ilk 
günlerde ancak beş, altı -bin nüsha basan·"Ak
şam" siyasi •hadiselerin sevkile birdenbire iki 
üç misli arttı. Fak.at İstanl::ıulun işgali üzeri
ne gazetelere sansür konulunca roaskı sayisı 
yeniden düştü. Bu sırada Akşam sahipleri 
İtilaf sansürü ile mücadele halinde idiler. Her 
türlü tehlikeyi göze alarak memleket menf~
atlerini koruyan yazıları sansürden kaçırmak 
için türlü çarelere !başvuruyorlardı. Falih Rıf. 
kı Atay o zaman Akşam gazetesinde "Günün 
fıkraları" nı yazıyor, Ferid Paşa hükumetine 
!hücum ediyordu. Akşam gazetesi hükumet ı11a
zarında, şüpheli ,görülüyordu. Hatta Falih 
Rıfkı bir aralık tevkif edilerek Kürt Mustafa 
Paşa divanı harbine sevkedildi, kendisini güç
lüftle kurtardı. 
· Akşam .gazetesi kurulduğundan az blr 



İSTANffüL 
~ ,.,.: ·-· -;._:,:, .. ·,-~-,.,,-, ...... ~-· -------------------.--------------

müddet sonra idarehanesi Necmi İstikbal 
matbaasının üst katında•ki küçük odadan çı
karak Reşid Efendi hanında kiralanan bir 
daireye geçti. Sonra idarehane İkdam yurdu
hun bitişiğindeki binaya nakledildi (Şimdi 

Türk.iye Yayınevi binası). Milli Mücadele açı
lınca Akşam gazetesi sahipleri Anadoluda 
başlayan kurtuluş hareketini kalemlerinin 
bütün kuvvetile desteklediler. Bu neşriyat 
halkın hislerine tercüman olduğu için gazete
nin satışı tekrar yükseldi. O zaman Akşam 
,bir düz makinede ve çok büyük ;boyda dört 
sayfa olarak çıkıyordu. Fakat düz makinede 
gazete süratle ,blasılamadığı için akşam ıga.ze
.tesini okumak istiyen herkese yetiştirmek 

mümkün olamıyordu. İstiklal !harlbinin heye
canlı günlerinde gazete daha matbaanın 

önünde kapışılırdı. Makine. ,bir :taraftan gaze
teyi basar, ,basılan nüshalar . kapıda biriken 
ibalka dağıtılır, kapıya •birikenler, gazeteleri
ni alınadıkıça gitmezlerdi. 

Akş'8.II1 Anadohıdaki İstiklal savaşı ha
ıberlerini İstanbul halkına yetiş,tiımek iç.in 
bütün tazyiklere rağmen her sareye ıbaşvuru
yor, mu.4ıa.hirler, ekseriya •Karadenizden gelen 
takacılardan son ha.lberleri öğrenip ,gazeteye 
y~tiştiroyrlardı. Fuad Duyar (Cumhuriyet ga
zetesimnı istihbarıat şefliğinden emekli) çok iyi 
bir gazeteci olan merhum Sadeddin, Bilal Ak
,ba o zaman .AJkşamın fedakar muhaıbirleri idi
ler. Hayatlannılehlikeye koıymak baha.sına.is
tiklal har!bine dair son Anadolu ha.berlerini 
öğrenmiye .çalışır.-,halka en heyecanlı günleri 
yaşatırlardı. , 

Lozan sülhü. sırasında Akşam ı:ıalıipleri 
"Sabah" gazetesinin rotatif makinesini satın 
aldılar. Ancak bu rotatif makinede gazete ba
-sılma.ya haşlandıktan sonradır ki,· !heı• isteye
ne. ıbir akşam gazetes.i yetiştirnıek ·ka·bil oldu. 

1925 de Akşam idarehanesi .Acınıüsl:uk 

(Cemalna.dir somağı) sokağındaki ı3·numara
lı şimdiki 'binasına geçti. Bu bina · "Basiret" 
gazetesi sahibi Ali Efendinin konağıdır. (B. ~ 

Ali Efendi, Basiretci) Varislerinden satın 

alınmış, içerisi •baştan aşağı deneıcek şekilde 

yıkılarak tamir edilmek suretil-e ,bir gazete 
idaıı::ıhanesi ve matbaa haline getirilmiştir. 

Akşam gazetesi, 1928 de harf inkılab, 

sıra;sında. ha.1:ka yeni !harfleri öğretmekte bü
yük 'bir mektep olm.ıuştur. Akşam gazetesinin 

lbugünk.ü yaşlı okuyuoula.rınd'an çoğu o za- · 
man Akşam ,gazetesini okumaya alışmış olan
lardır. Gazete ibir müddet iri ,puntolu ha~fler
le basılmış, sonra Necmeddin Sadakla Kamn 
Şinasinin büyü'k .bir isa•betle seçtikleri en oku
naklı harfler, arap harflerinden litn harfle
rine geçen okuyucuları bu gazeteye muhaıb
betle bağlamıştır. 

Akşanı gazetesinin başmuharriri, gazete
nin birinci nüshasından itibaren Necmeddin 
Sarlaktır- Ali Naci Karacan 1926 da hissedar
lıktan çıkmıştır. 

Akşamın eski mensupları, Ali Naci Ka
racanın hem hissedar, hem de yazı işleri mü
dürü olduğu devre ait pek hoş hikayeler anla• 
tırlar. Ali Naci o devirde ateşli bir Fenerbah
çeli imiş. Maçların _tafsilatını da bizzat kendi 
yazarmış. Galatasarayla Fenevba!hçenin en 
hararetli rekaıbet seneleri olan o devirlerde 
Ali Naci, gazete tam basılmak üzere iken mat
baaya gelir, birinci sayfadaki bütün dizilmiş 
ihaberlerin dağıtılmasını emreder, kendisinin 
oturup maç tafsilatını yazacağım. bildirir, ha
kikaten sütunlarca yazar, ;bunlar dizil.inceye 
kadar hayli vakit geçtiğinden gazete çıkma 
saatine yetiştirilemez, daima geç kalırnuş. O. 

· zaman Akşam gazetesinin rakibi olan "Son 
Saat" gazetesi de bu gecilrmelerden istifade 
ederek tutundu diyel).ler vardır. 

Ali N adden başka Akşam gazetesine 
hissedar olarak ilk yıllarda Rifat Müeyyed 
ile Faliılı Rıfkı Atay da girmiş, sonradan ay- -
rılmış1ardir. 

Akşam gazetesinin siyasi mesleğinde da
ima :memleket menfaatleri ha.kimdir. Bu düs
tur ilk çıktığı. günden itilbaren değişmemiştir.· 
Akşaım İstanıbulda · Milli Mücadelenin en ha
raretli müdafilerinden .biri olmuş, milli hüku
metin kuruluşile başlayan biütün inkılap hare-. 
kellerini desteklemiş, ikinci dünya !harbinde 
de Türk. milletinin menfaatlerini her türlü ~i
yasetin üstünde .tutarak müdafaa etmiştir. 

Umumi kütüphanelerdek koleksiyonları bu
nun en adil şahididir. 

İki eski arkadas ve iki eski ortak olan 
Ntcmeddin .Sadakla ,Kazım Şinasi işleri arı-. 
larında çok iyi taksim etmişlerdi. Necmed
tlin Sadak Akşamın yazı işlerine, Kazım Şi
nasi de idare işlerine ,bakar. Bir yazının, ga.ze-



teye girmesinde tereddüt hasıl olursa Nec
meddin Sadaka sorulur. Gazetenin takip et
tiği politikada onun görüşleri hakimdir. Eski 
,bir sosyoloji. hocası olan Necmeddin Sadak 
,gazeteciliğe ,başladıktan sonra da öğreticilik 
mesleğini ,bırakmamış, gazetesinde çalışanla
rın daima hocası ve yetıiştiricisi oimuştur. 
Olgun şahsiyeti karşısındakine daima hürmet 
telkin eder. Patrongi.bi değil arkadaş gibi 
muamele etmesi etrafında•kileri kendisine 
hayran -bırakır (B. : S~dak, Necmeddin). 

Kazım Şinasi Ders!:l,n Akşam gazetesinin 
idare işlerini büyük •bir intizamla yüriitür. En 
küçük teferrüata kadar ala.kadar olur. O da 
eski hir 'hoca olmakla beraıber .Akşamı kur
.duktan sonra, bütün dikkat ve gayretini ga
zeteye hasretmiştir. Akşamın idare işleri 

onun devamlı alakasile bir saat gibi işler. İn
tizamsızhktan nefret eder. İn-s:an seçmesini bi
lir. Gazetenin istih:barat ,kısmında çalışmak 

üzere türlü kanallardan gelip sıtaja başlayan
ları o görür. Bazısını, sadece yüzü kendisine 
emniyı,t telkin etmediği için gazeteye 'almaz. 
"Belki de iyi adam ama suratı hoşuma git
medi" diyerek kabul etmedikleri çok olmuş
tur. Bilhassa sarhoş mu1harrirden nefret eder. 
Onun i-çin Akşam gazetesinde ayyaş .muharrir 
tutunamamıştır. Ne kadar .kıymetli olunsa ol
-sun Kazım .Şinasi bir ayyaş gazeteci ile bera
ıber ça:Iış.'1:1.ayı reddeder (B. : DevsE1,-n', Kazım 
-Şnasi). · 

K~zım Şinasi Dersan gazeteye hir adamı 
çok güç alır, fakat -bir gazeteci ilk iki sene ga
zetede kaldı mı çıkıması güçleşmiş demektir. 
Patron kendisinden mEmnun olmuştur. Bu
nun içindir ki, Akşamın muharrir kadrosu pek 
az değişir. Senelerdenberi dalına ayni insan
lar gazeteyi çıkarır. 

Yazı işleri müdürü Enis Tahsin Til 20 se
nedir Akşamda çalışır. Yazı işleri müdür mu
a viıti Hilali .Siğman yırmi iki senedir bu mi'.ies
sesededir. Hikmet Feridun Es de o kadar es
ki. Mustafa RagıpEsafü, Muharrem Feyzi 
Togay, Vala Nureddin Va-Nti, Cemal,Refik, 
Cemaleddin Bildik yirmi veya daha fazla se
neden beri Akşamdadırlar (B. : 'ril, Enis T.ah
sin; Siğr..1a!l, Hilali; Es, . Hikr..1et Feridun; 
Esatlı, Mustafa Ragıb; Togay, Muharrem 
Feyzi; Va-Nti; Vala Nureddin; Cemal Refik; 
Bildilt, Cinıaleddin) .. 

1946 da Akşa.mm daimi yazı· kadrosu şu 
zatlardan mürekkeptir: 

Başmuharrir: Necmeddin Sadak. 
Yazı işleri müdürü: Enis Tahsin Tii. 
Yazı işleri müdür muavini: Hilali Sigmaıi, 
Sekreter muavini: Cemaleddin Bildik. 
Fıkra muharrirleri yaş sırasile: Refik 

Halid Karay, Vala Nureddin Va.-Nu, Cemal 
Refik, Hi~met Feridun Es (ayni zama11da 
neşriyat müdürü) Şevket Rado. 

İstihbarat şefi: Mustafa Raıgıp Esatlı: 
Polis ve adliye muhabiri: Remzi Tozan

oğlu. 

Belediye ve ma.a.rif muhabiri: Sadeddin 
-Gökçepınar. 

İkUsadi mahafil muhabiri: Ecvet Güre
sin. 

Muhtelif istihbarat ve reportaj: Haluk 
Durukal. 

Spor mu!halbiri: Şazi Tezcan. 
Musahhiıhler: Şevket Talay kurt, :l:hsan 

Tayşılı. 

Fransızca, ingilizce, almanca, ruscadan 
haşka daha 'birçok lisanlar bilen Muharrem 
Feyzi Togay Akşama hemen hlr dilden ter.cıü
meler yapar. 

Hepsi ter.biyeli, nazik, efendiden insan
lar · olan ibu topluluk Akş.aitı. gazete.sinin ağır·· 
başlı şahsiyetini vücude getirir. 

En kıdemli ,gazetecilerimizden biri olan 
Enis Tahsin Til son derece nazik ,ve kibar ,bir 
zattır. İntizama bu kadar düşkün insari. da na
dir bulunur. Masasının üzeri daima tertemiz• 
qir. Gazeteleri okumadan evvel katlayıp üs
tüst.e •koyduktan sonra teker teker· okumaya 
·başlar ve mutlaka yine katlayarak :bir kenara 
·kor. Eğer kapıdan girince Enis Beyi oda~a 
görmezseniz onu,n · gelip gelmediğini masanın 
üzerine ,bakarak anlıyabilirsiniz. Eğer masa
da kağıtlar katlanmış ·itizamla duruyorsa· 
Enis Bey gelmiştir, kütüp:hanede •1:lir ansiklo
.pedi k:a.nştınyor veya. resiım anyor demektir. 
Eğer masanın üzeri karmakarışık i•se o gün 
Enis Bey gelmemiş, yerine Hilali Siğman: -çalı
şıyor demektir. Çünkü Hilali masanın üzerini 
bir türlü intizama sokamaz. 

Matbaam en çelelbi si:n:ı.ası Enis Tahsin 
Til'in hayatında· nadir rastlanan en sert. söz
lü şu çerçeveyi aşamaz: -Kütüphane memuru 
·Mösyö Düraso· 'l"Urkiyeyi ·az ·:bildiği için.•Enis·· 
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Beyin verdiği kupürlerle • resmleri ara.sıra 
yanlış zanflara kor. Mesela "Harbi umumi" 
adlı 1bir kitaıbı "Umumi" kelimesini esa.s tuta
rak mutlaka "U" harfi gözüne koymuştur!. 
Tabii ,bu k1ta;bı Enis Bey aramaya kalkınca 
bulamaz. Fena halde kızar: 

- Mösyö Düraso çok rica ederim, bir da· 
ha dikkat ediniz!. der. 

Düraso'nun da şirin potlan vardır, bir 
kere '\Ata sözleri" adlı :bir :kitafa AtatüI'kün 
sözleri zannederek Atatürk dosyasına koy
maya 'kalkmıştı! 

Enis Tahsin Til'in -. Ansiklopedik 'bilgisi 
pek geniştir. Belli başlı memleketlerin ikinci, 
üçüncü derecede siyaset adamlarının isimle
rinden ve mesleklerinden tutun da cenubi 
Amerikanın, pasifik adalarının en ehemmi
yetsiz liman ve ·şehirlerine vanncaya kadar 
hepsini ,bilir. Hikmet Feridun Amerikaya gi
dip geldikten sonra Enis Beyin lbilerniyeceği 
,bazı şehir ve liman isimlerini öğrendiğini san
mıştı. Fakat hangisini söylese Enis Bey ken
disinden evvel etraflı izahata girişiyordu. Bu 
!karşılıklı şakalaşma gaızetede. bir müddet de
vam etti ve Hikmet Feridunun "pes" deme
sile nihayet buldu. 

Enis Tahsinin gazeteci olarak en büyük 
meziyetlerinden ibi.ri Akşam gazetesi okuyu•• 
cularının hangi yazıları okumaktan hoşlan
dıklarını ,bilmesidir. Senelerdenberi ve hala 
Aıkşam gazetesinin kadın ve ev sayfalarını, 
sinema sütunlarını bizzat kendisi hazıl'lar. Si
nemaya hemen hiç gitmediği halde Türk oku
yucularına en son .sinema . haberlerini, en ye
ni yıldızla.rı o haber veımiştir. 

Enis Tahsin Til Cumartesi günleri izinli
dir. O günler yazı işleri müdütji olarak Hilali 
Siğjınan ç'ahşır. Enis Bey varken haftanın altı 
günü dainıa sessiz, sakin olan Akşam gazete
si cun:ıartesi günleri en gürijltülü hayatını ya
şar. Hilali gürültülü çalışır. Hademeye bağı
rır, kahveciye bağırır, zilleri çalar, müret
tiplere seslenir. İstihbarat odasında herkes 
biribirile yüksek sesle konuşur. Hilali de oda
sından öbür odadaki laflara karışır, şakala
şırken Hikmet Feridun Es rum şivesile Hila
liye dair mübalagalı hikayeler anlatır. 

Hilali Siğunen Giri,tlidir. Çok iyi rumc:ı, 
fransızca bilir. Rivayete göre rumca konuştu
ğu zaman Türk olduğu anlaşılınazrmş. Fa.kat 
tt\rkçeyi de hala hafif bir rum şivesile söyler. 

Gazetecilere verilen ziyafetler.de rum gar
sonlar hizmet ediyorsa en akıllıca hareket Hi
la.linin masasına oturmaktır. Çünkü o.garson
lara rumca ,birkaç cümle söyledi mi bütün gar
sonlar onu rum zannederek iltiması arttırır, 
masasını yemeklere, içkilere garkederler. Hi• 
lali de kıs kıs gülerek ,bunları etrafındakilere 
ikram eder. Çok hesabi olduğu için Hilal.iden 
ancak •böyle yerlerde · ikram görmek ka:bil
dir. 

Vazifesine son derece düşkündür. Kazım 
Bey kendisini ne zaman çağırsa "Acaba nok• 
san bir iş mi yaptık?" diyerek yüreği hoplar. 
Emirlere pek riayetlkardır. Gazeteyi mahke-, 
meye götüımesi çok uzaktan muhtemel bir 
yazıyı onun elinden geçilmek mümkün değil
dir. Tehlike olmadığını anlatmaya kalkmak 
;boşunadır. Münakaşa · -büyüdü ırnü meseleyi 
kökünden halletmek üzere yazıyı Necmeddin. 
Sadaka, yahut Kazım Şinasiye gösterir. On
lar da ekseriya yazının ,gazeteye girmesinde 
mahzur gö·rmezler. Fakat Hilalininı rahat et
mesi için mesuliyeti patronlann kabul etmesi· 
lazımdır. 

Hilali Siğman'm en korktuğu şeylerden 

·biri de hanımı telefon ettiği zaman kendisini 
gazetede bulamaması ihtimalidir. Şayet tele
fon edilmiş de kendisi 'bulunmamışsa gelir gel
mez haıberi alır ve derhal telefonu açarak 
evin ufak •tefek ihtiyaçlarını tedarik etmek 
üzere Balıkpazarına kadar gittiğini söylemeyi 
ihmal etmez. 

İstihbarat şefi Mustafa Ragıp E?sath Ak
şamın ,belli başlı şahsiyetlerinden biridir. Ya
kın tarihi, bilhassa 1ttihad ve Terakki tarihi
ni en gizli sahnelerine varıncaya kadar bilir. 
"İttihad ve Ter~ki tarihinde esrar perdesi", 
"Manastırda patlayan tabanca", "İttihaıd ve 
Terakki tarihinde su:ikastler ve entrikalar" 
adile üç büyük eser yazmııştır. !ttihad ve Te
rakki hadiselerile o kadar meşgul olmuştur 
ki, günün vakaları üzerinde konuşulurken bile 
lttihad ve Terakki tarihinden misaller getirir. 

Çok dalgındır ve çok cigara içer. Çantası, 
cepleri ve masasının ,gözü yığın yığın evrakla 
doludur. Sinemadan haberi olmayan bir adam 
varsa o da Mustafa Ragıptır. Bir gün sinema 
ilanları arasında Janette Mac Donald'm yeni 
bir film çevirdiği gıözüne çarpmış, bunu meş
hur İngiliz Başvekili Mac Doıiald sanmış. Ak• 
şam üzeri gazeteye Muharrem Feyzi Topy 
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geldiği zaman İngiliz devlet adamlarını pek iyi 
bildiği için : . 

- Kuzum Muharrem Feyzi Beyefendi, 
" şu Ma.c Donald'ın sinema artistliği var mıdır? 
diye sormuş. · 

Pek nazik ve her arzuyu mutlaka yerine 
getirmek istiyen Muıharrem Feyzi: Tagay da 
birden'bire dura;klamış: 

- Hiç rastlamadım ama lbu akşam hııya
tını bir tetkik edeyim, diyip gitmiş. 

Günlerce aramış, taramış. Nihayet Mus
tafa Ragıp Esa.tlı'ya: 

- Mac Donaldın sinema artistliği etti
ğine dair bir kayda rastlamadım, demiş, belki 
akrabalarından biridir? 

- Nasıl olur Muharrem Feyzi Beyefen
di, 'ben geçen gün gazetede gördüm. Yeni bir 
film çevirmiş. 

Bunun üzerine Muharrem Feyzi Togay • 
tekrar tetkikata girişmiş, bu sırada Janette 
Mac Donald'ın -bir kadın sinema artisti oldu
ğu, Başvekil ile alakası bulunmadığı meydana 
çıkmış. 

Mustafa Ragıp İstanbut şehrini ibilhassa 
Nişantaşı ve ha.valisini meşhur şaıhsiyetlerin 
oturdukları binalara va.nncaya · kadar •bilir. 
"Saray ve konaltların dili" adlı •bir eseri var
dır. Gazetenin istiınlbarat şefi olduğu gibi be
lediye haıberlerini de o yazar. Vilayet ve ,bele
diye teşkilatının içini dışını bilir. Mesleğine 
aşıktır. Haksızlıklara isyan eder. Son derece 
merhametlidir. Onun kadar iyilik ya;p,m:aısını 
seven adam zor.bulunur. Kimin ıbaşısıkışsa he
men Mustafa Ragıba baş wrur. O da kendi 
işlerini :bir tarafa !bırakarak sağa sola telefon 
eder. En derin zevki: darda kalmış :birine yar
dım etltiği zaman duyar. 

G~eteye yeni giren genç gazeteciler 
Mustafa Rlııgıptan pek çekinirler. Çü~kü o 
gençlerin yakı,n tarihi lbHmemelerinden şika
yetçidir. Pek te yanlış- olmayan •bir düşünce 
ile Kamil Pa.,adan, Mahmud Şevket Paşadan, 
Enver Paşadan, Talat Pa.,adan, Yakup Ce
milden haıberi olmayan adam isterse en bü
yük mektepleri bitirsin onca. cahildir. Zaten 
eski ·harfleri !bilniiyenlerin ilmine de itimadı 
yoktur. 

Akşam gazetesi işlerini damıa vaktinde 
yapan gazetecilerden mürekkeptir. Razım Şi
nasi Dersan ile Enis Tahsin Til'in intizamı 

herkeşi munta.za.m olmaya mecbur e'tbtiştir. 

Gazetede günün ortasında Enis Beyden baş
ka kimse yoktur. Muhabirler sa;bah erkenden, 
7 ile 10,30 arasında gazetede ;bulunur. Gazete 
12 de basılmış, satışa çıkmıştır. Öğle'den son• 
ra ancak saat 17 de tekrar gelir, ertesi gün 
çıkacak haberlerden bir 'kısmını yazarlar. 

Necmeddin Sadak .öğleden sonra gelir, 
bir müddet yazı işleri odasında oturup gazete 
leri karıştırdıkt,an ve konu!,ftuktan sonra kendi 
odasına çekilip basmakalesini yazar. Yeni 
harfler kalbul edildiği günden itrbaren Nec~ 
meddin Sada'kın eski harflerle :bir satır yazı 
yazdığı görülmemiştir. Hiç za!hmet çekmeden. 
yazar. Başmakalesini, kelimeleri çizip karala.• 
madan pek az ,b!ir zaman içLn:de bitıirir. 

Refik Halit Karay yazılannı evde hazır
lar. Gazeteye iki günde ibir, ,a'kşam üzeri •saa,t 
17 den sonra yazı ,bırakmaya ve muharrirlerle 
sohbet etmiye gelir. O sırada ValA. Nureddin 
bir fıkra. bir de Dikkatler yazmak ve Kalamış
ta oturduğu i~in 6.45 vapuruna yetismek mec
buriyetindedir. Bövle zı:ı.manlarda Va.laya sual 
sormaya gelmez. Çünkü mz ne sorars.~ız so
run, o yazısile meş-guldüız,. Gayet kısa ceva'!'
lar verip tekrar yazısına dalar. İşiniz bitmlıJ 
de. gevezelik etmek istiyoraanız Va.la.ya yeni
den bir sual sorduğunuz zaman onun parma.k
l1arile kulaklarını tıkamış olduğunu görürsü
nüz. Misafirler artarsa Va-la dayanamaz, bü
yük bir nezaketle müsaade istiyerek, yahut 
kaşla _göz arasında kağıtlannı toplayıp içeri
ki oda.va kaçar. 

Haftada lbir veya iki gün saat 17 den son
ra doktor Adnan Adıvar ~ıkacak olan yazısı• 
m tashih etmek üzere ıgelir. Enis Tahsm Til 
kendisine bir çay ısmarlar, hademe de ,simit 
aramaya koşturulur. Doktorun gazeteye gel-

. diği zaman en sevdiği ikram bu çayla simittir. 
Ya.namı mutlaka 'kendisi tashih eder. Bu sı
rada arkadaşlarla tatlı tatlı konuşur. Dokfur 
Adnan Adivar mühim ,bir raha;tsız:hk ~ir
dikte'n sonra her zaman Akşam ga.zetesinin 
iki merdivenini birden cıkaniıyor. öıice birinci 
katta Kazım Şinasi Dersanın odasına kadar 
g-iiHvor. orada ibir müddet dinlenip sonra ya
zı isleri odasına çıkıyor. Övle san1lır ki, doktor 
Adnan Adııvarın en sevdiği oda ıbir gazetenin 
wzı isleri odasıdır. Bu odaya cıkamadığı gün
ler Kaz1m Şinasi Dersa.:n~ın odasından telefo
nu ac1p yazı isleri oda.ısına telefon eder, biraz 
dünya ahvalinden bahsetmek üzere Eni! 
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Tahsin Til ile· bu satırları yazanı ~ağıya ça
ğırır. Hasis olmamakla iberaber lüzumsuz 
masraflara meydan vermiyen Kazını Şinasi 

Dersan pek sevdiği doktor ıAıdnan Adıvar'ın 
ayni !binada iki oda ara·srnda telefonla ·görüşüp 
lüzumsuz ·bir mükaleme kaydettirmesi.ne ses 
ç.ıkarriıaz. · Çünkü yazı işleri oda.sile Kazım Şi
nasi DE:rsan'ın odaısı arasında Duo-Fone ter
'tiba.tı vardır. Fakat doktor Adnan Adıvar bu 
a;leti kullanmayı sevmez. 

Hikmet Feridun Es.gazeteye en az uğra
yan muharrirlerdendir. Sadece yazı bır.a'kmak 
üzere ,giinün gayri .muayyen saatlerin:d,e, · o da. 
birkaç dakika için uğrar ve daima gittiği belli 
olmıyacak şekilde gözden kaybolur. Pek na-
. dir olarak yazılanın gazetede yazar. Yaptığı 
reJ?~rtajlarla insani pek gwgin !bir adam oldu~ 
ğu hissini veren Hikmet Feridun en çekingen,_ 
mahcup gazetecilerimizden biridir. Kendisine 
telefon edecekler diye ödü kopar. Ne kadar 
uğr.aşsanız :bir şey sordurmak üzere ahbabına 
:bir telef on ettiremezsiniz. Kapı'cıiJ.ar, arayan 
olursa ·Hikmet Feridun un gazetede olmadığını 
söylentiye alışmışlardır. 

· O yakası açılmamış halle nıüktelerile dolu 
olan mahkeme reportajlannı ve lstaill!bul ha
yatını yazan Cemal Refik de gayet sessiz b1r 
adamdır. Kalemi eline alınca !bülbül giroi şakı
yan bu thalk muharriri ,gazetede en az konu
şaiılardandır. 

Akşam .gazetesinin okuyucularına akse~ 
den yüzünde :bir durmuş oturmuşluk göze çar
par: hiçbir · vakit ortalığı heyecana vermez. 
Büyük başlıklar ancak ;büyük hadiseler oldu
ğu ıanian konur. Akşam gazetesinde büyük, 
kafa ,başhklar yoksa düınyada fevkalade ha
dise de yok demektir. Hadiseler korkulu bir 
gidiş. almış olsa bile !başlıklar arasına bir ümit-

. li ·cümle mutla!ka sıkıştırılır. 
- Akş11·mın bir hu,susiyeti de kahveci olma

masıdır. Kazım Şinasi Dersan·, pisliğe sebep 
olacağı: düşüncesile lbinıanın içinde bir kahve 
ocağı acıJmasına müsaade etmemiştir. Onun 
için :in.uharririn kahvesi, · binaya en az yüz 
metre uzaktaki bir ka;hvehaneden gı:-Er· (1Jı~,ı:~) 

Şevket Rado 
Akşam gazetesine yıllarca hizmet etmil'?, 

gazeteye şöhret ve rağbet sağ'lamış üç biiyii.lc 
isim Sevket Radonun makalesinde maalesef 
mmtulmu::ıtur; bu iic büyük a,dam miJverril.1, 
.Ahıned Refik, · yaşad1.ğı devri üslübka.r kale-

mi ile tarihe mal eden Sermed Muhtar ve bü· 
yük hümorist - karikatürist Cemal Nadirdir 
(B. : Altınay, Ahmed Refik; Ahın, Sermed 
Muhtar; Güler, Cemal Nadir). 

İstanbulun büyük yevmi gazetelerinden 
Hürriyet'in intişarı, bu gazetede magazin 
sayfalarına geniş ölçüde masraflarla son de
recede ehemmiyet verilmesi, bu sahada rakib
siz olan Akşam'ın satışı üzerine ilk ağır dar
beyi indirmiştir. 

Kuruluşundan beri Akşam'ı daima ayak
da tutan bel kemiğinin de Necmeddin Sadak 
olduğunu, bu diplomat muharririn ölümünün 
tezine başlayan sarsıntı göstermiştir, Akşam, 
İstanbulwı en az satılan gazeteleri arasına 
düşmüştür. Akşam'ııı ağır zararlar karşısın-· 
da neşriyatını tatil etmesi, İstanbul şehri için 
muhakkak ki pek elim bir kayıb olurdu. Ga
zetesinin mukadderatı yalnız kendi eline kal
mış olan Kazım Şinasi Dersanın isabetli bir 
kararı, Akşam Gazetesini, yeni bir hamle ya
pabilecek gene nesle devri, hem enerjisi, hem 
bilgisi, hem de kudreti maliyesi 'bu durum.da· 
ki ıbüyük gazeteyi kurtarabilecek olan Malik 
Yolaç ile arkadaşlarının Akşam ile gazeteci
lik mesleğine atılması, adı inkilal;> tarihimize 
mal olmuş bu gazeteye hayatiyet zerketmiş
tir. Yeni bir gazete tesisinden çok zor olan bu 
teşebbüs, iki yıl gibi kısa bir zaman içinde 
·başarı yoluna girmiştir. İstanbul Ansiklope
disi Akşam Gazetesi denilen büyük tarihi is
mi layık olduğu durumda ,görmek ister. 

Mehmed Koçu 

Akşam .gazetesi 19 Nisan 1957 de sahip 
değiştirdi. Malik Yolaç, Sa;bri Çifkurt ve Ve
dat Dur:usel Komandit Şirketi ,bu tarihten iti
:baren Akşam'ı idare etmektedirler. Fakat im
tiyazı genç ve enerjik bir armatör olan Malik 
Y ola,ç tarafından alındı ve .gazetenin genel po
litikası onun direktifleriyle ve yeniden çizildi 
Gazete kadrosu kısmen değiştirildi ve yeni ila
veler yapıldı. İbk yenilik öğleden sonraları çık
makta olan Akşam \bir saıbah gazetesi oldu. 
(8 Haziran 1957). Gazetedeki hareket dur
madı ve daimi bir oluş içinde gelişti. Bu ·geliş
me Yeni Sabah .gazetesi yazı işleri müdürü 
olan Osman N. Karaca'nın umum neşriyat 

müdürü olarak Akşam'a g-eJmesinden · son:ra 
•hızlandı ve gazetenin şeklinden hurufata. ve 
hatta yazı ma:salarına kadar her şey değişti. 
Bu ata.da .önemli ;bir değişikllk de eski ve 
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emektar rotatif yerine mod~rn ibir makine 
alınması oldu. · Rotatif için ek bir bina yapıl
dı ve mürettiphaıne ile arşiv ve spor seksiyon
lan bu 'biıl'aya taşındı . .ruzun bir çalışma ve 
!h.azı:rlanma devrinden sonıra ıAJkşam yepyeni 
•bir şekilde intişar etti (7 Mayıs 1958). Bu 
hamlede ,gazetenin tirajı üç misli ve satın alın
ma tariıhindeki tirajın da 20 misline yükseldi. 
Gazete sadece İstanibullulann yerine hütün 
memlekete hitap etmeye ;başlamıştı. 

:Mazisi olan her müessesede olduğırgibi 
gazetede de eski ile yeni ıbir arada yaşamak
tadır. Müretti-phanedeki 'ustalardan ·. iki"Si 39, 
ü,çü 36, ilcisi de 33 yıldan!beri çalışmaktadır
lar. Bu arada Hilali Siğman · evden telefon 
edilince yine telaşlanmakta, Düraso resimleri 
yine yan1~ zarflara koymakta ve haftada .bir 
defa emektar saatı kurmaktadır. Bilmeceleri . 
eskiden olduğu gibi Şevket Talaykurt hazır
lamakta ve Remzi Toza.noğlu mUsahlhiih .ola
ra:k çalışmaktadır. Ta:bii eskisi gibi yine pek 
az konuşmaktadır. Eskiler gazetedeki modem 
ve yeni .ziihnivete ca,bucak uymuı:ılardir. 

Ga.zetenin en dikkati Geken tarafl' ,sahibi 
. bulunan Malik Yolaç He Neşriyat müdürü Os.,. 
:man N. Ka,raca'nın ar.alarınd'a:ki lboy farkıdır. 
Bazılanna ,,e:öre bu f.ark 35 santimi geçmekte
dir. H~diseleri tıratik bir zaviveden mütalaa 
eden Malik Yolaç'la Osman N. Kara.ca tam 
,bir tezat teşkil ederler. Bununla ;beraber biri
birlerini tamamladıkl.anndan gayet iyi anlaş
maktadırlar. Gazetedeki diğer !bir yenilik de 
biır 'kahve oC"a.ğım·n açılması olmuştur. F'aka.t 
bura:da sadeoo çay ve ıhlamur satıl.maıktadır. 

Hadiseleri realist bir şekilde taıhlil eden 
Feridun Ergin'nin merhum Necmeddin Sa
dak'n verini doldurduğu okuyucularca. ifade 
edilmektedir. ·Feridun Eı,gin vol tekıuiinden 
dis macm:ı.u imaline ka-dar her konuda ,bilıgi sa
hi-bi ol<luğunda.n ,ga.zetede bir s-ev sormak is
teyenler kendisini merakla ,beklerler. Gazete
nin fıkra va.zarlarının ,aY7'1 lbir odaJ.an vardır. 
F'~:h:at bfo bir va.zarı burada bulınak mümkün 
rc~il~i,-_ A?:i?: Nesin i;lci üç ,günde bir defa, uğ
rar. Çetin Altan ekseriya Ankaradadır ve Mü
ı:;~ryef HeklınôR"lu iJ.ı:01deyl partileri dışında 
memleket meselelerini .münaıkaşa eder. Ha
berler gefi Muammer Kavlan Pndei- rRı::tfa

.,.,"-n ,rrınbi.za.m insanlaroandır. Ekseriya IDıan 
Turalı ile mfuıaka~a eder. Muhabirler yine es
kisi gibi gürültülü çalışmaktadırlar. 

1958 de Akşam'ın yazı ailesi şu idi: 
Umumi Neşriyat Müdürü: Osman N. Ka• 

raca, 
Baş yazar: Feridun, Ergin , 
Fikir yazarları: Müşerref Hekim.oğlu, 

Aziz Nesin, Çetin Altan, 
Sekreterler: Oıfuan Koloğlu (Gece), öz

demir Tuncer (Teknik), Seyhan Billbaşa.r (Ma-
gazin ve spor). · 

Habelre Şefi: Muammer Kaylan; yardım
cıları: İrfan Derman (Memleket Haberleri), 
Nadir Dayı (Dış haberle~). · · · · 

.. Muhabirler: İlıhan Turalı (Deniz, Tekel), 
Haberler Şefi: Muammer Kaylan: vardııiı.

Tıunçkol (Partiler) , Meryem Abigadol (Be
yoğlu), Nail Güreli (Vilayet, Belediye), Veci
hi Ünal (Adliye). Handan Akalar (Maarif)' 
Bilgin Peremeci (Zaıbıta). 

Spor: Doğan Koloğlu (Şef), Orha.n 'Merıe
mencioğlu, Eyyu:b Karadayı, !Ay.dm Öztürlç, 
Turp:ud Dinsel. 

Magazin: Kasım Yargıcı 
Ressam: F:.mz Aşkın 
Müsahhi:hler: Orhan Şıpka, Şevket Ta

laykurt, Remzi Tozanoğlu, Altan Deliomıan . 
Sadi Borak. 

Türkiye ve Dünyada Akşam.'ın 154 mu
halbiri devamlı olarak •haber göndermektedir. 
Ayrıca Ankara (Attila Bartınlı -Şef-, Güngör 
Yerdeş, Orhan Tokatlı), İzmir (Nejat Tür
keli) ve Eskişehirde (Naci Gelendost) büro
lan bulunmaktadır ve Adana, Bursa ve Zon
gulda'kta temsilcileri vardır (1958, Iu.aım). 

İrfan nERMA:'ıl' 

AKŞAMCI, AKŞAMCILAR - İstanbul 
a.rgosuında, akşamlan işini gücünü bitirdikten 
sonra bir vey.a ,birkaç meyhaneye uğrayarak 
içki içmek itiyadında olanlara ver.ilen bir isim
dir. Büyük .şehrin bugün hemen hiç örneği, 
kalmamış olan emri gedikli sala.tin meyhane
lerindeki akşamcı sohbetleri de edebiyat ta~ 
rihinde çok zengin !hatıralar bırakmıştır (B.: 
Meyhane, Meyhaneler). 

Akşamcılan meyhanelere !bağlayan deko
rtııfa burada şövlece a.nlatmak gerekir. tstan~ 
,bulun eski lbüyü'k gedikli meyhanelerinin ka
.pılan üstünde, alameti fartka olanı.k, uzun 
bir demir çenJ?;ele as.tlmış bir hasırlı ıbinlik bu
lunurdu. Gedikli rn,evliarıeler isimlerini semt
leri.ne, · içinde bulundukları hanlara, kendi ha
vasına, atmosferine göre yahud ün salmış 
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meyhanecilere, güzelliği ile bir zamanlar dil
lere destan olmuş nevcivan bir sakinin adına 
nisbetle anılırlardı: Zindankapısındaki ''Sa
lebci", Asmaaltındaki "Çavuşbaşı", Tavuk
pazarındaki "Saraçhanı", Langadaki "Mer
merli", Topkapıdaki "Karagöz", Loncadaki 
"Sakızlı", Cibalideki ''Anastaş" gibi... 

Kapıdan girilince, ya sağda, yahut solda 
"tezga!h" ıbulunurdu. Tezgah, ,bazan da, mey
hanenin dibinde, kapıya karşı da olurdu. 

Tezgahın üzerine, ayakta .bir iki tek atıp 
gidecek yolcular i~in hazırlanmış ra'kı kadeh
leri, şa:rap bardakları, içinde fasulye piyazı, 

lahana. h'aşlaması ve leblebi gfüi mezeler bulu
mm taıbakla.r dizilirdi. 

Gediklilerin tezgahbaşı müşterileri,· ekse
riyetle "Dört kaşlı" tabir edilen esnaf kalf ala
rı, ,genç kalem efen dil eri idi, ne keseleri, ne 
yaşlan akşamcılığa elverirdi: Dükkanlar ve 
kalemler eZ'a.llda kapanır, eve dönerken, yol 
üzerindeki ,bh- gedikliye şöyle ;bir uğranırdı; · 
ekserisi de yeni evli bulunurdu; kafes ardır.
dan köşebaşı gözliyen, "Er" i ,biraz gecik~e 
baygınlıklar geçiren kanlaı:-üıı · bekletemezler, · 
mahallelinin diline düşüp altın adlarım bakıra 
çıkaranıazla.rdı. İstanbul aıkşamcıları, ununu 
eleyip eleğini duvara asmış, ~luk çocuk, da
mat ve gelin sahibi olmuş kimselerle, yani tez•• 

·gahbaşı devrini geçirmiş olanlarla, aşkamcılık
la dile düşmüş, kendi maıhallesile ıciva.rda kız 
bul'amaymca en az yedi mahalle aşın yerden 
bir · kız alarak zavallının ibaşını ateşe yakmış 
bıçkınlar idi. Çoğu da ",bekarlık sultanlık" di
yen ve han odalarında otur.an işi tıkırında es
naf bekarlanydı. 

Tezgahın arkasına düşen duvarda, oyma
lı rafla!'.' !bulunurdu, bu raflara rakı ve şarap 
,binlikleri dizilirdi; ,kenanndaki ,çivilere de, 
ea.mdan yapılmış kulplu rakı ve şarap ibrik
leri . asılırdı; müşterilere i~ki ,bu ibriklerle su
nulurdu; en eski gediltlilerde, cam ibrik yeri
ne kabak 'kullanılırdı. 

Meyhanenin etrafına da tahta sofralar 
( alç.ak masalar) ve kısa ,ba~klı hasırlı iskem
Jeler dizilirdi. Her sofranın ortasında da, ,kü
tükten oyma :bir tuzluk bulunurdu. Bazı gedik
lilerde devamlı ve iUbarlı müşteriler için :bir
kaç :basamak merdivenle ç:ıilcılan balkonlar 
"Şirvan" lar ,bulunurdu; ·bazısının da ;J)ir üst 
katı ve bu üst katta mükemmel döşenmiş oda
lar il:lulunurdu. Bu odalara istanıbulun azılı 

zorbaları, kabadayılan, son azgın devirlerin
de yeniçeriler tarafından civan kapatıldığı 

söylenir. 
Meyhanenin bir duvarı boyunca gayet bü

yük ve içlerinde cins cins şarap ve ra:kı bulu
nan fıçılar dizilirdi, öyle ki, bu fıçıların koca
man tahta lülelerine merdivenle çıkılır ve kol 
gi'bi fışıkıran içkiye çanak, barda'k değil koca
man kovalar tutulurdu. 

Baztlannda fıçı yerine :büyük küpler bu
lunurdu; o zamanlarda o meyhaneler "Küp. 
lü" diye anılırdı. Küplü meyhanelerin en nam• 
Iılanndan ·biri Galatada idi ki, son zamanlara. 
kadar gelmiş ve artık, :bir haşarat yatağı ha
lini almıştı. Fıçılı meyhanelerin sonuncusu da 
yin~ Galatada, 1940 - 1946 arasında yıkılmış 
olan Lavirentos gemici meyhanesi idi (B. : 
Küplü; Lavirentos) 

lstanbulun gedikli meyhaneleri, mutfak
larının temizliği ve alıcılarının, bilhassa ıba
İık ve et yemeklerindeki hiinerleri ile meşhur
. du; gediklilerin külbastısı ile kebaplı yaz tür
lüsünü konak ve saray ahçıları yapmazlardL 

Gediklilerin geniş tavanları, ekseriyetle 
direklerle tutttıır11lmuş bulunurdu; ·. gediklile
rin hususiyetlerinden biri de ·bu direkler; ve 
orta direğin di:binde duran hüyük bir sarda1ya 
fıçısı idi . 

Bu sardalyalar, ya Malta.dan, yahut Yu
naIJ adalarından gelirdi. Direklerden :l)irinde 
de büyükqe bir çıngırak bulunurdu; kapanma 
saati g-elip de rukşamcılar dağı.b,n:a<h mı, mey
hanede sakilik eden çocuklardan biri kapıya 
gözcü dikilirdi, kol gezen zabit uzaktan gö
rilnünce c,ocuk çıngırağın ipini çeker, müşte
riler s~si keser, meyhanenin kapı kepenkleri, 
indirilirdi; kol geçince çıng-ırak tekrar çekilir, 
kapı açılır, alem eski rengini alırdı. Kol gezen 
zabitler çıngırak seslerini işitir, bunu "kendi
sine ve kanuna gösterilen bir sayıgı" olarak 
ka-bul eder, içerisinin müşterilerle dolu oldu
ğuınu bildiği halde meyhaneye ,girip akşamcı
ların keyfini bozmazdı. 

Bir büyük gediklide "Usta" ünvanile bir 
tezgahtar patron, şamdanbı.ra ve çubuklara. 
bakan iki ateşçi. sofralara hizmet eden ibeş 
altı tane gene ya)hut çocuk hizmetkar, bir aş
çı ve asçtmn da bir yamağı bulunurdu. 

Güneş, yaz ve k1ş her akşam 'alaturka sa
at on ikide .kavuştui?;una göre, saat ondan, ya
ni gruptan, ezandan iki sa.at kadar ~vvel, 
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tezgahtar aJcşamcılann ibriklerini doldıinıp 
hazırlamağa ,başlardı. . 

Meyhanelerin temiızliğen çok dikkat edi
lirdi; 1bardaklar ve kadehler temiz bezlerle ku
rulanıp parlatılır, yerler dikkatle süpürülür, 
sofralar g~cır gıcır silinirdi. · 

Sofralarda akşamcılara hizmet eden 
uşak çocuklar, tertemiz giydirilirdi; İstanb'ı~l 
akşamcılanna sakilik, nezafet, nezaket ve ze
raf etle güzelliğe bağlı ince bir san'a.ttı, her 
kişinin karı değildi, :bilhassa Sakızµ Rum ço
cukları, meyhane uşaklığında büyük kabiliyet 
gösterirlerdi. 

Sofralara. toprak şamdanlar !konur; mum
lar dikilip hazırlanırdı; etrafına da. meze ta
baklarını dizerlerdi ; ıh.er sofraya bir tane de 
büyük tuz kutusu konulurdu. 

Akşamcılar, on bire doğra birer ikişeı· 

sökün ederdi. Kapı önünde ·duran tuvana bir 
oğlan, yüksek sesle : 

- Buyurun efendim ... Buyurun! .. 
Diye bağırır, ikinci "Buyurun" tlıll son 

"U" sunu, ciğerinin son gayretine kadar uza
tırdı. 

Akşamcılar, meyhaneye eli ıbıoş gelm!-'z
lerdi, mevsime ve :zevkine göre ibirkaç elma 
yahut porlaıkal, üzüm, kiraz, yahut, !havyar, 
alasından m,rt yahut kuşgönü pastırma geti
rirdi. 

Uşak, daima kendi sofrasına oturan müş
teride ıböyle bir şey görünce, koşup elinden 
alır, soyulmak mı, ayıklanmak mı, yıkanmak 
mı, kesilmek mi hülasa ne yapılmak lazımsa 
çabucak yapıp önüne ,koyardı. 

Ortalık ka:rannca, Usta eline ,bir küçük 
şamdan (Fiske şamdanı) alır, masalan dola
şarak onun alevi ile diğer şamdanları tutuş
tururdu: ve her sofranın mum.unu yakınca 

da, etrafındaki akşamcıları: 
- Ağalar. Safa geldiniz! ... 
Diye selamlardı. 
Her meyhanenin bir tane ,biiyük orta kan• 

dili vardı; en sonunda da o yakılırdı. Akşam
cılar arasında orta kandilin yanm.a.cıı, meyha
ne ·sohbetinin _gelişmesine bir 'başlangıç bili
nirdi. 

İstanbul .akşamcıları, ekseriyetle, mec
lislerinin letafeti ile meşhur edip ve zarif kim~ 
selerdi, rindane gazeller söyliyen, destan, koş
ma, semai düzen, hanende ve sazende akşam
cıların ar~~ıı.ı:~, ~li lnçaJdı baldırı çıplakl~r pek. 

AKŞA.MeILAlı 

karışamazdı. Kanlı vakalar, umumiyetle kol
tuklarda çıkardı. Bilhassa Yeniçeri kabada
yılan, akşamcılığa ayak uydurmağa çalışan 
esnaf gençlerini, ,bu ,gibi mütecaviz sarhoşla
ra karşı müdafaa ederlerdi. 

A1kşamcıl'ardan bir kısmı da muziplikle
ri ile meşhurdu; muharrir Mehmed Tevfik, 
"Mürekkebçi İzzet" isminde bir akşamci~ şu 
fıkrasını nakleder: 

"Bir akşam üzeri, İzzet, ,bir viranede ,bir 
hindi ölüsünü -görmüş, hemen alarak yolma,.ğa 
.başlamış. Arkadaşlan: 

- İzzet! Ölü hindi yenir mi? 
Deyince: "Siz ,karışmayın ... Renk te ver

meyin!." diye tenbih ederek tneyhaneye git~ 
mişler ve hindiyi, kızartmaJc üzere meylhane 
ahçı,sına vermişler. Meğer yanlarındaki ma
sada da, üç beş ıkişi ala lüfer balığı alıp getir
mişler imiş ... Derken hindi kızartması İzzetin 
sofrasına, lüfer ıskarası da berikilerin sofra
sına konmuş. Mürekkepçi İzzet, arkadaşları 
ile hindi üzerine düzme ,bir hır çıkarmış, arka
daşları da h1ndiyi yememeğe ant içmişler ... 

Öhür ,sofradakiler, lıızet ile arkadaşları
nın tuhaflıklarile eğlenirlerken böyle lüzum
suz bir iddia yüzünden dağılıp .gitmelerine 
üzülmüşler; aralarını l:nılmak için hindiyi ken
di sofralarına alıp önler.indeki lüferi İzzetin 
sofrasına koymuşlar ... 

Meyhanelerin kapanma saatinde, ki ala
tmrka bir buçuk sulan idi. çıngıraklar çalınır
dı; hanlar i~indeki gedikli meyhanelerde ise, 
davul çalınırdı. 

Akşamcılar, meyhane dönüşlerinde semt
lisile ibirleşerek yolda da muhaihbetle giderler
di. Fazla kaçıranlardan, hazan yollarda dökü
lüp kalanlar da olurdu. Hoş bir fıkradır: Ak
şamcının biri evinin kapı,sma kadar gelnµş, 
fakat tokmağı çalacak takati ıkalmadığında.n 
kapının önünde sızmış, kalmış. Kol gelmiş, 'bir 
yeniçeri corbacısı kendisini uyandırarak: 

- Kalk! Kapıya gideceksin!. deyince 
sarhoş g-ülmüş: 

- Ağa!.. dem.iş, işte evimin kapısı, ha .. 
lim olsa. ora.ya _g-irerdim!. 

Gedikli mey.hanelerin müşterileri. yalnız 
yeniçeri neferleri ile esnaf aksa.medarı d(>ifüdi. 
Devlet ricalinden, kalem amirlerinden, ülema
dan ve müderrisinden kıyafetini tedıbil ederek 
meyhanelere devam edenler vardı. 

Bir te1,kıın gari-b1 fakir akşamcılar da var ... 
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.dı ki, bazıları güzel sesleri ile gazel okur, ld
misi ney üfler, keman, çığırtma, zurna çalar· 
dı, öylelerini diğerleri idare eder onkra para 
verdirmezlerdi. İstanbul akşamcıla.rı . içinde, 
sazı y'ıizünden el üstfüıde tutulmuv olanlardan 
biri, İmameci kalfalarından Kırbalı Ahmed 
idi. (B. : A:hmed Kırbalı)· 

İstanbulun eski büyük .gedikli meyhane
lerinin dillere destan olmuş akşamcılarından 
biri de Bekri Mustafadır. (B. Mustafa, Bekri) 

Tarihin ikaydettiği meyhane düşkünü ak
şameıı ayyaşların hemen en eskisi de Fatih 
devri şairlerinden Melihi'dir; asrın büyük şai· 
ri Bursalı Veliyeddin oğlu Ahmed Paşanın 

musahiplerinden olan Melihi hakkında, Kasta
monulu Latifi şu ıf11krayı nakleder: 

Mel:iıhi, Ahmed Paşa tarafından Fatih 
Sultan Mehmede takdim edilmiş -idi. Ama ga
yet ayyaş, gece ve gündüz kah mahmur kah 
mest idi. İcki kadehini ele ·almayınca ıgözü 
açılmazdı. N1ce kere üilbbe ve destan meyha
neciye rehin koymuş idi. Devrin tanınmış 

şeyhlerinden Ruşeni Efendi ile tahsil arkada
şıydı. 'bir- gün Şeyh Ruşeni: 

"Bu fi:sküfüeur ve lehiv ve şur neceyedek 
sürecek, gelsin ona muhafbbet camından aşk 
şara:bını içireyim görsün ki, zevk ve halet ve 
şevk ve keyfiyet nastl olur!.." diye ha'ber gön
derir. Bunu işiden Sultan Mehmed de M:elihivi 
huzuruna getirterek içki içmiyeceğine :;ı;or!a 

yemin ettirir·; yeminden sonra Padişahın pek 
çok ihsanlarına nail olur. Şair, memeden ke
silmiş çocuk grbi birkaç .gün nefsini zorlayıp 
saibreder, kendisini hozaya ve afyona verir: 
fakat şarabın sekrini birinde bulamaz. Padi
şah da, adamlar koşup Mel~hinin meyhaneye 
;gidip ·gitmediğini gözletirnriş .. Günlerin birin
de bu gözcüler, Meliliiye o zamanlar m:eyhane
ierile meshur Tahtakalede körkütük: 

. , ' . 

Aferinler ~arabı gUfrenge 
LA.net o!sun bozaya benge 

,beytini okuyup dolaşırken rastlar1'aır ve yaka
layıp huzura getirirler. Şairin ayakta duramı
yacak kadar sarhoş olduğunu gören padişah 
da gaza.be gelip lhemen idamını ve cesedinin 
denize atılmasını emreder. O zaman Ş'air dört 
kitaba, ve arşı -azama ve Kabei Muazzamaya 
yeminler ederek: - Huzurunuzda. peyman 
edelidenlberi ele peymanıe almadım, peyman 
şikesi: olmadım! der. Başına çöküp ikoea rin
din ağ.zmı koklarlar .. Hakikaten hir içki koku.-

su yok.. Padişah bu hale nasıl geldiğini tatlı
hkla .sordukta MeJiıhi türlü yollarla özürler di
ledikten sonra: - Hukne (ihtikarı aleti) teda
rik ettim de ... der. 

-Kendisi de İstanıbulun tanınmış çelebi 
akşamcılarından olan IA.lhmed Rasim, akşam
cılığın ayyaşlığa kadar varan hallerinden 
;bahsederken büyüık şehrin hariminden pek 
canlı sahneler yaşatır: 

"Geçen gün mey aşamam zamandan biri 
nasılsa geceden evvel h·anesine' gelll' .. Kadını 
sevinir. Kadmlık huya ,biraz da takılır: -
Vay! Bu akşam meyhaneler kapalı mıydı?. 
Galiıba tezıgaJhtarla da:rgınsmız? .. Acaba şi
şelerde bir şey kalmadı mı? .. diye şakalaşır. 
Gülerler ve sevişirler. O aralık yemek bahsi 
açılır, zevce der ·ki: 

- Yüz dirhem kadar iyi peynir alırsan 
sana :bir makarna fırını yapayım! 

Köftehor da yenir. Et suyile yumuşamış, 
. üzeri nar ,g!roi kızarmış, yanında buzlu vişne 
hoşafı, üstüne de yumurtalı peynir cekilir. 
Efendi derhal fırlar, bakkala doğru koşar, 

yüz dir1hem peynir der demez arkadan biri 
gözünü kapar. Tanıdım, tanımadın meselesi 
nihayet bulur. Bi_r de bakar ki, candan bir bil
dik. 

- Vay! 
- Vay mı ya! .. Ayol nerelerdesin? 
- Sen nerelerdesin?· 
- Vallahi ,göreceğim gelmiş. 
- İnşalla;h çok görüşürüz .. 
- Ne?.. Bırakmam vallahi! Bir iki te..lt 

atalım, :biraz koklaşalım! 
- Şey .. Şu peyniri eve al:iırakayım da ... 
- Adam etme be!. Kırk yılda !bir .. Bak~ 

kal, sende var mı? 
- Var ama ,görürlerse .. 
- Sen bardaklaıra koy .. Biz içeriz .. 
İnsaf! Bakikal dükkanında çakılmaz a .. , 

Birer tane yuvarları.ar. Meze derken bizimki
nin h'atırına biraz yukardaki koltuk gelir. Ha
va da sıcak! Taksimi :boylarlar. Çuçurina Kos
ti, İşkembe Yorgi, Çalıkuşu Mıgı.r, Koyun A!h
m.ed. Tel,g-raf Petri, Tırıl Hasan. Ei'!reti Mihal, 
Kaırabiber Hüsnü o iri meyıhanP.de oturmuş
lar, çığırtma çaldırıyorlar. Onlar da dalar. 
e:r,g-ahbaşı gırı başlar. Selanik şarabı, frenk 
-düzü, sakızın mastikası, kanbunın mezesi, 
kaka surat Amberin teyzesi., Beykozi.ın pa~ası, 
Sarıyeriİı güveci, gırtlak ağnsı i~ ebegüme-
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ci .. versen· a 1bir tek .. tezgıaıhtan senden, birer 
tanede benden .. Eyvallah! Yok ... Olmaz ... Bi
rer tane daha! .. Adam aman ... Afti matiz me
ha. Ne aykırı içiyorlar. (AJıbar;' elerken yine bi
zimki dirseği tezga:ha verir, gelısin ! . Ha haJbam. 
h'a ! Kepenkler çevrilir, garsonlar gazları sön
dürürler ... Bunları da aralıktan Ç]!karırlar .. Çı
karırlar ama ikisi de duracak .beyim duracak! 
İki çatık kolkola verirler. Habire_ yürü! Salma 
tomruk, Hristik, Linardi bahçesi, Yenişehir 

ovası, Dolapderesi safası, derken günes doğar, 
sabah .keyfi bir iki tane daha atarlar. Peykede 
bir.az sızıp ayılıp yine çakarlar, Halep çarşı
-sın.da hi.r'tlirini 'kaybederler.. .Ah!.. Bizimki... 
Artık yürür! O reftarı hiramanane ile duvar 
diplerinden ilerliyerek · evin ıkapısmı )bulur ... · 
Açılır açılmaz: 

___.:_ Çabuk ... Makarna!.. diye elindeki ka
ğıdı uzatır .. Biçare kadın ne yapsın? Alır, bir 
de ne baksın? İçinde iki tane kuru lboğaça, -
yağ tarı dışarıya vurmuş!.. (Şehir mektupla
rı). 

"Köprü :başında lüstrinlere bir =boya çeki
lir, bastona dayan.arak Domuz sokağı başın
daki mahut birahaneye ,girilir. Herif muttasıl 
ıbira getirir. Bardağı ağzına alır almaz ta.zesi
ni·doldurup sürer, kulağının arka tarafındaki 
kurşun kalemi ile hanei mahsusuna çizgi çi
ziktirir. Ha baıbıam ha! Saat on bir (alaturka) .. 
İşken:be şişer, :hafif tertip düze girişilir. Vay 
efendim vay! Havyar ile kıyak kaçıyor ha! .. 
El saatte ... Ön blr'buçuk, vakit geçmiyor .. Ver 
yarım şişe daha! Çak efendi ,beyim çak!. Da
yan!· Ver kendini cicim!. O kim o?. Vay efen
dim!. Maşallah beyim, ıbizi yakadan attınız! · 
Estağfurullah birader!. Geçen akşam yine 
sattın?. Ben ne olduğumu '!,ilir miyim ya?. Na
sıl bilmiyorsun?. Düşecektin de sıvıştın., Ben 
çaktım. V'allah değ':11 ! Hangi geceleri gidiyor
sun-?.. - İşte burası söylenmez!. - hir tan~ iç
mez misiniz? Ne demek? Ben sabahtanberi atı
yorum! Farkında mı·sın? Yemişteki meyhane
de ne ala. düz var!. Ali dle yarım akka da us'
kum.ru aldık, .bol piyaz! Şimdi oradan geliyo- • 
rum. Bu -ırece ge7.miye .gidelim mi? Evde misa
fir var, hala.m,gelmiş. Yine mi satac:aks~? Ca
nım bunu nereden çıkardın? Nikoli yarım şişe 
daha ver! Fakat se:n mezeye bakmıyorsun. lıe
le bir parGa havyar ile' tereyağı ver, . göği\se 
ivi imiR! Ev .. Seninki ile nasılmn? Q,-,/iıa boca. 
O Fen~rdelti 'lıerifi anladın m,ı? -külliyen iıı- · 
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kar.- ne olacak ya? Ah!. Bu karılar .. Ne o, içi
ni çektin!.; Yoksa hatITladın mı? Ah! Bu gece 
halan gelmemiş olaydı, düşerdin değil mi? Öy
le ya! Bu gece de düşerim ama istemiyorum .. 
Kardeşin nasıl? İyice! NiJmli yarım şişe daha! 
Tereyağlı havyarı unutma! Şerefinize! Ey
vall'aıh ! Hey gidi zaman hey! On beş sene ol
du, rüştiyede •beralberdik ! ıAllah yine ayırma
mn. Vallaıh seni o kadar severim ki, kendi kar
deşimden ziyade. Eksjık olma birader, ben de 
seni öz karde~im gibi severim. Öyle, kardeşli.k 
şerefine!. Afiyet olsun! Şaşıyorum be, biz mi 
içiyoruz, yoksa şişenin di:bi mi delik?! Nikoli 
bir yarım daha ver!. Eski Hristoya düşelim 
mıi? .. Ne var .ki? .. Keman.çe filan •geliyor. Gi
delim. Fakat ben üçe kadar otururum, sonra 
evde rezil olmıyalım, kocakarı darılır. Alla
haısmarladık Nikoli !. Efha.rist:o bey'-· ! ... 
Ben ... Onu sevdiğim kadar o da beni sevse .. 
bahtiyarım. Senden zyisini mi ~lacak ?. Ah, 
ıbi1mezsin, söyletme beni, dertliyim dertli ... 
O ... 0 ... Vesselam? .. Buyursunlar roeyıim.!. Bi
ze ,birer şişe ver! Uskumru var mı?. Ver, im
rendim be .. Biraz piyazını da ziyade koy! Çak 
kardeşim!. Bize taksim gel!. bakalım. Adam!. 
tadil.erin üzerine de keman olmaz!. Bana ibak, 
·sende: 

Vallahi güzel gözleri biHalıi güzeldir 

var mı? - Tırmg! çeyrek fırlıyor!. - Hepbir 
ağızdan: 

Vallahi. güzel gözleri billah güzeMirı ... 

Of .. Saat iki... Bize •birer şişe daha ver. 
Ça1gıcılara da ver. - Tırıng ! ik,inci çeyrek -
haniya us.kumru! Ha.zır ,beyim!. Bayılırrın, 

kuyruğundan tutun çevirmeli! - Tırmg! üçiin
ci1 - 'havyar ver! Uskumru ı:reUr. Hani piyazı.. 
Siz de var mı? - Tırıng ! - ah .. O pek sever: 

İbret oldum ah nşk .erbabına. 

-Tırıng! - efendiler .. beyleır .. va.kit .geldi!. 
gidiyoruz, ey birader bana izin!. EyV'allah !. 
Akşam .. yine oradaL Hay· hay!. Arabııcı 

* ~ * ye kaça gidersin?! İkıi çeyrek! Köprü 
parasmı vermem 'ha!. Haydi! - gıldır gıldır!. 

Sarsıl bre salstl - Dur!. Ne de karanlık sokak! 
Lakin midem fena .. vay!.:·Aman!. Midem.· Tu
ta.mwacağ'ım L. - sürekli bir öğürtü, gürültü ... 
boğaz, gırtlak nağmeleri - ev.den bir sada: 

-İlahi·için çıksın sarhoş herif!. Çocuğu 
uyandırdı .. Her akşam .. her .akşam içer .. Saat 
görtt~ eve ıelir,. I3u ~eltilmez a .. 13e,ikteki to~ 
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raman nağmesinde berdevani. Dışarda öteki 
ber karar. Bir sendeler, ,bir daha! Haydi yü
zü koyun! Oh beyim, yaşa tosunum! İnsan sı
zarsa yel'inde sızmalı! Misk gibi döşek! - fa
kat simitçilerden vakit yok ki... - saat yedi., 
efendi kalk!. Bekçi ile devriye polisi!. Bekçi 
koltukta ... Nasıl, .kaıbusu -beğendiniz mi?. Pir 
yazı -bol uskumru ha?! .. Afiyet olsuın (Şehir 
mektupları). 

lstanbul IA.kşamcılan - "Çayl'ak" laka
bile meşhur muharrir Mehmed Tevfikin "!s
tanbulda 'bir sene" ~dındaki beş cüzü çıka,,bil
miş eserinin beşinci cüzünün adı "Meyhane -
yahut- İstanbul aıkşamcıları" dır. (H. 1300) 
1882 de Mahmud Bey matba'8ıSlllda basılmış 
48 sayfalı.k küçücük ,bİ!r e~er o.lmasına rağmen 
şirin bir üslup ile kaleme alınmış, içinde bir 
hayli not sıkıştırılmıştır; ıbu mevzuda 'hemen • 
tek kalmış orijinal kıymette bir eserdir. (B.: 
Meyhane). 

AKŞAM PİYASALARI (Ramazanda. Dt
reklerarası) - Yakın geçmişin çayhanelerile 
meşhur Direklerarasının (Bugünkü Şehzade• 
l:iaşında Veznecile1den Nevşehirli tb'rahiin Pa
şa sebiline kadar olan ;kısım) en canlı, üzerin
dE>n büyük şehir hal:kırun lhir sel halinde akıp 
geçtiği zamanları Ramazan ·akşamları idi; 
büyük muharrir Ahmed Rasimin kaleminden 
çıkmış olan aşağıdaki satırlar, kıymetine ba
ha bicilmez hatıralardır: 

"Akşam piyasaları şık kaçıyor. Belki if -
tara doğru uzar korkusile ikindi üstü tıraş 
olan n~ kadar minimini, yosma, fesi kalıplı, 

yakalığı temiz, paltosu dfuıgün, pantol<>nu ütü
m, potini ,boyalı, züJf perişan, gözleri ~hmur, 
(neşe ve·handeden mehcur), elleri ganteli bey, 
beyzade, efendi, efendizade var ise cümlesi 
Veznecilerden Osman ;baba dergahı önüne ·ka
dar .şepilhane ,barda:kları ~i,bi diziliyorlar. 
Arala~nda sarışın, kumral, !beyaz, kô.furi be
yaz, az esmer, adeta esmer, buğday renkli, 
lroyu esmer, biraz kahve karışığı, san üstüne 
'beyaz, saçı siyah bıyığı kumral, gözleri mavi 
turresi kara, iri ayaik, minyon el, bucur, bo
dur, kısa, orta ;boy, iri boy, yağız, lagar, etine 
dolgun, balık etli, 'aZ mülih!lıam, çıkı,k karın, 

şişman, hiraman, nev eda, nev :nihal, nazik en
dam, paytak, ;bükük bacak, omuz sallayan, 
yan gi<:len, bir karış gerdan, mail, elik, yatık, 
feliksf qr yakalıklı, düz bağlama renk imiz 
~a.va.th, bastonlu; şemsiyeli, şemsiye:ş~, ipek 

mendilli, HüsnU intiha\JJ mağazasıııda düzinesi 
on dört on paraya alınan .çiriş ,kolalı yağlıklı, 
belde kuşak, toka, askılı, kordonlu, kordon• 
suz, fularlı, f.ularsız, öksürüklü, öksürüksüz, 
nezleli, baş ağrılı, gülünç, müte'bessim, mah~ 
Zlm., aşık. alakalı, yanık, tutuk. müptela, fir
katzede, kamüran, dargın, kavgalı, kazalı, be
lalı da bulunuyor. Ya arabadakilere ne dersi• 
niz f ıA.man Allah!. O vaziyeti ibtili,çuya.nc ! 
Mutlaka sola yaslanılacak, fes alnın saçlardan 
ayrıldığı maıhallin biraz aşağısına doğra :!ilik, 
kalıplı duracak. Eğer •bıJI,klar maşalanmamış, 
,briyantinlenmemiş ise ikide .birde kıvrılacak, 
·bükülü durup şayet arabanın içine birinin ..... . 
onun nazarı girecek olursa lüstrin botin ,görü
necek (Ah! .. Yaz,olsa iskarpinin yırtmacından 
ipekli çorap ta .g~rünürdü), öyle bir tavır alı
nacak ki, yanıyorum manası ~rab edilmek is
tenirse ka.rşı karsıva·geli-nce •göğus adeta kö
rük gibi işleyip .gözler .kapanıp aıÇılacak, ve de
rununa hamızı falım karışmış olan bavayi har 
dudakların bir kere açılmasile ihohh !.. diye dı-

. şarı cıkacak. Eğer maksut :bir mısraı berceste 
ise isimsiz kartvizit kağıdı üzerine mesela : 

Yandım a.teı,lere ey meh, seni gördtim göreli? 

gibi ,bir şey yazılıp arabaların tekaibülünde atı• 
lacak. Böyle olmayıp da seni vefaısız, seni y9.
lancı de'mek matluo ise g-özler nim süzülmek 
hareket.ile kelle sallanacak, yok !bu da na be 
maıhal düsüote (Sana ıbir şey söyliyeceğim) 

hitabı kastediliyorsa sağ elin şahadet pamı.ağı 
dudaklara dokunur dokunmaz iki ÜG defa ha
reket edecek. Olur a, fikri :böyle d~ğildir de biz 
böyle anlamışızdır. 

Samı ey canımın canı efendim 
Kırıldım, küstüm, incindim, gttcendlm, 

· J-~·,n l"' nevt'~tfli ba-ıh biilendlm 
Kırıldım, küstilın, inrlndim, gücendim 

şarkısının mazmunu sarf edilecek. Bundan ko
layı yok! Baş hafif bir 'hareketi devriye U,s öte 
tara.fa cevrilip tarafı diğerde :bulunan gözün 
kuyruğile ;bakılacak, bu da haritada var: 'l'e· 
şekkür ederim ,bandırası çekilecek. Ya el f~se 
kadar ,gidio düzeltme habanesile nat çakılacak 
ve vahut M-ahmudoaş.a ;l(ahvecilerinin bağır
dıkları kesme! nev'inden bir !hoyun ibüküntü'
sü gö.sterilecek. Gönül alemi bu ya! Neler ol
maz, neler olmaz! İş.in içinde ıgeleyim mi, gel
miyeyjm .mi de vardır. Bunun için de evvela sol 
göz kırpılacak. Anlaşılmadı mı ne dersin ma
kamında kafa silkinti suretli~ ı::,a,lltı.nJcak, Sa-
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na hasret· kald.ıpı yeriııe aw.ç koklanacak. 
Kıskanıyorum ~anasına mendil ısırılacak. 

Bayıldım efendim bu ne zeraf et, ;ne letafet 
nüktesini sarf etmek için ibil'denbire arabanın 
arkasına yaslanılacak. Aman :göremedim, ey
vaıh kaçırdım işaretini verm.ek için dahi meme
lere kadar .pencerelerden sarkıp :bakılacak. Ne 
yapalım? İns8J1.. alıa.kadan usanmazıruş, ·birini 
bl!I'akıp diğerine gönül verirmiş: Eskisi görü
lünce müstehziyane gülünecek; tazesine, pek 
yenisine tesadüf edince gülümsemek şartile 
öne doğru ağır, ama pek ağır eğilm~ hareketi 
icra edilecek. Yayaları sormayın, onlar past
ra, çimdik, elleme, omuz vurma, mendil kap
ma, şemsiye çekme, yolu ikapam.a,'yüz kızart
ma, elmasım, iki gözüm, ah canını, sen benim 
ols'8.n ·ben senin olsam, ne de şık, va-rda destur 
gibi söz atınalaıfa demıgüzar oluyorlar. Bir 
eğlence, ,bnr eğleniCe ki, tarif . kaıbul etmez" 
(Şehir mektuplan). 

"Piyasa şık kaçıyor dedim a .. Siz bu sö
züme dikkat edin. Acaıba hatırınızda kalmış 
mıdır, bir zamanlar: 

'Ostü açık faytonda 
Gezerim piyasa.da 
Harf atarım lazle.ra. 
Bımkınm me:raktıı 

YAr için terelli hah hah hay!. 
YAr lçbı rerelelli hah halı hay!. 

yolunda bir kanto vardı. İşte bu kantonun: 
medlulü zi mealini böyle akşamlarda görmek 
pek ziyade hoşuma gidiyor. Dokuz numara· 
fes, ufak, minyon kula'k, çekik kaş, serpme 
ben, ela göz, dökme .. burun, ter :bıyık, gonce 
dihen, dik, önü yarun parmak açık yaka, ma
vi ipek üzerine beyaz kravat, ala.ala·ma.n, nim 
frize, siyah eldiven, alçı dondurmam baston, 
çizikli siyaıh pant~lon, düz, ilustrin botinlerle 
faytonun bir köşesine kuruluş yok mu, insan
da temaşa için takat bıraJmııyor. Kalben beni 
sevmiyen kadında acaba his var nudır dediği
ni işrap eden nazarları, gönlüm hiçbirin,i Stve
miyecek diye üzüldüğünü ıbildiren yatı dumş
ları : 

O nevclvanım ki ni&-A.hım viic.uhü nisvana 
Tenezzillüm sayılan itwUarımdaııdır. 

/beytini terennüm eder gibi ,görünen dudakları, 
yakalığın asab ve. ev'iyei fekkiyeye vukuıbu
ltı.n .takıntısını menetmek için kırdığı hoyunla
n görmek kadar zevkaveri vicdan olan bir şey 
var mıdır?. Hele kendi kendisine ettiği hasbi
halleri dinlemek kadar hoş bir müsahabet ola• 

maz. Bakınız, süzülüp süzülüp neler diyor, 
aman! O siyah carlı ne kadar dikkatli bakı

yor! Adeta yiyecek. Of! O lacivert çarşafın 
içindeki ne çirkin! O nedir o? O yayvan kupa
ya kimler binmiş? Hah hah hay! .. Gözlüklü ih
tiyara bakın!. Afı..i:ki gözüm!. Hanımefendi ge
çiyor. Ne kad'ar naziktir? fakat ;biraz geçkin!. 
Bu kadın da her zaman ,bana güliimser, hali
ne bakmaz da ... Aman ı.Alla;h ! Al bir tanesini 
daha!. Ne de şişman! İnısan yanına varmağa 
korkar. Ay!. Ay!. Düşüp ölecek, zavallı ara
bada duramıyor, zaif mi zaif! Çiroz ı:n.u çiroz! 
Çarşafı deri gibi kemiklerine yapışmış! O! ... 
Mad'a.m * * _ * nin burada ne işi var? Kocası da 
yanında! Bizim şu adi piyasayı görmiye -gel
mişler .. Ah! O alemler! .Saıb,burgda, Viyaı:ıada 
geçirdiğim ·akşamlan hatırlıyorum! Bu san
·şın güzelce hanını kim? Fakat pek kibirli! 
Kirpikleri seyrek olmasa hakikaten pek -güzel 
olacakmış! Elam.an ibu siyaJhilerden ! iHer ara
bada •bir tane var! Tanıdım eski yadigar! Şim
di kocaya varmış! Acaba rahat duruyor mu? 
Ne mümkün! (,Bu esnada sağ !bacak sol ba.
·cak üzerinden inip sol bacak sağ bacak üstü
ne konae'ak, ,bıyıklar hafifçe muayene edilip 
eldeki baston bir iki sallanacak; arabacı! Os
manıbaba tü11besini geç, Şehzade camii kapısı 
önünden dön! Denilecek, ama kır atlı araba 
görünür ıgörüınmez: Dönme!. Dönme!. diye 
emir verilecek) yine o! .. Bwbirimizi göremez
sek olmuyor, :sevmiyorum, fakat hazzediyo
rum .. İki üç ·senedir ·böyleyiz. Adam. sende!. 
ömür oyalanmakla geçer ... Gönlüm bomboş! 
Bana mağrur diyorlar, bilmiyorlar ,ki, kendile• 
ri de sevilecek mahluk-değillerdir ... A'h ! Patt. 
O senin küçücük; minimini pençelerini ·öptü
ğüm zaman neler duyuyordum!... Arabacı! 

Öndeki kır atlıyı bırakma! Yanından geç ... 
Muttasıl yanından geç!... Evet, bu kadının te
:bessümünde başka letafet var ... Ah!.. iAıh! ... 
Ne kadar dekolte giyinmiş! İşte hep,böyle ol
malı, yalnız çehre seyretmekten ne •çıkar?. Of! 
Yine canım sıkılıyor!. Hiçbir şeyin tadı yok!." 
(Şehir mektuplan). 

AKŞEMSEDDİN - (B.: Mehmed Efen
di, Şeyh Akşemseddin). 

AKŞEMSEDDİN CADDESİ - İstanbu
lun .eski cadde isimlerincren; 1934 şehir reh• 
beri haritasına göre Keçeciler caddesinin Ke• 
çeciler Fırın ,sokağı ile Aı:mutlu sokağı kav
şakları arasında kalmış •(bir parçasından• illa• 



rettir ki, eskiden Keçeciler Fırın sokağının 

adı Fırıncı ,sokağı, Armutlu sokağının adı da 
Karabaş sokağı idi. (B. : Keçeciler Caddesi}. 

AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ - Hır
kaişerif civannda İstanbulun eski mahallele- · 
rinden, Akşemseddin camii ile tekkesi civarı
nı ihtiva etmekte idi, şehrin bugünkü planın:ı 
göre-Keçeciler -caddesinin a;hşap minare soka
ğile olan kavşağına düşer. :1293 mebus seçimi 
münasebetile yapılan bir sayJmda 93 ev ola
rak gösterilmiştir. 

AKŞEMSEDDİN MESCİDİ - Hıvkaişe
rifte, Keçeciler caddesi üzerindedir; ilk yap
tıran Fatih devrinin •büyük alimlerinden Ak
şemseddin Meıhmed Efendidir. On sekizinci 
-aS1r ortasında Ü çün,cü Ahmed .bir ıgün bu mes
cidln önünden geçerken öğle ezanı okunmuş, 
hemen içeri girerek namaz•· kılmış ve kimin 

I 

hayratı olduğunu sormuş, Akşemseddin mes
cidi olduğunu öğrenince ;bir minber·koydurta
rak, hatip, müezzin ve kayumunun gündelik
lerini de arttırmış. Zamanla pek haraıb olmuş 
fbulunurken İkinci Abdülhamid devrinde Bos
naılı Hacı Emine Hanım isminde ıbir hayırse
ver kadının vasiyeti ve oğlu Hakkı l3eyin de
laletile ,bugünkü şeklinde ihya edilmiş, son de7 
fa da, 1944 de semt halkından toplap.an para 
ile ,bir tamir görmüştür. 

Kalın ve · bodur taş minareli, dört kagir 
duvar üz~ine kiremit övtülü, -son cemaat ye
ri aynı çatı altında ahşab küçült bir mescid~ 
dir. İkisi son cemaat yerine hakan ve :basık, 
ikisi mihraıb duvarında, ikişer tane de diğer 
iki duvarında olmak üzere sekiz penceresi 
vardır. Kapıdan-girerken kapı ile sağdaki pen
cere ar.asında talik yazı v.e siyah zemin üze
rine sarı yaldızlı bir kit.ah~ t'aşı vardır ki ma
bedin ilk tamirinde .konmuştur: 

Bu mukaddes eseri Akşemseddinin 
Bozulub o~mı,ış idi hali harltbiye karin 
Ba.ğdeteıı bani.yel sA.nlyesi itti zuhur 
Oldu banisinin ihlilsı o suretle muin 
Bosnanın mO.teberi Hace Emine· Hanım 
Atııbeyzadedir ol rahllei Huldi berin 
Vaıkfediib meblaği mevfıiri vüco.Jıi ·birre 
Emri tecdidi o meblağla olundu temin 
Etti mahdumlan Hakkı Beyefendi himmet 

• Hüsni inşasına sarf etti nakdi temkin 

Al;;şemse,ldiıı _l\!esddl (Resim; Nezih) 



Ma.'nevi r.iynetine ziyneti zAhlr "erdi 
Zevki rQlıani ile kıldı ktılftbl teeyjn 
Ettiler ruhini hoşnıid o ,•eUyyuııa.ıım 
Oldu meınnO.n miit.eşekklr bu kadar ahvei din 
Cennetül huld dldhn namına tarih Fevzi 

H. 1822 (M. 1904) 
Bittt bu ma'bedi ma'nıf gelin ey ehli yaktn 
&ıni ü bAniyıeye okuyalım fütlhalar 
lde Hak cümleslnl dArl na.imde mekin 

Temiz, bol ışıklı, tezyinat bakımından ya
-zılmağa değer bir şey görülmiyen bir mescid~ 
dir . .Miılırab duv~nnnı sağ köşesindeki ahşab 
minber, sol köşedeki ahşa;b vaiz kürsüsü, ta
vanın ortasındaki demirden küçük top kandil, 
alelade işçi elinden çıkmış şeylerdir. Mihrabın 
çiy ikoyu pembe zemin üzerine koyu yeşil per
de nakışlan ile mfu!ra;bın üst kısmındaki ya
rıin. ku:bbeciğin kiremit rengi :sıvası gayet .çir
kindir; sağ ve sol duvarlardaki pencereler 
arasında -da ayni ·iptidai zevkini mahsulü birer 

· çiçek saksısı resmi . vardır. Mabed elektrikle 
aydınlatılımştır. 

Bihl.: Hadiıkaıtür ceva.ıru, I; REK ve Muzaffer 
:Esen, Gezi notu. 

AKŞEMSEDDİN TACI - Fatih camiin
de, mihraJ~da, ibir sırık üzerinde dururdu. Ka
ra Hüseyin ıPaşa S-adaretindeki Sipahi ayak
lanmasında (1624), sipahiler tarafından san
cak yerine kullanıılmıştı. (B.: F.atih Camii Va
kası). 

Biıbl. ;_ N aıiıına. Tarihi, Il. 

!AıKŞİOTE ( Adel) - Beynelmilel spor 
filemi şöhretlerinden, namlı boks menecerie
rinden, .boks ve futbol maçları organizaföril; 
İstanbullu 1bir musevidir; 1895 - 1900 arasın
da !stan'bulda Beyoğlunda doğdu; spora kar
şı, çocuk denilecek yaşlarda iken ibaşlıyan çıl
gın ·aşkı, her hangi .bir sallıada şöhret olmasına 
çelimsiz vücud yapısı elvermeyince, kendisini 
bu alemin ticaretine • sürüklemiş, mütareke 
yıllarının kıymetli Tür:k boksörü Zeynel Akan
derenin meneceri olmuş ve şöhretinin ilk sağ
lam adımım da Zeynel - İstavro maçını tertib 
ederek kazammştı; Fevka-lıa.'de sevimli,, ha
rikulade enerjiık ve çok güzel Jmnuşa:rı · \kşio
te, bundan sonra ne kadar maç oııganıze etmiş 
ise hepsinde kazanmış, ,bir ara Fransaya gi
derek orada da karlı ve muvaffakıyetli otcı

mobfi.l yarışları tertip etmişti. İkinci Cihan 
Haııbinde Fransada bulunuyordu, ,bu .memle
ketin kara:günlerinin şahidi olmuş, ve ilk fır
satta Mısıra geçerek mesleki faaliyetine baş
la-mı,, lbu arada. Amerikalı asker bO'kıror~eri 

tstanbula getirerek Büyükşehrin yıllardaırbe
ri haıs.retini çektiği ring döğüşleri tertip et
mişti. Türk spor aleminde, küçük ismi olan 
Adel'den :bozularak Adil diye meşhurdur\ 

~ --- -
Burhan Olker 

AKTANSEL (~. Op. Mehmed Nuri) -
Türk tababet tarihinin seçldn simaların-dan; 
1889 da İstanbulda Şehzadebaşında Çukur
çeşmede Moll'a.kestel mahalılesinde doğdu; Ve
falı Salın Ağa:beyin ,büyük kardeşidir. &ba
sı Galata gümrüğü muayene memurlarından 
Merhum İsmail Hakkı Beydir; ailenin aslı Kaf
kasyalı olup Hakkı Beyin ,babası Mehmed Şük
rü Efendi •adında ibir memur, onun baıbası Meh
med Nuri Efendi de meşhur Şeyh Şamilin ci
had arkadaşlarından olup İsta.nlbuil.da yerleş-, 
tikten sonra Büyükşehirden •bir kizJ,a evlen
miştir. İlk malli.aHesinin mektebinde, orta tah
silini Nümunei Terakki idadisinde yapan Nuri 
Aktansel 1330 (1914) de Tıbbiye mektebinden 
pek iyi :bir diploma ile çıkmıştır; meslek ha
yatına Balkan Harbinde daha talebıe iken İs
tanbul Tatbikat hastanesinde ça.lışarak atıl
dı, Birinci Cihan Harbıne ,birinci ve beşinci 
ordu menzil sıhhiye müfettişliği -doktorların
dan biri olarak iştirak etti, Çanakkale ve Biga 
menzil hastanelerinde ibulundu; Hil.aıliahmer 

yedinci imdadı sılhhi 'heyetinin en faal erka
nından !biri olarak Milli Mücadeleye iştirak 
etti ve Kon yaya gitti; cAn.talya ve Burdur ha• 
valisinde dolaştı; sulhtan sonra kendi hesabı
na -A vrupada mesleki ıbir tetkik .seyahatine 
çıktı ve· Hamburg Tıb fakül~esinden opera.tör
lük ve röntgen ihtigas .diplomalan aldı; 192G 
da memlekete dönüşünde Gaziantep memle
ket hastanesi ;başhekimliğine tayin edildi; bu
rada hizmet ve şahsiyeti ile unutulmaz bir 
sevgi hatırası ,bırakarak İstanbul çocuk lhas
tanesi •başhekimliğine Il'.akledildi, fakat pek 
haklı olarak ileri sürdüğü yorgunluk mazereti 
kabul edilerek İstanbul Sıhhi müze müdürlü
ğüne tayin edildi. Doktor Nuriye kadar, pek 
iptidai bir halde ıbulunan !hu müze, onun mü
dürlük devrinde -büyük ıbir inkılab idrak·etti, 
öylesine ki ,bugünkü mü~ssese, tereddütsüz 
Doktor Nµrinin eseridir denilebilir (B. : Sı·hhi 
Müze). 

1940, 1941 ve 1942 İzmir Fuarındaki sıh
hi sergileri de o tertip etti. 26 :birincikanun 
1942 de bu vazifede ~bulunurken kısa bir has- . 

. ' . . 

ta.lığı ~Uteakip öldü;. ;bq vakitsiz ölüm irfan . 
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hayatımız için pek büyük, pek acı bir kayıp 
olmuştur, ka•bri Edirnekapı şehitliğindedir. 

Sohbeti tatlı, daima ıgüler . yüzlü, neşeli, 
dostlanna sadık, hastalarına karşı şefik, ga
yet hassas, içli bir adamdi; yüksek nefis !e
ragatini:Q. zevkini tatmış, alayiş ve şöhretten 
kaçan -büyük ıbir vatanperverdi; bir doğuş ka
,biliyetini kendi gayreti ile inkişaf ettirmiş 

:kıymetli ;bir ressam, kendine has pek zarif ve 
akıcı çizgileri olan :bir karikatürist idi. Genç
liğinde sporla da uğraşmış, Vefa yurdunun 
kurucularından •biri olmuş, bir ara bu kulü
bün mesul murahhaslığını yapmıştı. 

AKTANSEL (Saim Turgud) - Lise ta
rih muallimi; son yarım asır içinde Büyükşeıh
rin spor aleminde seçkin şöhretlerden, Vefa 
spor kufübünün en mütev:azı ,bir azası ve 'bu 
spor kulübünün bir numaralı, en asil, şövalye 
azası; 1958 de yaşları 35 - 50 arS!smda bulu
nan İstanıbul sporcuları tarafından takılmış 
lakabı He"Saim Ağabey"yahud''Vefalı Saim"; 
bundan evvelki maddede hal :tercemesi yazılı 
Dr. Nu·ri Aktanselin küçük kardeşi; (H.·1311) 
1893 d~ İstan;bulda, Şeh.21adebaşı civarında Çu
kurçeşıned~ doğdu; ilk tahsilini "Darülilmü
vet~aliın" iptidai mektebinde, sonra An'a.dolu
hisannıda Defterdarmehmedbey mektebinde 
gördü, oradan Darül-ilmi vettalimin rüşdiye 
kısmına, az sonra da Vefi sultanisine kaydo
lwıdu; sporla uğraşmağa da lbtı tarihte baş
ladı; 1908 -0.e temeli mektebin içinde atılan bir 
Vefa idman yurdunun kurucuları arasında ,bu
hmdu; ki ,bugünkü Vefa kulüıbü ,bu yurddan 
dof.·nuştur. O zamanlar Türk sporunun en 
canh sahnesi,. Yenibaıhçedeki Hastane Çayırı 
idi, Saim Turgud, bu çayırda Vefa Futbol takı
mının sol hafı olarak as şöhretlerden biriydi; 
·bu yıllar içinde güreşe de merak etmiş, ama
tör olarak güreşmiş, fakat, kendisine bir do
ğuş kabiliyeti olarak müjdelenen pehlivanlık 
şöhretine her nedense ehemmiyet vermemişti, 
ki çıplak göğsünü ve hazul~nm görenler, pek 
haklı olarak onu, meydanı delikanlılara ·bırak
mış bir eski pehlivan sanırlardı. 

Vefa sultanisin-den diploma alır alma.z 
Birinci Cihan Harbine ihtiyat zaıbiti olarak 
giren Saim Turgudun askerlik '.hatıralan da 
zengindir. Bu hatıraları yakın dostlarma. nak
lederken yer yer gözleri yaşaran bu centilmen 
sportmen, yambaşında şehid olan ·bir sila)h ar
kadaşı Mehmedciğin bir şarapnel parçasiylc 

gövdesinden ayrıl• 

mış başının Keli
mei Şahadet getir
-diğini ; bir Meh
medciğin matra• 
sındaki son damla 
suyu, kendi dudak
ları çatlarken, 
humma ateşi için
de yanan ölüm ha
lindeki zabitinin 
alnına döktüğünü 

söyler ve . harbin 
son yılında, 1918 

Saim Turgud Aktansel 
(Resim: H. Çlzer) 
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eylfılünün 19 uncu günü İngilizlere eser düş
tüğü anı şöylece anlatırdı: 

"Sekizinci ordu emrinde 46 ıncı: fırkanın 
144 üncü alayı ,birinci tabur yaveriyim; Fills• 
tin cephesinde Ettire !.Siperlerindeyiz;, alay 
sancakdarı Mustafa Çavuş, ki .bir erkek güze
li, ·güzellik·heykeli delikaıI1lı idi: 

- Sancağı ne yapacağız yaver ıbey? rle-
di. 

"Sancağı sınğından çıkardnn, sırığı kırıp 
parçalayıp attık; ·sancağı öptük, katladık, yi
ne öptük ve siperin ,kumlarını kazarak göm
dük .. Tam siperden çıkmak üzere idik ki, kar-. 
şımı21da, siperin üstünde biır süngü parladı ve, 
dev giıbi ·bir Hindli peyda oldu: 

- Grek?!.. Germen!.. 
"Ben, Mustafa Çavuş ve adını hatırlıya

madığım üç nefer bir tereddüt anı geçirdik; 
- Biz ... müslüman!. Türk!.. diye -bağır

dım. 

"Hindlinin gözlerinde ıbu sözümün isbatı
nı istiyen bir ışık vardı; Kelimei Şahadet ge
tirdim, Kelirn.ei Şahadet getirdik, Hindlinin 
süngüsü bize çevrilmiş iken doğruldu, o da :bi
zimle beraber Kelimei Şahadet getirdi ve eli
le: "Siperden çıkın!" emrini verdi. Rumlar ve 
Almanlar tarafından işgal edilen Türkiyeyi 
kurtarmağa geldiğini sanan bu Hindli, bi?J 
esir aldı". 

Bir \buçuk yıl esaretten şonra dönüşünde, 
kendisine asil ve nezih bir meslek seç_ti, -baıba• 
sının yerleşmiş olduğu ve kendi çocukluğunun 
pek tatlı güiıleriiil,in geçmiş -bulunduğu Anado
lu.hisarında ilkmektep muallimi oldu; bir ta
raftan da İstanbul Darülfünununun Edebiyat 
Fa.kültesi Tarih Şubesine devam etmeğe baş-



.ANSÜ{LôPEbfsi: -Mi_;. AKTANSEL < Saim Tı.ırğud) 

ladi; İstanbul Lisesine mu·allim muavini oldu, 
diploma aldıktan sonııa ayni lisenin tarih staj
yerliğine taytn edildi; feyz altlığı irfan ocağı 
Vefa lisesinin orta kısmına müdür muavini ve 
tarih muallimi tayin edildi, sonı:~a ·sırasiyle İs
tanbul erkek muallim mekte:bi tarih muallimi, 
Üsküdar kız orta mektebi müdür muavini ve 
tarih coğrafya muallimi, Üsküdar orta mek
tebi müdür muavini, Adapazarı orta mekteföi 
müdürü oldu, ıAdapazarmda üç yıl ka1dı, ge~ 
çirdiği ağırca ·bir hastalı:k üzerine 1939 da Ve
fa lisesi farih niualliınliği ile İstanbula geldi; 
hu irfan müessesesinin her köşesinde her gün 
,bir_ aziz· ge;n•çlik hatırasını tahayyül ederek 
yaşamakta iken 24 Ağustos 1949 da bir ame
liyat sonunda öldü. Cenaze namazı Fatih Ca
miinde kılınıp bir cemaati,kübra ile kaldırıldı. 

Yıllardan :beri karaciğerlerindeki taşın 

ızdıraıbo.nı çekegelmekte idi; en ıbüyüğü ondört 
yaşında ve en küçüğü altı aylık altı evladını 

Anadoluhiısarındaki eviinde lbırakarak derdin
den halas olmak için yüırüyerek gitdiği hasta.~ 
haneden beklenmedik ölüm ~aıberinin gelmesi 
kendisini tanıyanları derin teessüre ,gark et-
ti• ' • 

· İstanbul Ansiklopedisinin ve R. E. Koçu
nun baştaeı dostu idi; ıbu ansiklopedi Saim 
Turgud Akt,anselin şahsında yazı ailesinin 
pek güzide ve necib bir simasını kayhetmi§ 
oldu. R. E. Koçu, Her.gün ,gazetesindeki bir 
sohbet yazısında a:ziz arkadaşınıri -cenaze tö
reni üzerine şu ıhatırayı nakletmiştir: 

Vefalı .Saim Ağabey yeryüoonde Türk 
milletinin aısalet ve nooa;betini temsil eden si
malardan ,biriydi... Yalnız milletimizin değil, 
insanlığın yüz akı ol'arak doğmuş, hayatın bin 
türlü cilvesine, kahrına metanetle gi5ğüs 6er
ınış, şerefine ve haysiyetine en küçücük bir to:l 
zerresi kondurmamış, ter.temi-:: y~amış, as
ker olmu.§ kaihramanca döğüşmüş; muallim 
olmuş, mesleğine sıhhatini feda etmiş; evleın
miş, altı evladın cıvıltısiyle dolaıc•ak örnek yu
vayı kurmuş; kafasını Garp medeniyetinin 
ışığına çevirmiş, ruf'nunu dini mübini _islamın 

ahlak ve fazilet akidelerinin nurundıa yıkamış, 
çocukluğundan ölüm döşeğine kadar bir gün 
da'hi ilbadetinde kusuru olmamış, şanında ne 
yazsam azdır ... Has dostumdu, manevi kar
deşimdi, gönül tahtımda oturanlardandı ... 

"Bir ,gün ıbir sohbet arasında, hasta kara-

ciğ:erinin -morarttığı dudaklarında mütevek
kil ,bir tebessümle: 

- Sakın unutma ha! dedi... Cenazemde 
:bando isterim! Asker isterim!... 

"Şu fıkrayı da nakledeyim: 

"Bir pazar S=aim ağa'beyi Yeni cami ar
kasındaki parkta görmüştüm... Başına otuz 
kırk Mehmedçik toplanmış, harıl iharıl asker 
mektuıbu yazıyor, getirdiği pullu zarflara ko
yarak sahiplerine veriyor ... Amıan ne kadar 
mesud idi. Huzurunu bozm~mak için kendi.si• 
ne görünmedim... . 

"Bir gün yazııhanemde oturuyordum ... 
İçimde sebepsiz bir sıkmtı var elimi ,biir ;türlü 
işe süremedim ... O zamanlar ,yanımda Beh
çet Elver adında ,bir çocuk çalışırdı, zeki, iç
li, sevimli, ;kafası aydın bir çocuktu ... Emsali 
akranı .gibi futbol meraklısı, Galatasaray ta
raftarı ... Vefralı Saim ağ;a:bey bana her geli
şinde Behçete: "Nasılsın SalataıgarayU" diye 
takılırdı ... Behçet ·gazete okuyor, çocuk ıbir
den bir çığhk attı ve hıçkıra hıçlnra ağlama
ğa ,biaşladı ... 

Şaşırdım: 

- Ne var? Ne oldu? ... 
Diye sormama valmt •bırakmadan ,ga~te

yi önüme koydu: Saqn Turgud-Bey ölmüş! Ve 
o gün öğle namazını müteakip Fatih camiin
den kaldırılarak ... 

"Dona kaldım... Kapı açılır ve o içeriye 
girer gi:bi oldu: 

- Bando isterim! ... 

"O zamanlar doktor Lütfi Kırdar İstan
ibul Valisi ve Belediye Reisi i<lıi... Beni sever, 
hatta "dostumdur!" der.sem hu yakınlığı ka.
lbul ederler zan-netlerim... Fırladım., komşu 

,bir matbaanın telefoniyle kendilerini buldum, 
ve .Saimi dilim döndüğü kadar anlatarak cen
tilmen validen Şehir ıbandosu:ıiu. istedim.: 
"Üzülme ... Gönderüyorum!" dedi... Camiye 
koştum! Cenaze ile meşgul olanlara: 

- Şehir b_andosu gelecektir... Olabilir· 
azıcık gecikir, ona görıe tedbirli bulunun ... de
dim. 

"Ceriaze n•ama:zı kılınırken ıbando geldi .. 
Yalnız ıbando değil asker de geldi... Yalnız 

,bando ve asker değil siya!Jı .esvaıbliyle ıbaşirt
da siyah silindir şapkasiyle Vald de geldi... Ve 
yalnız da değildi, ya:ı;ı.ında :büyük üniforma.si~·-
le bir general vardı." ··· , · · 
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. Sevdiğine, ;bütün asalet ve necalbetile kul 

köle olur, kalb gözü kan ağladığı günler, has
its.lıktan morarmış dudaklarında kalenderane 
,bir tebessüm eksik olmazdı; zengin deği!di, 

{;Ömerddi; altı evlad sahiıbi bir bahaydı; 1942 
df • yeni doğan bir oğluna verilen ekmek kar
nesini aldığı gün, evlad ekmeği yediğini söyli
yerek öğünür, zarif tatlı dilli adamdı; taklid

. de erişi1ınez hüner sahiıbi idi, türlü dilde, tür
lü lehçede konuşur, istediği kimseyi her gö
zün kolay mptedemiyeceği hususiyetlerile ve 
sesiyle göz önüne getirirdi. Kabri Edirnekapı 
şehitliğindedir. 

. AKTAR, AK'.I.1ARLAR - (B.: Attar). 
AKTARKERİM SOKAGI - Fatih ka

zasının Karagümrük nahiyesinin Kaariyeati
kalipaşa mahallesi ·sokaklanndandır. Fevzi
paşa caddesi (Edirnekapı tramvay caddesi) 
ile K~riyeyağhanesi sokağı -arasındadır; 

Fevzipaşa caddesi kavşağından girildiğine 

gö:re, i:ki araıba geçeıblilecek .kadar geniş, kaba 
taş döşeli ve 'bozuk ,bir :sokaktır; sağ kolda 
kulii'beden •az büyükçe i;ki ıahşaib ev, ,sol kolda 
da bir arsa vardır; bu ahşablarla arsa geçilin
ce yol bir toprak sokak halini alır; evleri be
ton; ahşaıb, :tuğla, yapı ve hemen ihepsi darge
lirlıi 'aile meskenleridir; 1946 da :bu sokağı.n 
hemen ortasında, vaktile :bu semti hıa.:ra.b et
miş yangınlardan, kalma bir kuyu bıulunuyor
-du; derin ve su dolu idi; !her ne kadar taş bir 
:bileziği ve üzerinde demir kapağı bulunuyor 
idi:se de, kapağı kilitsiz olduğundan, türlü ba
:kımlardan kazaya sebep olur ıgilbi görülmüş
tür (Ocak 1946). 

Bi.bl.: REK ve Muzaıffer Esen, Gezi noıtu. 

AKTARYEKTA . SOIM.(a - Fatih ka
zasımn merkez nahiyesinin Sinan,ağa mahalle
si sokaklarından, !Kırbacı sokağile Turşuıeu

halil sokağı arasındadır; üç araba .geçecek 
kadar geniş,. paket ıtaşı döşeli, her iki kenarı 
yaya kaldırımlı kısa bir yoldur; evleri, aihşab 
ve beton hali vakti yerinde aile meskenlıeri
dir (1946). 

:ruhi.: BllıI1haJ1 Olıker, Gezi notu. 

AKTAY (Salih Zeki) - Kendisinin pek 
sevdiği lakaıbile "Hellenist Şair" ; 1892 de 1s
partanın Şarki Karaağaç kazasın,da doğdu, 
.ba;bası bu kasa,ba eşrafın,dan Haklın Mehmed 
Hilmi Efıendi, anası Haıd:imilerden Mehme<l 
Said Efendi kızı 1Sabire Hanımdır. İlk tahsili
ni. hağ ve bostanlar arasında, servet ve refah 

içinde pitoresk bir 
kasaba olan Şarki
karaağaçta Türa · 
bief endi mahalle 

• mektebinde yaptı. 

Sonra ücretli yatılı 
talebe olarak Kon
ya idadisine gön~ 
derildi. Burada 
Şükrü Bey adında 
bir tarih mu-alli
minden Truva mu
harebeleri dolayı

sile dinlediği Hele
ne ile Faris menkı ~ 
besi, genç Salih Ze

Salih Zeki Aktay 
(Re~im : s. B.) 

ki'de eski Yunan edebiyatı üzerine ilk merakı 
uyaınd~rdı. Hakim Savanm oğlu Doktor Hi
pokrat da i",)u mektepte Salih Zekiye yunanca 
muallhni olmuştu. , 

1912 de idadinin üçüncü sınıfında ;iken ts
tanbula ge11p Hadi.kaimeşveret İdadisine gir
di, ve Türkiye Kıraethanesiniq. üzerindeki 
odalardan :birini tutup yerleşti ki, talebe pa.n
siyonlan ,bulUıDmiyan o deViirlerde, kendi pa
rasile İstanbula tahsile gelenler hanlarda ve-, 
ya kahvehane üzerlerinde 'bekar odası tutar- · 
lardı. 1Türkiye Kıraethanesinin yerinde 1946 
da Şark Kıraethanesi •bulunmakta idi. , 

Dedesi Mehmed Said Efedi, kızını ana 
karnında ıbırakıp İstanibula gelmiş idi; torun, 
anasının bile yüzünü görmediği lbu dedeyi ara
mağa gelmişti; hemşehrilerinden Kartalda 
oturduğunu öğrendi, Kartala gittiğinde, "Bu 
sa:'b-a!hki trenle memlekete gitti!" cevabını al
dı; hazin tecellidir ki Mehmed Said Efendi, 
uzun yıllardan ısonra ,bir sıla seyahatine çık
mış, fakat yolda, Konyada hastalanmış, öl
müştür. 

Hadikaimeşvıerette iken Notar Poyrazoğ
lu adında -bir aşçıdan da yemek yerdi; ıbu 
adam çılgın ,bir YUillan milliyetçisi idi; klasik
leri e~bere bilir, İl'yada'yı okurken coşardı; 
Akıtay o günleri hatırlarken: "Elenizm'e kar
şı hevesimi görünce :benimle meşgul oldu, İl

. ya,da'yı mısra mısra okuyup anlatm.ağa, şer
he başladı. Yunan mitolojisi ihakkında sağ
lam bilgi .sahiıbi idi. Müheykel bir adamdı, So
fokles'in heykelleri ona pek benzer" diyor. 
Haıfui Umumide asker oldu. Har.biye Nezare
tinde tercemanlıkla ahkondu. Harbe fikren 
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mU'arızdı, İttihad ve Terakkiye muhalifti, Al
man ordusu ·bozulurken Nüııhet Sabitle bera
ber "Türk ordusu bey:hude harcanmamaiıdır" 
diye •bir :beyanname bastırdı, Nüzhet Sa.bit 
saklandı, Salih Zeki yakalanıp Bekirağa bö-

. lüğünde hapsedildi, mütarekeye kadar 7 ay 
yattı; çıktığı zaman Hürriyet ve İtılaf parti
si iktidar .nevkii~e geçmiş :bulunuyordu. İtti
had ve Terakkiye muhalif olanlar arasında 

bu fırkaya girdi, fakat pek az sonra parti li
derleri ile fikren anlaş.amadı, onları "geri, 
düşkün, ölii" :bularak · istifa etti. "Beni Hür
riyet ve !tila.ftan çıkın.ağa teşvik eden, beni 
irşa-d eden Yahya Kemaldir" ·diyen S·alih Zeki 
Aktay hu yıllar hakkında şunları ilave edi
yor: 

"Üç gün sonra Bayezidden Türll>eye doğ
ru geilyordum. Nüzhet Sabit de ·karşıdan ge
liyordu. Şimdiki Bozkurt ıkahvehanes,i (1958 
de Köşe Hanı altındaki İş Bankası şubesinin 
yeri) karşısında birleştik, o da istifa etmiş: 

- Gümülcineİiyi son defa görmeğe gidi
yoru]11 ! dedi. 

"Biz konuşurken yanımıza Asaf Muam
mer geldi, bizi alıp şimdiki Halk Partisinin 
yanında bir beyaz bina-da Milli :Abrar fırkası 
açılmış, oraya götürdü. Bekir Sami, Cami, 
Kara Vasıf, Şark mahfili .sahlbi :Salahaddin, 
Soysallı İsmail Suphi ve Rauf Ahmed bu fır: 
kada idiler. Nüzhet Sabitle beraber biz de 
yazıldık. Ben de Rıza Nuru alıp · götürdüm. 
Rıza Nur, o zaman, İkdam matbaasında Ak
vam gazetesini ~ıkarıyordu. O zamanlar fır
kada ·konuşulan .başlıca siyasi mevzu, manda 
filkirleri idi, İngiliz, Amerikan ve Fransız 
mandaJarımn, ter-cihi maddeleri mfüıaJkaşa 

olunurdu. ıBu sıra-da Doktor Tevfik Rüşdü lbe
nimle sık sık görüşürdµ, Mu;st-afa Sabriden 
,bir mülakat istiyordu, ,bu mülakatı temin et
tim; Hürriyeti İtilaf liderine, •bir eski lttiıhad
cı olarak, M. M. ıgrupundan Karpuz Ariti gön
dererek şahsi enddşeleri atıp bu korkunç de
virde bir milli birlik teklifinde bulundu; o sı
rada mebus seçimi !hazırlıkları !başlamıştı, 

Ahrar Soysallıyı Br"1rdurdan, :beni de Ispar
dan namzed gösterdi. Tarik gazetesinin mu
lıaıbirliğin,i de alarak intiıhap daireme gitmek 
üz.ere İstanbuldan ayırıldım. Kuvayı Milliye 
teşekkül etmişti; bir bavul İngiliz lirasına 
Şarkıkaraağacı İngilizlere satmış jurnalile 
Karaağaçta tevkif edifdim; bu lbir bavul İn-

giliz lirası, aslıµda, bavulumda ıbulunan Tarik 
gazetesinin •başlıklı mektup kağıtl'al'J. idi. Ba
bam ve dayım ile beraber Demirci Mehmed 
Efeye gönderildik, Beş ay Mehmed Efenin 
hapsinde kaldık. Bizi Mehmed Efeye 500 Zey
bek götürüyordu; •başlarında Yalınayak Ha
cı Efe ile Çarıksaraylı Hasan Hüseyin Efe 
vardı, •bu Hasan Hüseyin Efe on dokuz yimıi 
yaşlarında zarif, nazik, ha.'.Jsas, dünya güzeli 
bir çocuktu, bir esmer Arollondu; kafilede, 
muhafız olara:k ibir de Refik adında bir ihti
yat mülazim vardı, Isparta-dan karlı bir gün-

. -de çıktık, hemen -bütün Isparta lbizi seyre çı.K
mıştı. Trenle Eğirdire .geldik; Kuvayı Milliye
den Hafız Bey bizi alıp sonu bilinmiyen bu 
maceradan kurtarmak istemişti; Refik Bey: 
- Vemıeyiz, müsademe olur! dedi. Biz de: 
- Bırakın Mehmed Efeye ,gidelim.! dedik ve 
Hafız Beye •bu alicenablığından ötürü teşek
kür ettik. Trende tatlı bir kadın sesi tür-kü 
söylüyordu. Bu, Mihriye isminde bir sihirbaz 
aşifte idi, harikulade güzel konuşan, fevkala
de güzel ve zeki bir ·kadındı. Bana: - Hiç 
kor.kına! ıben de Demircinin yanına gidiyo
rum! dedi. Kızı, Demir-cinin ys.nında imiş. Bi
zi Nazi11i maıhpushanesi.ne koydular. Beş ay 
yattılk. Bir gün •baklava, börek, tıütün hediye
leri ve =bir Kuranı Kerim ile Demircinin sela
rrunı tebliğ ettiler, biz de lbütün malımızın Ku
vayi Milliye emrinde olduğunu söyledik, ser
.best bırakıldık. Bir müddet, dağlarda Yürük
lerin misafiri olarak yaşadJm. O .sırada Rıza 

· Nur Maarif Vekili olmuştu. Kendisinden aldı
ğım ,bir mektupta Afyonkarahisar Sultanisi 
müdürlüğüne tayin edildiğimi öğrendim. An
karaya giderken Vekil -değişmiş, Hamdullah 
Suphi Rıza Nurun yerine ·gelnıişti. Benim iç1n: 
"~üt!hiş bir muhalif ;geliyor!" diye telgraf 
çekmiş ; trenden iner inmez tevkif edildim., 
masumiyetim anlaşıldı. Ser.best bırakılınca, 

artık Afyonkarahisarına ·gitmekten vazgeç
tim. İstanbula döndüm. Said Beyin Maarif 
Nazırlığında Bezmifileın ve Vefa sultanilerine 
pedagoji muallimi oldum. O sıralardadır ki 
ıAıhmed Haşim.le yakın •bir dostlulk tesis ettim. 
Gençlik çağlarım, Ispartada ,bıir kapatmam 
vardı, Dereli Şefika, Tutam.bula onu da bera
:ber götürmüştüm; güzeldi, güzel ıb.ir sesi var
dı; güzel oyun oynardı, afet bir rakkas~ idi, 
Haşim Dereli Şefikayı görünce deli oldu. Ken
disine şiirler ilham edenlerden biri de bu Is-
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. partalı rakkasedir; umarım ki Haşimin din-
lediğ,i türkülerden biri şudur: 

Gide. gide tutmaz oldu dizlerim 
Ağlamaktan göz göz oldu gözlerim 
Bu yerlerde geçmez oldu sözlerim 

Bir giderim beş ardıma bakanın 
Hem aynJık hem hasretlik çekerim 
Gözlerimden ka-nlı yaşlar dökel'im 

Ak alnıma kera yazı yazıldı 
Etrafıma aşinalar dizildi 
Mezanmız bilmem ner?.de kazıl•Iı .. 

"Bu türkü dedemin kard~şi Recep Ağa 
için yazılmıştı. Ka:raağaçta dünyaya bir Haz
reti Yusuf gelmiş, ;bir de Recep Ağa derlerdi. 
Bir iftiraya uğrayıp 18 yaşında bir nevcivan 
i.:ken Güzelhisara nefyedilmiş, Güzelhisar 
ayanından Cihanoğullarımn. kızı kendisine 
aşık olmuş, izdivaç teklifini Recep Ağa ka·bul 
etmemiş, nihayet afüv fermanı gelmiş, Kara
ağaca döneceği gün,. atına ;binerken düşmüş, 

ölmüs .. Kendisine zehir içirmişler imiş .. Ci
hanoğullanmn !kızı çok yaşamış, Recep Ağa 
öldükten sonra dü.nya evi hana haramdır de
miş, 94 yaşl'arında kız olarak ölmüş ... 

"İstanbula dönüşünün tezine Dereliyi 
· memlekete gönderdim, · İstanbulda evlendim. 
Zevıcemin arzusile politika !hayatından çekil
diğimi gazetelerle ilan ettim. Muallimliği de -bı
rakarak Hollanda Bankasında memur oldum. 
Eski hasıml'arımn tahriki ile bir yıl so.nra,.ban
kadan çıkarıldım. Dokuz yıl açıkta kaldım. Ka
raağaçtaki çiftliğimi, bnıba konağındaki his
semi, meyva -bahçemi, yoncalık ve afyonluğu
niu sat'araık geçindim. Ni'hayet Bayezid umumi 
kütüphanesine memur tayin edildim. 

Bu hatıratı İstanbul Ansiklopedisine tev
di etmiş olan şair Salih Zeki Aktay kütü:bha
ne memurluğundan yaş haddi ile emekliye ay

. rılclı. 

Eserleri: Persefon, ı.AiSya şarkıları (Aile 
tahassüs hatıraları); Pın'a.I' (570 parçadan 

· mürekkelb aşk şJirleri) ; Mağara (Gördös ve 
Demirci. dağlarmın Türk efıSaneleri); Rüzgar 
(Elen şiirleri); Mine çiçekleri (hikayeler); 
Hallacı Mansur; Bahtiyar Prens (Oscar Wil
de'den terceme) ; Ovide'den Me'tamorphose'un 
birinci cildi, (Ovide'den terceme); Omiros ve 
Virgile'den seçme şiirler. 1946 da ,bir telif mi-
tolojiyi bitirmek üzere idi. · 

İS'l' AN.i3tfL 

AKTÖU KEDİ TEKİR - 1930 yılında 
İstanbul Şehir Dram Tiyatrosunda doğmuş; 
artistler kucağında terbiye- görmüş, yıllar bo
yunca bir çok piyesde rol icabı saJhneye çık
mış ve rolünü muvaffakiyetle başarmış bir 
kedi idi. 23 Aralık 1952 de yirmi iki yaşında 
ölmüş, kendisini pek seven sanatkarların göz 
yaşları ile tiyatro bağçesinin bir köşesine 

defnedilmiştir. 

Bibl. : Cumhuriyet Gazetesi 

AKTUÇ (Nizameddin) - Namlı ık.oltuk

çul'a.I'dan; Büyükşehrin ·sanat ve fikir alemi
nin meşhur kitapçılarından, İstarrbulu köşe
si bucağile tanıyan, gün görmüş, zarif, nüik
teci, hoşsohbet, ele avuca sığmaz, yerinde 
rind ve kalender, zengin hatıra sahiıbi, nesli 
tükenmekte olan ;bir İstanbul çocuğu; 1897 de 
İstaı:ı,bulda doğdu; doğumuna meş:hur "İnek 
Kasidesi" Ş'airi Ratib Bey: 

Aleme geldi Nizameıldin Bey 

tarihini söylemişti. Brubası Maliye mümeyyiz
lerinden Hafız Şevki Efendi, onun :brubası da 
Saraylar bekçfüaşı;sı Afodullalı Ağadır. Anası 
sı Muhsine iHanım, Şair Yenişehirli Avni Be
yin kızıdır ki, bu hanım da ana tarafından Be
şiktaş- Mevlevihanesi Şeyhi meşhur Nazif 
Efendinin torunudur; Bahariye Mevlevihane
si ·şeyhi Hüseyin Efendi de Muhsine Hanımın 
dayısı· olur. Hafız Şevki Efendi Bahariye der
gfühına ıbir muhib ola:rak devam ederken,, et
var ve harekatı ve sesini.n harikulade halave
ti Şeyh Hüseyin Eıf endinin kendisine karşı aşı
rı muhabbetine, ve dolayısile de Avni Beyin 
· kızı verilerek tekkeye damaıd ·olarak alınması
na sebep olmuştur. Nizameddin A:ktuçun he
men ıbütün çocukluğu -bir ilim ve sanat mahfili 
olan Bahariye dergahında geçmiştir. On iki 
yaşlarında iken Ankaraya vergi müdürü olan 
ba•basile berruber İstan;buldan ayrılmış, ancak 
,beş yıl sonra Büyükşehre döndüklerinin tezi
ne de Birinci Cihan Harfuii :başında, sultaninin 
dokuzuncu sınıfından henüz 17 - 18 yaşların-• 
da i~n- sıhhiye neferi olarak askere alınmış
tır. 1918 da ter.his edilince koltukçuluk.la ti
caret hayatına atılmıştır; cevval zekası ve tü
kenmez enerjisi ile kısa bir zaman içinde bu 
isin befübaslı simalarından ,biri olmustur; ki
t;p ve kitapçılık hakkında dalıa çocukken edin
diği s·ağlam. 1bir bilgisi olmakla JJıera.ıber, bu 
ikinci işine oldukça geç atılmış, ilk dükkanını 
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1929 q.a Çadırcılarda açmış; •bugün Sahaflar 
dediğimiz Hakkaklarçarşısındaki dükkanına 

da 1930 da nakletmiştir. 1958 de Sahaflarda 
Ba.yezid kapısından ,girildiğine göre sol kola 
düşen bu dükkanda bulunmakta idi. 

Nizameddinin kitapçılığı· sair meslekdaş
larından bambaşka bir şeydir; nadide foir kita
bı, üstün bir iiatla satmaktan değil, ehline sat
maktan zevk alır. na.ehil istedikte, satın alına
nuyacak kadar .bir .para ister, er.babına ise, ka.
lenderaın-e bir c-ömertlikle fiat :kırdıktan !baska 
,l:lazan veresiy~ verir, par~sını taksitle ~lır; 
bu gibilerden alacağını asla istemez. Niza
meddinin şövalye civanmerdliklerinden bir ha
li de mekteplerin açıldığı zaman !görülür; Sa
haflar, saat dörtten sonra yeni sınıflarının ki
taplarını ala,ıbilmek için eskilerini satan lise 
ve ortaokul çocuklarile dolduğu zaman görü
lür; mahcub, kitaplarını yok ıoahasına kaptı-· 
racak çocukları gözünden seçer, kullanılmıs 

kitaplarını yeni ,bahasına alır; kılığı kıyafeti 
pek yoksul bir ailenin evladı olduğunu göste
ren çocuklara da kendisinde mevcut •kitapları 
bedavaya verir. 

"Kitapçılık:ta ustam meşhur Bekir Ağa
nın oğlu Hafız Aıhmeddir" diyen Nizameddin, 
1946 da, en yüksek fiatla sattığı kitap olarak 
800 liraya verdiği minyatürlü bir "Hamsei Ni
zami" yi hatırlamakta idi; ömrünün en heye
canlı anı ise, henüz 17 yaşlarında iken, askere 
alınmazdan evvel, mehtaplı bir gecede, Baha
riye dergahında, deniz kenarında harikulade 
güzel bir yüzün gözlerinden öptüğü an imiş. 

Sahaflardaki dükkanı seçkin ilim adam
larımızın durak yerlerinden biridir. 

AKTÜRK (Hafız Necati) - 1904 de İs
tanbulda doğdu; Fatih semtinde Atikali ca~ 
mii imamı kurradan ve ulemadan. Hafız Sü
leyman Süruri Efendinin ikinci oğlu ve Bil.
yük Hafız Sa.minin: yeğenidir. İlk ve orta mek
tebleri bitirdikten sonra İstanbul Sultanisine 
girmiş, oranın -birinci sınıfından Eczacı Mek
te.bine geçmiş, fakat 1bu okulda da durnmayılb 
hayata atılmak zorunda kalnuştır. Evvela İs
tanbul Vakıflar müdürlüğünde, sonra Bele
diye veznedarlıklarında yıllarca çalışmış, 1958 
de, İstan:bul Belediyesi İktisac;I Müdürlüğü 
Etüd Bürosu raportörlüğü vazıfesinde !bulu
nuyordu. Zamanımız hafızları içinde musikiye 
aşina olanlardandır, önce Çarşa:qı.halı Hafız 

Cemalden, sonra 
bu satırların naçiz 
muharriri A. R. 
Sağmandan musi
ki eserleri geçmiş, 
makamlar üzer:n
de bilgi sahibidir. 

Hafız Aktürk'ün 
sesinin tonu güzel
dir, hançeresi oy
nak, tavrı, dayısı 

Hafı~ Sami gibi a
şıkaanedir; gayet 
serbest okur. lfo-
lahati vechiye sa-

AKÜN AL (Ahmed I{eınal) 

Hafız Necati Aktürlt 
(Resim : S. B.) 

habi, boylu boslu oluşu da, sesini huşu ile 
dinleyenlerin üzerinde hoş bir tesir bırakır. 

AH Rıza Sağma.ıı 

AKÜNAL (Ahmed Kemal) - Şiir, mu
allim, muharrir, politiika; adamı, 1874 de Bey
leıfoeyinde doğdu, 1brubası l~aymakam Rasim 
Bey adında bir zat olup oğlunu pek · küçük 
yaşta yetim ;bırakmıştı; ta:'hsilini Darüşşefa
kada yaptı, ve mektebinin ilk sınıfından 1893 
de diploma aldığı. güne kadar her sınıfını hirin-
1cilikle geçti; mektebin en çalışkw, fakat ele 
avuca sığmaz en hırçın çocuğu şöhretini de 
mezun olduğu güne kaıdar muhafaza etmişti; 
biriken izinsiz -cezalan, cezalarını affettirecek 
aferinleri ve tahsinleri daima aşmış ve mek
tebin ayıda bir defaya mahsus olan evci izinini 
ibir defacık kullanmak naısip olmamıştı. Mek
tepten çıkınca, •l::firçok Darüşşef ak alılar .gibi 
P. T. T. idaresine girdi; Galata Posta:han~si 
me}{ati:bi mevrude daıiresine ve feyz aldığı 
mektebin de edebiyat ve kimya muallimliğine 
tayin edildi. Edebi
yatı Cedidenin par
lak devri i.di, ilk şi
~rleri "Mirsad", 
"Musavver Maltt
mat", "Mekteb" ve 
"Maarif" mecmua· 
la.rında çıkan A. 
Kemal de yrı '7.1-

larını Serveti Fü
nuna göndermeğe 

başladı: Yıllarca 

sonra, ölümünün 
haftasında, Orhan 
Seyfi Ôrhon, "Çı-

Ahmed Kemal Aküııal 
(Resim : S, B.) 
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naraltı" mecmuasında : ''Fakat O, Ser
veti Fünuncular yolunu tutmadı. Sadece b~r 
sanat ve edebiyat adamı olarak idealist ruhu
na yetmiyordu. Şairlikten ihtilalciliğe geçti. 
sanat ve edebiyat adamı olmak idealist ruhu
ğı iiçn ancak üçük bir dost muhitinde tanıldı. 
Bugün Ahmed Kemali yalnız edebiyat ve in· 
kılap tarihile uğraşanlar bilir." 

Ta.şkasapiı!._ki evi, İsmail Safa ve arka
daşlarının istibdat aleyhine konuştukları bir 
küçük ihtilal ocağı oldu; ;birbirlerine hürriye
ti terennüm eden Ş'iirler okurlardı ki şairin Su
avi, Midhat Paşa, Namık Kemal manzumeleri 
ibu yılların mı;ı,'lısulüdür. Hafiye jurnallarm
dan kurtulamıyan şair üç defa tevkiıf edildi; 
iki defa hapishaneye atıldı, üçüncü tevkifin
de karakolu aldatarak lkaçmağa muvaffak 
oldu, bir Yunan gemisine atlıyarak Pireye git.
ti ve :Jraraya çıkar çıkmaz Ma;beyini hümayuna 
şu telgrafı çekti: '"Sayei şaıhanede salimen Pi
reye muvasalat ettim"; ve Atinada "İomai 
ümmet'' adile bir Jöntiirk gazetesi çıkardı. Fa
kat Yunanistana·ısınamadı, -pek az sonra Mı
sıra .geçti, oradan A vrupaya ·gitti, birkaç yıl 
Orta Avrupa memleketlerinde dolaştı; bu 
avare guııbet hayatı, ihtilafoi nıhunu ıbir kat 
daha kılağıladı; tekrar Mısıra döndü ve "Doğ
ru .Söz" gazetesini kurdu, 'bu .gazetede Şair Eş
ref ve Ubeydullah Efendi iki kuvvetli ıkalem 

arkadaşı oldular. İstanbul hükumetinin Mı
sırda da hiseo..dilen tazyiki karşı!sında tehlike
li bir maceraya atıldıi1l.2.erbaycana gitti ve 
Kafkasya Türkleri arasında neşriyata başla
dı. Sadeddin Nüzhet Ergunun "Türk Şairleri"· 
nde, Ahmed Kemalin Kafkasya seyahati •için 
~u satırlar yazılıdır: 

"Ahmed Kemalin neşrettiği bu yazılar, 
,büyük ;bir alaka uyanqırıyordıi. Bu makalele
rin mühim ;bir kısmı lisana . aitti. Ahmed Ke
malin !bu neşriyatı, Türk dilinin Azerbaycanda 
edebi ıbir mahiyet almasında -büyük ıbir. amil 
oldu. Ahmed Kemal yazıda İsta..nibul şivesini 
o muhitte yayınağa muvaffak olmuştu. Şair, 
orada içten gelen lbir !hürmet kazandı. Hatta 
-bugün 'hile onun Azerbaye·anda takdir ile anıl
makta olduğunu görmekte~". 

Kafkasyada peşine Rus polisi düşmüştü; 
tehlikeli !bir siyasi mfü.teci olarak görülmüştü; 
1908 de meşrutiyetin ilanı üzerine memlekete 
döndü ve az sonra, ;tekrar iAzer.baycana gitti; 

fakat pek az sonra ittihad ve Terakki hüku
ineti tarafından gizli bir siyasi vazife ile gön
derilmiş bir ajan olarak suçlanarak tevkif 
edildi ve idama mahkum oldu; fakat Türkiye 
Hariciye Nezaretinin teşebbüsü ile ölümden 
kurtuldu, hudut dışına çıkarıldı ve lstanbıula 
döndü. Bu ikinci dönüşünde maarif hayatına 
atıldı. Balkan Harblı1de Gelen1bevi Sultanisin
de, Birinci Oihan Har.binde Ankara Sultani
sinde edebiyat muallimliği yaptı, bu ikinci 
okula müdür oldu. Mütareke yıllarında lstan- ·. 
•bulda ibulundu; işgalii. protesto -için yapılan 

hüyük mitinglerin en coşkun hatipleri arasın
da :bulundu. İstanbul Belediyesinde -kayda değ
mez vazifeler •aldı ve nihayet ömrünün son yir
mi beş yılını tam bir inziva içinde geçirdi; 
1942 yılı Ekiminde Göztepede Şairarşi soka
ğındaki evinde sirozdan öldü. Kabri Merdiven
köy mezarlığındadır. 

Ne .kadar yazıktır ki ,bu velfıd ve vatan
perver şairin ancak "Ninniler" adındaki küçük 
ıbir şiir kita:bı ,basılmıştır. Şiirleri, nesirleri ve 
siyasi makaleleri, 1bir.çoğu yabancı memleket
lerde olmaık üzere, gazete ve mecmua sayfa
larında dağılmış, unutulmağa mahkum kaldı. 

"Varşova Yolunda" adındaki biı: manzu
mesinin -ilk kıtasm,ı teşkil eden aşağıdaki sa
tırlar, Ahmed Kemalin şiir dilinden ve üslu
bundan gUzel bir örnektir: 

Bu he.yatın hamülei kederi 
Ziri kabrinde yorgun inliyonnn 
Yin.e gayretle daima ileri · 
Kötürüm ruhumu sürüklüyorum 

Ahmed Kemal Akünal, şairlik şa;hsiyetini 
Dündıır adındaki oğluna en kıymetli b.ir mir&.G 
olarak ;bırakmıştır. 

Saadet Ergun 

AI{1JNAL ., (Dündar) - 1920 de İstan
bul'da doğd\.ı, Mınıed Kemal Akünal'ın oğlu
dur, babası gibi bütün ta:hsil kademelerini, 
Yedek Subay Okulunu ".birinci olarak' bı:itir
di. 1958 de İstanbul Barosu awkatlanndan 
bulunmakta idi. Küçük yaşta şiir zevk ve ter
biyesini 1bahasından aldı, 1943 - 1944 yılların
da "Yirmi yıiJ.ın şliri ve şairleri",, "Türk Ede
biyatında Aşk Şiirleri" adlı eserleri ve bir ar
kadaşı ile de "Türk Ed.elbiyatmda Hiciv ve 
Mizah Şiirlerr' antolojisini neşretti. Sanatta
ki titizliği ve şiir zevki mecmualarda yayını
lanmış yüzleree şiirini kitap haline getirmeği 
geciktirmektedir. Dündar !Ak-ünal aruzu :ta-
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ı:ihiepik mevzularda ,kullanmaktadır. Aşağı
daki ·beyitler 32 mrsralık "İstanbul'a Girer
ken" şiirinden alınmıştır: 

Rüzgar gibi bir hızla atıldıkdı Bi:mns'a, 
Her yer bizi söyler beş asır arda uzansa! .. 

İstanbul'u baştanbaşa dövdükçe sa-damız 
"Türküm" .. diye şakrardı "Zafer" adlı şirin kız!. 

Estikçe ufuktan zaferin iueltenıi yer yer, 
"Gök bizle beraber" .. diye gürlerdi yiği1ıler!. 

İstaııbul'u baştanbaşa zaptetmede ordu, 
Biı· ordu ki ardınc?a devh-Ier sürüyordu!. 

Orhan Seyfi Üfhon Çınaraltı'nda ".Salıi
d Yeni Nesil" :başlığı altında şunları yazmak
tadır: "Aruz veznini Yahya Kemal'den sonra 
en iyi kullanan biri hissini veriyordu ... Ma:s'al 
kadar gj.izel, şerefli :bir tarihin erkeık sesini 
duyuran -bu epik şiirleri ondokuz yaşında bir 
gencin yazdığını tahmin edemezdiniz ... Dün
dar Akünal'ın şiirleri üç kısina ayrılır: 1) Aruz 
vezni ile yazılmış epik şiirler; 2) /Hece vezniy
le yazılmış :halk edebiyatından ilh·am alan li
rjk şiirler; 3) Yeni şekillerde yeni tahassüs
leri taşıyan sübjektif mevzulara dair şiirler ... " 
Son şiirlerinden "Göç"ün son dört mısramı 
alıyoruz: 

Şarkı g-ibi kaybolur saatleri ömrün, 
Mevs-imler daha bitmeden gelir kış, 
Bir fala bakarken öğrenir insanoğlu; 
Avuçlarında zaman ihtiyarlamış ... 

AKYOL (İbrahim Hakkı) - Tabii ilim
ler ve coğrafya bilgini, !staıııbul Üniversitesi 
profesörlerinden; 1888 de SUistrede doğdµ; 
bab-a,sı oranın tüccarlarından Manavoğlu Ha
fız Mehmed Efendidir; i1k tahsilini memleke
:tinde yapdı, İstanibula gelerek 1908 de Gala-
tasaray Sultanisin- · 
den diploma aldı; 

1912 de Lausanne 
Üniversitesinin ta
bii ilimler fakülte
sini bitirdi, ,1919 
da da Berlinde ma
deniyat tahsil etti. 
Memlekete avde
tinde kısa bir müd
det Trabzon Lise
sinde, sonra İstan~ 
bulda Darüşşafa .. 
kada ve Galatasa-

t. Hakkı Akyol 
(Resim: H. Çlzer) 
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ray Liselerinde tabii ilimler ve coğraf
ya muallimliği yapdı, 1923 de bir mü
sabaka imtihanı kazanarak İstanbul Da
rülfunun Edebiyat Fakültesinin Coğrafya 
muallimi tayin edildi, Darülfünunun yerine 
Üniversite kurulur iken, milletler arası değer
de ilim adamı olarak kürsüsünü muhafaza etti 
ve bu yolda 0rdinaryus profesörlüğe kadar 
yükseldi. Memleketimizin tabii coğrafyası 

üzerinde orijinal mesai eserleri ile dolu coğ
rafiya zümresi kütüphanesi ve arşivi, tered
,düdsüz İ1brahim Hakkı· Akyolun eşsiz himmet 
-eseridir. Ciddiyeti, illezaketi, çalışkanlığı ile 
mümtaz ilim adamı olarak Türkiyenin yüza.kı 
,şöhretlerindendir. 

AKYÜZ (Ali Karni) - Türk maarifine 
yarım asırdan fazla hizmet etmiş mu.ıallim, 

pedagog; 1872 de doğdu, ,babaısı, Hicaz mek
tubcusu iken orada vefat eden şair Be'hcet 
Beydir; İsmail Saf anın kardeşi, muharrir, es
tet ve mütefekkir Peyami Safamn amıcası 
(B.: Peyami Safa). · 

Ba,balarını-pek küçük yaşda iken kay,bet
dikleri için kardeşleri Safa ve Vefa ile ibera-
1ber (B.: İsmail Safa; Ahımed Vefa) Daruşşe-

. fakaya ,girdi ve tahsilini o zamanlar son dere
ce ciddiyeti ve sıkı disiplini ile maarifiıniziıt" 
yüz akı olan bu müessesede yapdı, Darüşşefa
,ka diploması ile memuriyet hayatına abldı, 

Hazinei Hassa sicil müdürlüğünde çalışdı, 
1908 de harfoiyeye geçerek konsolosluk yap
dı, sonra tekrar meslek değişdirdi, Posta -
Telgraf nezareti hususi kalem müdür, sicil ve 
memurin müdürü oldu, 1920 de tekaüd edildi 
ve ayni yıl içinde Cemiyeti Tedri:siyei İslamiye 
tarafından Darüşşefaıkaya müdür seçildi, bu 
suretle maarif mesleğine girmiş oldu; 1939 
yılına kadar feyz aldığı 'bu mektebin başında 
çalışdı, ayrıca fransızca ve sosyoloji muallim
liği de yapdr. -Daha evvel, ek vazife olarak Ga
latasarayda türkçe ve iktisad, Yükısek Telgraf 
Mektel::dnde de framsızca okutduğu için :son 
mesleğini pek çabuk :benimsedi; Serveti Fü
nug, tctihad mecmualarında, Resimli _ Gazete 
ile Cumhuriyet gazetesinde edebiyat ve maa
rife aid hayli yazısı intişar etmiştir; bir ara 
da İstanbul Radyosunda peda:goji üzerine bir 
sıra konferanslar vermiştir. 

1939 da Halk Partisi namzedi olarak ts-



AKYÜZ (Kan(mi Ağyazar)· 

tanbuldan millet
vekili seçildi; Da
rüşşefaka müdür
lüğünden ayrıldı, 

fakat Türk Okut
ma Derneği adını 

almış olan Cemi
yeti Tedrisiyei 1s-

la.miyede faal bir 
aza olarak kaldı. 

12 mart · 1945 de 
Ankarada öldü, o-
radaki asri mezar
lığa defnedildi. 

Bernardin de 

Ali mı.mi Akyüz 
(Resim : H. Çizer) 

Saint - Pierre'den "Faul et Virg"inie" yi, Cons
tant'dan "Adolphe" u, ve Goethe'den ''Wer
ther" i ti.i.rkçeye terceme etmiştir ki bir ka·
lem için hcrihalde cesaret işidir. 

Şiir ile de meşgul olmuştur, bu arada ibir 
de "Darüşşefaka marşı" yazmıştır ki daha 
bu§lar iken so.ğukdur: 

Yüzler güldü, g-:>z ya-şiarı hep ilindi 

Darli.şşefakalılar, Akyüzün kendisi dahil, 
hiç bir zan:ıan, bir sefalet girdabından gc1me
mişlerdir (B.· : Darüş§,cfaka). 

AKYOZ (Kanuni Ağyazar) - Devrimi
ziri seçkin sazendelerinden, 1884 de Eğinde 
doğdu, ;baıbası avukat Kevork Efendidir. On 
yaşlarında İstanbula geldi. Kumkapı Patrik
hane kilisesinin himaye.sindeki Ermeni mekte
bine girdi; çok tatlı :bir sesi vardı, mektebin 
ve kilise mugannilerinin musiki muallimi Kir
kor Mehteryan- küçük Ağyazann sesini çok. 
.beğendi; bu güzel sesin terbiyesini kendisine 
iş edindi, çocuğa. usul öğretti, ve A~azar kı
sa lbir zaman: sonra Kum.kapı Ermeni kilisesi
nin başmuga:nnisi oldu. Fakat küçük Eğinli
nin saza mera-kı vardı, ıbir taraf.tan usul öğre
nirken ,bir taraftan da kanun dersi almağa 

başladı; ve henüz 15 yaşında iken piyasaya 
atıldı ve derhal bir şöhret oldu. · 

Kemani Tatyosla tanıştı; bu kıymetli sa
natkar, Ağyazarın: ikinıci hoca:sıdır denilebilir; ' 
Ta.tyosla Aksara.yda Yeşiltuluml:::iada Giritli
nin kıraethanesinde çalmıştır. 

· Tatyostan sonra ıbir müddet de Ama Ali 
ile !bir~eşmiş.tir; çalgı alemlerinde 12 yıl do
laşan Ağyazar her nedenıse kanunu bırakıp 
hanendeliğe haşladı. Otuz üç yıl da piyasanın 
hemen bütün saz heyetlerinde birinci sınıf bir 

hanende olarak bu
lundu; bu satırla
rın yazıldığı sıra

da da vaktile dille
re destan olmuş o 
berrak sesile ge
çinmekte idi.. 

Eskiden sazları 

okuyucular idareı 

ederdi, ve kendile
rine "Tezgahdar" 
derlerdi; bugün, 
eski Tezgahdarlar .. 
dan hemen heme:Q 
birkaç kişi kalmış-, 

İSTANBUL 

Ağyazar Akyüz 
(Resim: H. Çizer> 

tır ki, birisi de Ağyazardır. Ağyazarın beste-. 
leri de vardır. Bunların ekserisi Eğin havala
ndır; aşağıdaki türküyü Karcığardan beste-. 
!emiştir: 

Fırat kenarında, ba,bk olaydım, 
Suya dalıp ben yArimi bulaydım, 
Yarim odasına, g.irdiğl zaman, 
BİllbüI olup ak gerdana konaydım ! 

Şu türkü de Ağyazarındır : 
Eli\, gözlerini sevdiğim ağam, 
Ben sena. ne cledlın gittiğim zaman, 
Eğer sağlığıma yetişemezsen, 

Dola~ mezR,.:rımı gel bir zaman. 

Ağyazar, büyük :1:;dr sanat hamisi olan 
Ata.türkün sık sık iltifatına mazhar olurdu·; 
Soyadı Kanunu çıktığında kendisine "Akyüz" 
adını koyan da o olmuştu ·ki :bu emektar sa
nat'kara kıymetine ,baha •biçilmez bir hatıra 
olarak kılmıştır (1946). 

Münir Süleyman Çapanoğlu 

ALABANDA REVÜSÜ -Gerek her ba~ 
kımdan zenginliği, ,gerekse halk üzerinde yap
dığı te'sir bakımından, İstanbulda . yapılan 
ilk -ve \bugüne kadar son- ,büyük revüdür. 
Türkiye' de ilk revü 1924 de Şehzade-başında 
Ferah Tiyatrosunda Muhsin Ertuğrulun ida
resinde oynamnışdır. Bundan sonra Avrupa
lı truplar, İstanıbulda, çeşitli yer ve zamanlar
da, birtakım revüler gösteı:mişlerse de, bun
lar, mevzudan tamamen mahrum ve daha bir
çok noktalardan aksak görünüşlü üçüncü sı
nıf malısuller olrna:kdan ileriye gidememişler
dir. 1941 yazında, Tepeblaşı Belediye Bağçesi 
~ahibi Muhiddin öztuna, ,birkaç küçük revüm
sü eser, ,bilhassa Ziya Şakirin yazıp pianist Şe
fik Gürmeriç'in musikiısini hazırladığı 30 kü
sur kişilik ;bir ·~vü sahneye koydu:r.tmuşdu; 
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"Bakireler Ayini" adını taşıyan ve Ali Rıza 
Karayıldız tarafından sahneye konulan ·bu 
eser, pek tutuldu. Fakat ön•cekHerin bariz 
noksanları, bunda da mevcudd"!-1. Büyükşehir 
halkınm revüyü çok tutacağını anlıyan ve hı; 
hususdaki -boşluğu kapatmak istiyen Muhid
din Ö:iituna, 1942 yaz mevsiminde, İstanbulun 
en ,büyük gazinosu olan Tepeıbaşı Bağçesinde, 
şimdiye kadar görülmemiş bir zenginlikde bir 
revü sahneye koymak kararına varmış ve bu 
hususda memleketde istifade- edilebilecek şa
hıslarla tema.ısa baslaıİıısdır. Mutasavver re-, , , 

vüyü Ekrem Reşid Rey yazmış, kardeşi Cemal 
Reşid Rey de bestelemişdir. Türk musikisi kı
sımları ise.Saded.di.n. Kaynakta.rafından best;;
_lenmişdir. Bu şekilde eser ,ortaya çıkdı}ctan 

sonra, daha mühim 1bir safha, yani sahneye 
koyma safhası gelmişdir. Evvela muganniye 
Safiye Ayla, hayatmda ilk ve son defa olmak 
üzere 'bir sahne eserinde rol almış ve Türk mu
stkisi tarzındaki şarkıları okumak üzere tav
zif edilmişdir. Hari~den kaliteli sahne :sanatn 
karı te'mini ikaabil olnradl'ğmdan, İstanbul Şe
hir Tiyatrosundan Hazım Kôrmükçü ve Mu
ammer Karaca ile anlaşılmış ve bu iki zat, ti
yatrolarının nizamnamesi gereğince, böyle 
1b-ir eserde oynamak için muhim bir tazminat 
mukabilinde istifayı kabul etmişlerdir. Hazım 
Körmükçü, revüdeki Y'a:hudi rolüne çıkacak
ken ölümü ile neticelenecek olan son hastalı
ğına duçar olrnuşdur. Bu vaziyetde Muammer 
Karaca tek 'başına istifa cesareti gösteremi
yerek vaz geçmek istemişse de tazminatının 
mühim bir mikdarda artdırılm·ası üzerine Şe
hir Tiyatrosundan çıkarak provalara başla
mışdır. Fakat pek mühim Yahudi rolü açı.kda 
kalm.ışdır. Bu rol için muhtelif kimseler üze
rinde durulmuşsa da vaz geçilmiş, ni;hayet 
operet muharrirlerinden Beliğ Selönü, Şişli 
Halkevinde çok müsteid ;bir genci tavsiye et
miş, Tevhid Bilge ismindeki bu genç celb edi
lerek hakikaten muvafık görülmüş ve angaje 
edilmişdir. Baş kadın rollerinin ikincisi için 
Şehir Tiyatro·sundan ,bir artist ile uzun müza
kereler netice~i ,bir anlaşmaya varılamamış, 
son anda ;gene Şehir Tiyatrosundan Anna Pa
pazyan ile anlaşma mümkün olmuş ve bu da 
istifa ederek, provalara katılmışdır. Danslar, 
Miss Breit ismindek{ bir İngiliz tarafından 
idare edilmiş, kostümleri Hasan Talhsin Par
sadan, dekorları Zemayer ha~lamış, rejisör-

füğünü eserin mUellifi olan Ekrem Reşid Rey 
deruhde eylemişdir. 

Nihayet 22 haziran 1942 pazartesi akşa
mı, revü, görülmemiş bir kalabalık ve Büyük
şehrin seçkin ·simaları qnünde oynamıya baş-. 
lamışdır. Orkestra ilk güne mahsus olmak üze
re Cemal Reşid Rey, sonraları Yan1rn Mergen 
tarafından idare edilmişdir. Eserde Türk mu
sikisi kısımlarını ise, piyasanın tanınmış sa
zendeleri icra etmişlerdir. Eser ilk günler çok 
mufassal oynanmış, sonradan ,birçok ~ahneler, 
Muammer Kara-ca'ya göre halkın hoşuna git
mediğinden, çıkarılmıştır. Fakat ibazı Ha.veler 
de sonradan yapılmış ve nükteler •gitdikçe 
zenginleşmişdir. Revü, Türkiyede hiçbir sah
ne eserine müyesser olmamak üzere, tam 99 
defa Tepebaşı Bağçesinde oynanmış ve halk 
bıkmadığmdan, 35 defa da o kış İstanbul Ga
zinosu'nda tekrar edi1mişdir. Bu şekilde, 134 
defa oynandığı ve dört ,buçuk ay sahnede kal
dığı ·anlaşılır. 

Revünün 12 kişilik :balesi, 10 figüranı, 15 
milli oyunlar oynamak üzere Anadoludaıı celb 
edilmiş sanatkarı ve 15 e yakın rol sai:ıibi ar- · 
tisti vardı. Bunlara, sahne harid 30 kişilik mu.
siki topluluğunu (orkestra ve saz hey'eti ola
rak) da katmak lazımdır. 

Başlıca roller: Kraliçe Mimoza rolünde 
Safiye Ayla (ilk defa alafran:ga şarkılar oku
du), Dursun Reis rolünde Muammer Kaı·aca, 
Samuel Mertuşa Penpesa rolünde Tevhid Bil
ge (=bu rol ile Türk operetine mal oldJı), Pren
ses Kelebek _rolünde Anna Papazyan, Bey ro
lünde evvela pek genç aktör Bülend, sonradan 
bestekar Tanburi Salahaddin Pınar, jki ma
beyinci rollerinde Zeki Alpan ve SıdkıAkçaten 
,pe. 

Revüdeki ,bazı parçalar, Büyükşehir hal
kınca çok ,beğenilmiş ve hala unutulmamışdır. 
Uvertür "Alalbanda", Kua.canın -söylediği 

"Ben durdum, habam geldi", Sadeddin Kay
nakın "Mehtaba 'bürünmüş -gece" (Nihavend 
Düyek), Hoy c..eniz, Karadeniz (Uşşak Türk 
Aksağı, müsemmen, 3 kıt'a) şar-kıları bu ara
dadır. 

Revü, ;büyük bir s·ermaye ile ortaya ge1-
mişdir. Dekor, kostüm, artist ve eleman bakı
mından tehlikeli bir tarzda para har_canmışsa 
da, İstanbul halkı bu parayı gösterdiği büyük 
rağbetle fazlasiyle çık'artdırmışdır. Fakat ilk 
tecrübe olduğu için, ne de olsa ibu husus şüp-
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heliydi. Bundan sonra Muhiddin Öztuna, revü 
tarzında 3 eser daha sahneye koydurtmuşsa 
da, 'ounlara o derece mali fedakarlık yapılma
dığı için, AJa.band~nın yanında sönük kalmış
dır. İstanbul Belediyesi de eserin meydana gel
mesine müzahir olmuşdur. 

"Ala:banda" ismiyle Selami Münir Yur
datap ve Latif Dinçbaş tarafmdan ,hazırlan
mlfŞ basit bir risale vardır ki, revünün şarkı 
güftelerini ve müteaddid resimlerini muhte
vidir. 

T. Yılmaz öztuna. 

ALACACILAR - Alacacılar <:.ski Bedes
,ten esnafından idi; Evliya. Çelebinin kaydına 
göıe, on yedinci asır ortasında f.stanbulda 70 
dükkanda 100 nefer alacacı v.:1'.di. 

!staıibulun, Yenikapı - Aksaray - Fatih 
hattı ile surlar arasında knlıruş orta halli es
naf mahallelerinde birçok alaca tezgahları 
vardı. Bu tezgahlarda Alacacılar hesaıbına 

Hind, Şam ve Tire alacası ~klidi bezler doku
nurdu. 

Esnaf alaylarında alaca dokuyucular peş
temalcılar, dimidler, •bezcilerle beraber, ara-( 
balar üzerine kurulmuş tezgahlarda alaea do
koyarak .geçerlerdi. . 

Bibi.: Evliya Çelebi, I. 

ALACACIYAN EFENDİ (Hampartzum) 
- Ermeni muharriri; takriben 1835 de İstan
bul'da doimuş ve 15 Mart 1907 de yine İstan
bul'da vefat etmiştir. 

'1860 - 1863 sıralarında bazı Ermeni mek
teplerinde ermenice lisan dersleri vermiştir.· 

1863 - 1866 yıUarında "Kilikya" gazetesinin 
neşriyat müdürlüğünü ifa etmiştir. 

1866 yılında, ölümüne kadar 44 yıl de
vam ettirdiği ''Punç" (Demet) adlı ermenice 
bir gazete çıkarmağa başlamıştır. 

Patrikhanede de muhtelif vazifelerde bu
lunan Alacacıyan Efendi 1861 de "Bakire 
N€kdarine" adlı bir piyes ve 1874 yilında ise 
"Doğikk" (Satırcıklar) adlı bir şiir kitabı 

neşretmiştir. · 
Kerork Pamukcuyan 

ALACAÇEŞME ARALIGI - Hali(}te 
Defterdar sokaklarmdandır; yazılmağa değer 
hususiyeti olıruyan kısacık ve dar bir sokak
tır; 1946 da tamir edilmekte idi. Bu sokak, adı
nı, Arpacıhayreddin &okağile olan kavşağı 

köşesinde ve Arpacıhayreddin sokağında ,bu
lunan tek yüzlü, kita/besiz, kesme taştan ve 

klasik · üsluptı:ı. gayet güzel :bir meydan çeş
mesinden alınış olacaktır. (Ocak 1946). 

Bi,bl. : REK ve Jıf uzaffer Elsen, Geı;i notu. 

ALACAÇEŞME SOKAÖI - Sur dışında 
Ota.kçılar arkasında Nişan·cımustafapaşa ma
hallesi sokaklarındaırdır. Kaba taş döşeli, bo
zuktur; evleri ahşab, birer ikişer katlı dar ge
lirli aile meskenleridir. Üzerinde, Üçüncü Mu
radın dilsizlerinden Siµeyman Ağanın (H. 
995) 1587 de yapılmış kesme taştan klasik üs
lupta, gayet güzel fa.kat :ııara:b \re susuz bir 
çeşmesi vardır ki sokağa adını veren bu yapı 
olsa gerektir (Ocak 1946). 

Bibi.: REK ve Muızaffer Elsen, Gezi n!Otu. 

ALACAÇIKMAZI - Galatada Tersane 
caddesinded.ir; sokağın .gerisinde görülen bir 
duvar, eski Galata suru enkazından kalmış bir 
pa.rça olsa gerektir; bu çıkmazda kayda değer 
başka bir şey yoktur (1946). 

ALACAHAMAM - Eminönü kazasının 
Ç',elebioğlualaeddin mahallesinde Marpuççu
lar soka.ğındadır. Şehrin, en kalabalık ticaret 
merkezi ,bir semtinde işlek ve . temiz bir ha
mamdır, Eskiden, çifte hamammış, fakat tak~ 
vimle tesbit edilemiyen, tahminen 1900 - 1910 
arasında, kadın'.lar kısmının camekanı mağa
zaya tahvil edilmiş, ·asıl hamam kısmı da er
kekler hamamına eklenmiştir. 

Aşağıdaki notlar 1946 yılında tesbit edil
miştir: Sokaktan ,birkaç .basamak merµivenle 
inilir, camekanda soğukluğa açılan kapının 
üstünde güzel bir yaşmak vardır. Sağda ve 
solda ,birer peyke, sol tarafta merdivenle çı
kılır üst kat soyunma odalaırı vardır. Soğuk~ 
luğa gir.ilince solda iki ayakyolu bulıınmakta
dır. Asıl hamam kısmı klasik ha:ına:m yapısına 
uymayan kendisine mahsus •bir plana saıhiptir. 
Sola rastlayan kısmın ortasında ,sekiz Jcöşeli 
ve uzunlamasına ,bir gö.bek taşı, iki karşıkö• 
şede teker kurnalı birer· halvet ve ortalarında 
tek ·kurnalı -bir sofa; göbek taşı,mn etrafında 
ise a1tı kurna bulunmaıktadır. Bu kısımdan 
soğukluğa açılan kapı yanındaki bir methal
den tek kurnalı lbir temizlik yerine girilir. Sa
ğa rastlayan ikinci kısımda dört kurna, tek 
kurnalı bir ısofa, ve yine :t~k kurnalı ikinci bir 
temizlik yeri vardır. Hamamın -bu kısmından 
eski kadınl'arhamamına girilir. Mukavves dir:. 
sekli etrafına on ;kurna dizilmiş bir yer~r. nk 
kısmı biraz loşça, müstatil !bir plan üzerine 
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AY.at!a Hamamı (Plan: Re~ad Sevinçsoy) 

olan ikinci kısım adeta bir konak hamamım 
andırmaktadır. 

Alacahamamı işleten ve hamam da zev
cesinin aile malı olan B. Ömer Enç Büyükşeh-· 
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rin hamacıları arasında zarafet ve 
nezaketile tanınmış olup, İstanbul 
Ansiklopedisine verdiği malfımat3, gö
re 1946 da Terkos suyu kullanan Ala
caharnamın Kırk.çeşme suyundan bir 
lüle su hakkı vardı. Günde yüz metre 
mikabı su sarfeder. Eskiden kütük 
yakılan külhanında şimdi . madenkö· 
mürü yakılmıı,ktadır. Camekan kısmı
nın sokak kapısından girildiğine göre 
irn.:rşı sol köşeye rastlayan bir methal
den külhana geçilir. Burada bir de 
büyük dolaplı hamam kuyusu bulun
maktadır ki, Büyükşehirde ,su yolla
rında bir arıza olduğu z2.maıi haınam-
larm sulan bostan kuyularına benzi

yen böyle büyük kuyulardan hayvan koşulan 
dolapla,rla çekilerek teznin edilirdi. 

. ALACAHAMAM CADDESİ - Eminönü 
kazasının merkez nahiyesinin Çelebdoğluala
eddin mahallesi sokaklarından; 1946 da :tıes'bit 
edilen manzarası şu idi: büyük bir ticaret böl
gesinde bir çarşı boyudur; paket taşı döşeli, 
üç araba geçecek kadar geniş, iki geçeli han
lar ve altları mağazalardır; mağazaların bü

Alaca Hamamı (Kesid resim·: R. Sveniçsoy) 

yük ekseriyeti de 
tuhafiye ticaret
hanesidit. Yaya 
kaldırımların d a, 
iki sıralı, mendil, 
çorap, fanilA, 
frenkgö m 1 e ğ i, 
las1.ik, t,raş bıçağı 

' 
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ve fırçası, tarak gibi 
şeyler satan seyyar 
esnaf , yerleşmiştir· 
Günün her saatinde 
kalabalık ve gürültü
lü bir caddedir. 

Bibl. : Burhan Olker, 

Gezi .notu. 

ALACAHAM..ı\.M 

KABADAYI, KOL
HANİLERİ - Yeni
çeri öcağmm kaldırıl
dığı tarıhe gelinciye 
kadar, civarmdaki 
Asmaa1tı ve Tahtaka
le ile beraber Büyük-· 
şehrin haşerat yatağı 
semtlerinden idi ; 
dükkanlar ve kahve
hanler üzerinde bekar 
odaları birer batak
haneden farksızdı; 

Müverrih Cr.bi Said 
Efendi yazar; "Ala
cahamam karşısında
ki kasap dükkanının 

üzerindeki odaya av
rat kapayan · kasap 
hamalları, bir gün, 
sokaktan geçenlere 
teşhir ederek alenen 
fili şenie kadar azgın
lık göstermişlerdi, ki 
namus ve haysiyet 
sahipleri o sokaklar
dan geçmez olmuşlar
dı. Bir gece, dört ka

. badayı serseri, Alaca-
:hanıam fırınını açtır

mışlar, fırın sandı

ğındaki bin beş yüz 
kuruşu gasbettikten 
sonra fırıncıyı da 
karnından bıçakla

mışlardı. Cerrah tarafından 

Alaca Hamam Camekanı (Resim: Abf]ullalı Tomruk) 

yarası diki-
len fırıncı, .. zabıtanın: bütün ısrarına ra.ğ- . 
men mütecavizlerin kim olduğunu söylememiş, 
"Karanlıkta seçemedim, malumum değildir" 

demişti; dükkan ;komşula~·ına ise: "Bilirim 
ama söylemem, korkarım, beni helak ederler" 

diye derd yanmışb. 
ALACAHAMAM YANGINI - (H. 1115; 

M. 1703) akşama -doğru çıktı, saiba;ha ·kadar 
devam etti, Hasekihamamı, Sultanhamamı ve 
Alacahamam ile aralarındaki binalar tama
mile mahvoldu; bu yangında Mısırçarşısınm 
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Ketenciler tarafı da çok zarar gördü, pek çok 
keten ve kına yandı. 

B ibl. : R~M Tar.iıhi, III. 

ALACALI - Şile kazasmın ondört köy
lü ·bir nahiyesidir. Nahiye merk~zi Hiciz kö
yüdür; Bu ondört köyden nahiyeye adını ve
ren Alacalı köyü Şile ile Karaburun arasında: 
tahlisiye istasyonu bulu~an hir sahil köyüdür. 
Yolu Şile asfaltı üzerinde Ahmedli köyü civa~ 
rmdan ayrılır; İstanbul Ansiklopedisi · adına 
gidilip gör ülemedi. Tlirk Ansik!opedisi şu 
malümatı veriyor: 

"İstanbul'un, Şile ilçesine .bağli Alacalı 
bucağı ve :bu ,bucağa :bağlı ıbir köy. Nüfusu 
340 (1940). Alacalı, Sülüklüıgöl deresi ile Sa
dıklı ·deresi ağızları arasında, Şile kasabası
nın 10 kilometre kadar ıbatısında, deniz kıyı
sında kurulmuştur. Bir sırtın üzerinde ve or
marim kenarındadır. Taş ve tahtadan yapılmış 
evleri kiremitle örtülüdür. Köyde kaynak su
yu içilir. Çevresinde ta:hıl ekilir. HaJkııı ,bir bö
lümü kömürcülükle geçinir. Alaca.1~ :bucağının 
merkezi 987 nüfuslu Hiciz ,köyüdür. Bucağın 
nüfusu 5533 olup 14 köyü vardır." 

ALACA MESCİD - Mısıııçarşısm.ın Ke
tencilerkapısı arkasında, Tahtakale ile Sul-

tanhamamı arasında Marpuççular sokağında
dır; ilk yaptıran Çelebioğlu Alaeddin Efendi
dir; fevkani bir mes~iddir. Ahşa.:b yap1 olup 
pek ıharab bir halde bulunurken, 1915 de, . 
30,000 lira sarfı ile beton olarak yeni.den ya 
pılmıştır; ve muteber tüccarların hediye etti
ği halılar vesair eşya ile 'Clöşenıniş ve tezyin 
edilmiştır. AJtmdaJr.i abdest musluklarının üs-. 
tünde, iki kitabe vardır; üstte, kufi ha: ile 
karşılıkiı çifte "Ya Hafız" , altta da "Sahibül
hayrat Sultan Süleyman Han" yazılıdır ki, 
Kanuni Sultan Süleyman hayratı olan bazı 
çeşmelerde görülen üslfıf'oda-dır. ' 

Burhan Olk~r 

ALACA MESCİD - Bayezidden Aksa
raya inerken, Koskanın altında ırol tarafa 



At.ACA M:ESCID -- 514 -

rastlayan Kızıltaşta idi; büyük Aksaray yan
,gınmda kül olan bu semtte izine ;bile rastlana
madı. Hadikatül-Cevamideki kayda göre: Ala
cacı esnafından Hoca Mustafa tarafından yap
tırılmıs on sekizinci asır sonlarında vakfı kal-,, 
mamış, vazifelerini semt halkı sevaıbıına gör
mekte idi. 

Bi'bl.: Had-i•katül ceva.mi, I. 

ALACA MESCİD - Galatada Tersane 
caddesinde, bu caddenin Üsküfcü sokağile 
olan kavşağı köşesinde idi; taş minareli, kire
mit kaplı ,bir çatı ile örtülmüş fevkani b,ir mes
cid idi; altında bir taşlık ve bu taşlığın arka 
duvarında aıbdest muslukları vardır. Asıl mes
-cide, sokak kapı•sının tam karşısına rastlayan 
on ;bes ,basamak .bir merdivenle çılolır; 'hiçbir 
hususiyeti ve .sanat kıymeti olmıyan basit bir 
yapı idi. Ba.:nisi On altıncı asrın büyük alim
lerinden Zen:billi Ali Efendidir; fakat zamanı
mıza kadar'gelen yapının Zenbilli Ali Efendi 
yapısile hiç,bıir ilgisi olmadığı kesin olarak söy
lenebilir .. Semt kalabalık, semt halkının bü
yük bir .kısnn da beş vakit na.ma,zını kazaya bı
rakmıyan "kimseler oldıuğundaın' her zaman için 
iki saf cemaati bulunurdu, ·bilhassa cuma gün
leri de, emsali mescidlerde rastlaınmıyan 1':::ıla
balık bir cemaat görülürdü. 1957 de Kara.köy -

Galatad.a Alaca l\!escid (P..eıim : A. B. Koçu) 
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~ -- Azabkapı caddesi açılır iken yıkdırıldı. 
Bibl.: Hadi•katül cevami, II; REK, Ge-zi .ıotu. · 

ALACA.MİNARE lı'IESCİDİ ~ Üsküdar
da Nuhkuyusunda idi; Hadikatül-Cevamiin 
kaydına göre, tüccar ,gemisi kaptanlarından 
Hoca Murad adında .bir zat yaptırmış idi; bu
ralarını harab eden yangında yanmış, 1946 da 
Bağlarbaşı caddesile Alacaminare sokağı kav
şağı köşesin~e yalnız minaresinin-kaidesi kal
mış ;bulunuyordu. 

Bibl.: Hıaıcl:i-katül cevami, II; REK. Gezi notu. 

ALACAMİNARE SOKAG-1 -· Ü.;küdar
da Nuhkuyusu sokaklanndandır; Bağlarba.~ı 
caddesile Toptaşı caddesi arasında uzanır, 

kaba taş döşeli, iki araba rahat geçebilecek ka
dar geniş bir yoldur; evleri baıhçeli, bir kısmı 
kulübeden farksız, mütevazı gelirli ve fıkara 
nıN,kenleri gibi görünür; hemen ,hepsinin bah
çe duvarları yığma taştan yapılmış, yahut du
var yerine gaz tenekesi · kaplanmıştır (1946 
Nisan). 

ALACATEKKE SOKAÖI - Sur dışın
-da, Defterdar ar:kasinda Albdülvedud mahalle
.si sqkaklarındaıidır; Otakçılar camii önünden 
~e Otaktepe mezarlığının kenarından Defter
dara inen uzun, kaba taş döşeli, ;bozukç:a., üç 
araba geçebilecek kadar geniş ikişer üçer kat
lı ahşa.ıhı evleri umumiyetle dar gelirli aile mes
kenleri olan •bir sokaktır. Sağ kolda mezarlık 
duvarı, önünde Nevşehirli Damad İıbra'him 

Paşanın (H.1141) 1728 tarihli bir çeşmesi var
dır, akar çeşmedir; bundan daha aşağıda yine· 
sağ kolda kita:besiz ·bir akar çeşme daha var
dır, son zamanlarda tamir edilmiş ve asıl şekli 
tamam.en değişmiştir, ·bu 'tamirde, çeşmenin 

Alaca tekke sokağında Çeşme 
(Resim : A, Bülend Koçu) 
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tekne tası olarak mezarlıktan alınmış merm~r 
bir sanduka t~ı kullanılmıştır ki cahil gılze
tinin ne korkunç eserler yapabileceğine acı 
bir örnektir (Ocak 194:6). 

Bibl.: REK ve Muzaffer Esen, Gezi notu. , 

ALAEDDİN (Fenerbahçeli) - (B.: Bay
dar, Alaeddin). 

ALAEDDİN ARABİ EFENDİ - On be
şinci asır ulemasından, derin bir tefsir ve fı
kıh alimi, Şeyhülislamların altıncısı; aslı Ha
leplidir, medrese tahsilini mem,leketinde yap
tı; sonra İstaınbula gelerek tahsilini Molla.Gfı
raniden ve ıHızır Beyden tamamladı; Edirne 
Darülhadisinde asrın '.büyük alimlerinden Mev
lana Fahreddinül acemiye muid oldu; Bursa
da Kaplıca medresesinde, Manisa ~edrese
sinde uzun yıllar müderrislik yaptı, (H. 900) 
1494: de Şeyhülislam oldu; ,b!ir sene sonra da 
öldü, Eyühde İdris köşkünde defnedildi. Za
manının seçkin ıbir alimi olduğu halde dersle-· 
leri -sözde kalmış, eser telif etmemişti. Hayatı 
boyunca doksan dokuz oğlu dünyaya gelmiş, 
bunlardan her birine "Esmai hüsna0 dan biri
ni ad koymuştu. 

Biıbl.: İlmiye Se1naıınesi. 

ALAEDDİN BEY (Esvabcıbaşınm) 
İkinci Abdülhamitlin soın devrinde Üsküdarın 
okur yazar kabadayılanndan; o zamanlar pek 
meşhur olan Selimiyede Çiçekçfkahvesinin ge
dikli müşterilerinden idi; esasen semt halkın
dan idi; Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca, İs
tanroul Ansiklopedisine verdiği notlarda Ala.
edelin Beyden şöylece :bahsediyor: 

Selimiye m-a:hallesinin- Namazgah cadde
.sinde ismini derhatır edemediğim Esvabcıbaşı
nın oğlu ve Cemil Pehlivanın arkadaşlarından
dı (B. : Cem.il Pehliw.n) . Gerçi Cemil Bey ka
dar cesur değildise de '.boylu boslu, Cemil Bey 
renginde, yolda ve oturduğu yerde ·bazan kı
vırcık bıyıklarını burar, hafif hafif koquşur, 
ibir söyler, beş din-Ier, hoş meşreb, akşamcı
lığını kimseye sezdirmez, - varlıkla beraber 
sehavetin galebesinden - kahve parasına her
kesten evvel davranır, en SJ!C'aik havalarda bi
le pardesüyü sırtından atmaz, en güneşte bi
le şemsiye açmaz, lakin elinde gezdirirdi. Ba
zah Selimiyede Kömürcü İsmaile, bazan da 
Harnıanlıkta Ş~rif Ağayı ziyarete giderdi.· • 
Cemil Bey menfasında iken Şeyhlili Mustafa 
(Kartal kazasında hır köylüdür), Alaeddin 
Beye zülfi -yare dokunacak bir söz söylemiş, 

o da: - Mustafa! Cenıil btiı-a<la, C>i~~l~/~f 
zü sarf edemezdin ya?· demiş. :M:ll~a.: '\~tr' 
bette! deyince, içini bir çekmiş:i !{eraııı~f-· 
~milde imiş! demiş. Türkiyerniziıtdö~~l.ıif 
rini gezdim, kendi ölçümce bu Alaediiili\~e~> 
kadar yakışıklı bir kimse görmedint.'' ) \i\ 

ALAEDDİN EFENDİ..:..... Hadikatül-Ce
vamün kaydına göre, on altıncı asır ulemasın .. 
dan bir hayır sahiıbi, Üsküdarda Çingertefırı
nı Mescidinin banisi, (H. 1000) 1591 yılında 
ölmüş ve mescidinin yanına gömülmüştür. 

Bibl.: Hadikatül ceva.mi, II. 

ALAEDDİN EFENDİ (Çelebioğlu) -
Ketenciler çarşısındaki Alaca Mescidin bani
sidir, camiinin mihra·bı önünde defnedilmişti; 
zam.anla kalbrinden nişan kalmamış, mescidin 
194:5 yılında yapılan son

1 
tamirinde, mabedin 

caddeye bakan duvarına bu hayır sahibinin 
adına bir levha konulmuştur, mescidin önün
deki kaıbir, Uşşakı şeyhlerinden Mehmed Şük
rü Efendinindir (B.: Alaica Mescid). 

ALAEDDİN MESCİDİ VE TEKKESİ -
Fatih merkez nahiyesinin Sofular mahalle
sinde Molla Husrev sokağında idi. Sokak üze
rinde bulunan mescid tamamen yıkılmış, ya
pısından hemen hlçbir iz kalmamıştır. Bu mes
c.id aslında Sünbill Efondi halifelerinden Şeyh 
Alaaddin Ali Kefevinin zaviyesiydi; sonradan 
mescide çevrilmişti. Zaviyenin sokağa açılan 
kapı,sından girilince, mescid kapısı hemen sağ~ 
•da idi. Dergah kapısı durmaktadır; üzerinde
ki kitabesi şudur: 

"La ilahe illallah Muhammed Resu.lfı.llah. 
Eşşeyhul fatihin, Kutbülarifin, Gavsülvasilin, 
Mürşidülkamilin mer!hum ve mağfurün leh 
Şeyh Alaeddin kaddese sırrıhülaziz". Bu ka
pının hemen sağında, duvar içinde yanyana 
iki çeşme vardır. Birincisi küçük ve suyu ke
silmiş bir çeşmedir, kemerli bir niş içindedir. 
Dört köşesinde üslilblaşmış dört gül motifi 
'bulunan ayna taşının üstünde iki kitabesi var
dır. Alttaki kitalbede: 

Vesakahüm Rabbihim şarabım ta.bura 
Aynen fiha tüsemırul, selsebi.lA 

Ve bu iki satır arasında, eski yazıdaki is
tifçilik sanatının nefis örneklerinden hiri ola
rak: 

Vecealna minelmai külli şeyin hay 

yazılmıştır; kitabenin sol köşesinde de Hicri 
1246 tarihi bulunmaktadır. Üstteki kitabe de 
şudur: 
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"SaMbülhayrat rikabı hümayun kayma
kamı merhum Ahmed Hulusi Paşa ile halilesi 
merhume Ayşe Hanımın ruhları için fatiha. 
Tecdiden tamir tarihi fi zilkade 1313 fi nisan 
1312". 

İkincisi geniş kemerli, kesme taştan, tek
nesi kırılmış, kırk teknesi için~ taş doldurul
muş klasik üslupta kitabesiz bir çeşmedir. Su
yu vardır, fakat içilmez, acı sudur. 

. Tekkenin ahşab meşrutası, haraıb bir bi
na olarak durmaktadır; mesken olarak kulla
nılmaktadır. 

Sokak kapısından girildiğine göre sola 
düşen mezarlığı, perişan bir haldedir, taşların 
çoğu yıkılmış, 1946 ·aa adam boyu ot içinde 
idi. On yedinci asrın iki seçkin siması, :r.neşhur 
Şeyh Mısri Ömer Efendi ile ş·air ve devlet ada
mı Azmizade. Haleti Efendi ·.burada medfun
durlar. 

Bir Celveti dergahı olan Alaaddinefendi 
tekkesinin ayin günleri pazartesi idi. 

Şeyh Alaaddin Efendi bir rüyasındaki 
işaret üzerine Kırıma lh.icret etmiş, Kefede 
Kasım paşa zaviyesine şeyh olmuş ve 1562 (H. 
970) de orada ölmüstür. . . . 

B,iıbl. : Harlilkatill cevaımi, I; REK ve Muzaffer 
Eseın, Ge2/İ notıu. 

AIJAFRANGA BALOZ - İkinci Abdül
bamidin son devrinde Gal'a.tanın meşhur :ba-

:~-- ; •. / . -~~_ ,
1 

•• ~. ~-- -n~ ~. < .,, .. _- . ·. ı·-- . · --;~ ------· -·-. . · .. •• --· 
loz1arından; Necatibey (Tophane) . caddesin
de Karaköyden Tophaneye doğru giderken 
sağ kolda şimdiki Tophane sokağı, o zamanki 
adı ile Kasaplar sokağını ;geçince hemen ora
cıkta idi; işleten Yani adında hir Rum idi, ,bü
tün balozlar gibi dimdik :bir merdivenle çıkı
lırdı. Yukarısının şekli ,öbürleri gibi, yalnız 

fazla olarak bir yanda ufak ,bir .tiyatro sanne
si, önünde beş altı kişilik orkestrası vardı. 

Buradaki kadınlar on, on iki kadar; hep
si de öteki bıılozlardakilerden hallke, seçme 
idL Alafranga balozun müşterileri limandaki 
Fransız, Rus, Avusturya, Yunan vapurlarının 
çarkçıları, kamarotları, lostromoları, :t:'ayfa.la
rı idi. Yerlilerden de tatlı su frengi bozuntiı
ları, Beyoğlu mağazalarının rum. tezgahdar

_ l'arı, uygunsuz takımından şafoı emredler, ko
konalar • .idi; Gala tanın diğer haloziarındaki 
•benzerleri gibi yanaşıp ,başınıza ekşimez, kar
şıdan kaş göz işaretile daveti sezer ,sezmez ma
salara gelip otururlardı; orkestra :başlaymca 
polkalar, mazurkalar, valsler oynanırdı. 

Türklerden ve kılık kıya;fetlicelilerden de 
müşteriler çok fakat ·bunlar arasında dansa 

· kalkanlar hemen hiç yoktu. Onlar yalnız kadı
m yanına oturtur, bera:ber ·bira içer ve keyif 
çatardı. 

Galata balozlarının en temizi, en patırdı
sız gürültüsüzü ,bu Alafranga Baloz idi. 

Sermed Muhtar Alnı 

Alaedclin tel,keııi kapısı ve ild çe§nıe (Resim: A. ilülenll• Çoru) 
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