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G<>c.:n asır ::;onlarına doğru abacılar.

Zin~apısiyle Odwıkapısı arasındda zt~pdlan

rnışlardı ki şehir rehberi hantasııı a m ankapı c:ıddesi diye gösterilen yol, son zaıı~~
lar:ı k~1d:ır halk ağzında Abncıl:ır C::ıdde,.ıı dıye anıla gelmişti.
_
"Abayı yakmak" tabiri hulk agunda
mecazen aşık olmak. bir giizt•lt• \1.~nılmak
miruı.sına gelirdi. "abası yanık" da as.ık demektir: yeni nesiller tarııfındaıı U11Utulmuş
güul tabirlerdir. Darb1111t'scll'l'imi:ı: :ı.ı~asın~:ı
d:ı "Ab:ıcı g,.bed . .srn ıwci? .. " diyı> bu· St>Z
vardır: en küçiik biı· ala.ka,;ı olmadığı l_ıalık
bt•rhangi bir iŞt'. mes'ell'ye. SÖZ<' müdah:ılt> cdenlt•r(', karışanlara karşı söyl<'nirdi.
BlbL :

o.

N Ergin.

ı.uccııeı t;muru &led'ye.

ı.; Evt\~ Çelebi, ı.: E..ıkı naıil dcft~ıi: Tür.k Lilı;:-ıtl.
ABACI ARAU(;I - Falih kazası Ka-

ragümıiik nahiyesinin Ka'riye Atik Ali Paşa mahallesindedir. (B.: Ka'riye Atikalipaşa
mahallesi). Ediıııckapı tram\·ay durağı kaYsinin yanında. Mihrimah camilnin karşısına
düşer; Fcvzipaşa tramvay caddesiyle Ka'riye yağhanesi sokağı arasında, üzerinde ahşap ve beton birkaç ev ve meydanımsı birk:u;
arsa. cadde ka\'şağının sağ başında bir diikkiın bulunan henüz tanzim edilmemiş toprak
bir sokıı.ktır.

muş. Jiil<'siz, harap bir haldedir. üwriııdt! ahşap \'C lınıııbça bir ev \'ardır. (B. : Mustafa

Çaxuşderr.'Siııdedir; Çavıı.şd••r,. caıJckııini Nuh

Paşa. D~tari).
llıbı.
1. H. Taııışılc, !stnnbuı
ıtEK. cczı notu 1 lll44-l!lri7 t

ııllı oldukça dile bir yokuştur; Çavuşd1.'l'ı:sın·
dPn gt•liııdiğine ve yokuş yukarı yüründüğü.
ne giirP. Abacı Dede sokağı, soldaki ilk sokaktır. Sırtın Çavuşc.lo:oresinı:· bakan yamacında heml'n tlümdüz uzanan l.>ıı sokakta eı
t uzdan fazla. ahşap ev n• bostan vavrıınu
lıahı;"ll'r \'ardır. Sekenesi mütl'\"Uzı - g•'lirF,
kii ~iik ın.:nıur ve esnaf. işçi aih:leridir. .\Iı·\'
ı;iııı yaı1 isP, sokakta oyna.şan çocukların heıııı-n hepsi yalınayaktır. Toptaşı m, yllan sulmğı ve Teke arkası sokağiylc birer c.lörl yol
ağzı yaparnk kesişir, sonu da çıkmazdır: kalıa laı;ı düşl'li ve bozukc;a. bir araba rahat gc-çı•hilı·cc•k kadıır geniştir. Adıııı iizerinde bulııııaıı Abacı Dt>de türbesinden alnu.5tır. Bu
sokaktan lstanbulun, Beyoğlu ile Beşiktaş
arasındaki sırtların giizel bir görünüljii vardır.. (13. : Çavuşderesi).

Çeşııwkrı,

J :

AHACl('EŞMt.:St SOKAGl - Sülı:yınaniyt•niıı nltıııd:.ı. Enıiııönii. kazasınm Küçük
pazar ııalıiyt•slııin Hoca Gıya:::eddin mahal_IP~indedir (8. : Hoca Gıyaseddin mahalksıl:
Vefa caddesiyle San Beya.z.ıd caddesi arasııı 

da. hafif meyilli, mukavves. bir araba rahat
rahat gt>çtıbileceık kadar geniş: kaba taş di.iş..Ji \"C' bozukça bir sokaktır .. 1ıwrken ;;ağda
biri isimsiz. biri Sarı Bayazıd çıkmazı adında
iki c;ıkmaz sokak vardır. Ortasın:ı yakın bir
!)(>!etliye sokıık feneri bulunmaktadır. Evlı•ri
başap, sl'keııesi, umumiyetle bozuk bir nrabc:a ile konuşan cenup \·ilayetleri halkıdır. AJL
başındaki köşede yine onlardan üç beş ailenin apartman gibi oturduğu geçen asır ,;onlarının tipik yapılarından bir konak yavrusu
vardır ki. kapısı Sarı Bayazıd caddesi üzerin-

Bibi. : REK, Ci>z1 notu l ı9H-ı957l

ABACI ÇF.ŞMESl - Süleymaniye alkendi adını taşıyan sokaktadır. Deslari Mustafa Paşa tarafından 1608 (H. 1007)

tında

vişlerdendir. 1700 {H. 1112) de ölmüş. üs-

Alıal'ı

{lettmf'lll

yılın.da yaptırılmıştır.

lRetıını:

Nezllt\

Kesme tastan

kliı.aik

üslflptadır.

Gtizel bir celi hat ile bir beyitlik
tarih kita'beei vardır:
Hltkml lıu mı•ra llbıal ee.meye tarihtir,
·Atn . . . akdı . .yl Mıııttaıa ~.....

Suyu

keısilmi\ı,

teknesi

kaldınmla

bir ol-
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küdarde. kendi adını taşıyan sokaktaki tiirbesine gömülmüştür. Rivayete göre, türb<'Yİ
sadn9..zam Nevşehirli İbrahim Paşa yaptır
mış; fakat şimal ürzgarlan karşısında bulunması ve uzun zaman tamir edilmemesi yüzünden çok harap olmuş. bir ara mahalkli
tarafından kil<;ücük bir baraka halinde tamir
ve ihya edilmiş ise de, ye-niden bara.biye yüz
tutmuş, bugün kaplamaları sökük, bazı yerleri tC".neıkclerle yamalı, çatısı çökm~·k üzrn•
bir viranedir.
Blhı. : Rli:K, r;ezı notıı ılll.U-1957>

ABACIDEDF.

SOKA(;] -

Ü:\k[id:.ınl:ı

kııyusuııa bağlayan

B'!>I,: REK Gezi

Eağlarbaşı

caddesinin

nouı ıı!'H-1!1571

ABAClHALlM SOKA(a - Şehir idare
taksimatına göre Beyoğlu kazasının Hasköy
nahiyesinin Sütlüce mabak-si sokakla.nndan
ise d•'. Halıcıoğlunun arkasındaki Çıksalııı
tepesindedir.
Belediye şehir rehberi haritasında. Elvandirl'k sokağını Büklüm sokağına bağlar
göı:;terilıniştir. .Ahretlik sokağı da bir dirsC'k
çevirerı:k El\'aııdirek sokağı kavşağından itibaren Kudlim sokaK;rı adıııı allr. Halbuki.
aslında A.hreUik sokağının Elvandirt.'k sokağiylt• olan ka,·şağından sonra Kudümsokağı
değil, Abacı Halim sokağı başlar: altta kalan
\'e hcrıiiz tanzim edilmemiş patckamsı bir yol
olaıı Kudüm sokağının Ahrı:Uik sokağı ile
ka\·şağı yoktur. Kudüm sokağı ayak izi ile
açılmış bir yol halinde uzanarak Peştemakı
sokağının alt başına kavuşur (B. : Sütliice).
lki araba geçebilecek kadar geni~ olan
Abacıhalim sokağı eskiden kaba taş döşeli
imiş. tamame~ bozulmu.-;ı. bir toprak yol ha·
line gelmiş; evleri birer ikişer kaUı. bahçeli.
tuğla ve ahşap yapılardır.. Bu sokakta ü<:
dört lanc akıı;,·ya ağaıc vardır. Halkı mütl'v:ı7.ı gelirli ailı.>lerdir. Çıksalın bayırınuı lıcmcn
en yüksek bir yt'rindl' buhıııaıı bıı S<."lkai:"lu
Halice, Eyyüb ih' D•'ftcrdar :ırası.u.ı, Rami·
den Edirnı>kapıya luufar uzuıııuı sırtlanı ha·
rikııliıdt• bir 11c:ı:areli rnrdır: bilhassa Edil'n('kapıdnki Milırimnlı <'~ınui ile Edimrkapı

m"'1.arlığı

servikrinin gökyüziint: d\işcıı allueli lX-k güz.eldir; sabah ışığımla \'C ıLk!)ılma
doğru bu panoramanın St'yrim:: doyıım ol·
maz.
ı.: 'ı\.

• P..EK, Gezi ootti. ı 1944·19-·7•

ABACILAR SOKA(;I nııı Kıı.ragürnrük

Fntih

nııniycsiniıı

knzaııı·

Hnticcsullaıı

mahall··sindedir. Edirnekapıda !thhriıııalı <'il•
miiııııı dış harem avlusu duvariyle 1''cvıtıı;:ış.ı
lramv!iy caddi'>Si arasındadır (B. : Hnticesııl
tan mahallesi ı: bir kısmı da Arnb:ıcılar sokağı adını taşımaktadır. \'ııktile kaba tnş
tlöşeliymiş. şimdi toprak sokak ılenilccck ka·
dar harab hakl..dır: yiiksekte olan Mihrimah
camiinin duvarına dayanmış, ııhşap ve tuğla
kulüb-·lertı::, büyükçe ahşap bir evin ilst katı
kesilip çatı gibi örtülmüş harap, fakat yoksul aileler bannan enkıttiyle karşılarını.la bir
sıra tuğla ve ahşap evler vardır.
Arab:ıc.ılar sok!lb'ının başı, bugün bir
im:ılathanc olarak kulanıla.n Mımar Sinnn ya·
pısı Mihrimah.sultan (Edinıekııpı)
hanumı
karşısındadır.
Il.bı · nrm.

eez:ı

notu

ı!'4c-195; ,

ABACILATİF SOK..\(;J zasırun Ik'şikta.ş

merkC%

Ikşikta.~ ka·

nahıyesi Vişnezad<

mahallesi sakaklarınd:ı.ndır: Spor cnddesl
(eski Akaretler cııde,;i) ile Vı.şnezade CJımıl
önü sokağl arasmd~ r· -aba taş dQŞeli •·e
bozukça bir sokakt..··. Sr caddesinden giril·
d.if,';im.• göre, evveli • -~ba ~ebilecek ka·
dar l!'enİ.ŞÇc ise de. ortaruıa yakın sağ kula
diiljien e\·lerden bir kl»-mının öne doğru çıka
rak vücude g<-ti.rdi~ bir dirsekle bir arabanın ancak geybileceği kadar daralır: bu V·
terin hemen hı-psinin kapılan önünde soknğa
taşmış mermerden ve kaba taŞtan b:ısamak·
lar •'ardır ki bu yola. çok ~ki İs'.anbulu ha·
ıtırlatan b:r ~irinlik \"l'rmektedi.r Vi$nezadr
camii onü ,.:oka.ğı ile olan ka\-ş;ığuıdıı. bir be·
lı.>diye clcktrit fencn \'llrdır.
B..:>ı.

REK. Gut

notıı

11H4 l

1

ARACUIAHlll~ SOKAGI

-

Fatih

kaz.asının Sa.n:.:ıtya nahıycsind.. Kilııkçüb:ışı

m:ıhallcı:ındccLr:

Sulurostan sokıığı ile Ci'r·
camii solrn.ğı nraı;ındo.dır {B. : Kfirk·
çüb.ı~ı m&hallesıl; kab:ı t:ı.ş döşeli ve bozıık,
bir araba rahat rahat ~ebilccclt l<aılıı.r gc-·
niş '~ iki havaga:c. fr.nerı,yle tenvir edılmlş·
Ur. tl~rind.:o üçer. dördrr odıılı otuz kııdıı r•
aho;:ıp c,· 'e hir bostan 'ardır. )·aımz 5 nu·
rnhpaşıı.

-

ABACIOÖr.tJ

maralı m· kübik üslupta beton yapıdır.
Bibi. : RF..K. C.'11:! ııı.>tu 119H·1957 1

ABACIOOLl' - On yed ind asır 1>rtalannda namlı arınatörleni~·n; gemileri. !sta n·
bııl ile Karad<.'niz limanları arasında s<.'frr
ederdi.

Sıunatyada..

Da-

\"ULpa.şa iskelesi ch·:ırında.ydı. Yaptıran rot:Ç·

huldür. bugün mevcut dt'ğildlr ; bitişiğinde
de- lstanbulun azamet. \·e güzelliği dillo.>rde do·
!aşmış !spanıı.kc;ı.zadc Mustafa Paşa konağı
vardı ki Samatya yangmlarındn.n birinde
yandıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakçı
viran<'si diye anılmıştır. Bugün de Abacı mescidinin ve bu meşhur konağın bulunduğu sokak Ispaııakçıviranesi sokağı adını taşır. Samatyanın Cerra.hpa>ia ve Ka.sabilyas mahalleleri arasında.dır. lB. : lspanakçıviranesi so.kağı ve Cerrahpaşa mahallesi l.
Blbl. : REK, Ge:ı:1 notu; Had!katuı Ce,·inıi, I .

ABAI

~I.ESCtDt

-

Davutpaşa

iske-lesinde Kasabilyas mahallesinde. bu mahalleyi
Kürkçübaşı mahallesinden a}ıran Bekirbey
sokağında ve Bekarbey t ekkesinin yarunday·
dı. Bugün yalnız mihrap duvarı ile minar;?
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lkkıirlı<.•y tekesi adiyle meşhur füfai dergii·

fı kralar, gurb musikis i ü ze riıw cidtli tetkik"
ıl::ıyıın:ı.n m_al<aleler . b a bas ın ı n hruıt.alığıııda
da ~ıızi.'tcnın baş ma kalel l·rini yazılı, Yunus

dn banisidir ( B. : Bdkarbey tekkesi).
Bini.sinin kabri, tekkenin alt odalarından birindt•ydl, tekke son şeyhin var isleri taraiın
<lan yıkıcılara satılıp yıkılırken türbedeki diğer sandukalarla beraber kaldırılmıştır.
A.BALIOOLU (Nadir Niid.i) - Cumhuriyet gazdcsin in sahiplerinden ve bal?muh urri ri, 1908 de bta nbulda dogd u, xunus
Nılılıniıı lıü)• ük oğ
ludur ı B. : Abu lıoğ

!u, Yunus N iıd.i); Ga
l :ıt asara y Vt' Ankara

1.sck•rinde okumuş,
:;üksek ta hs ilini A \"·
ı"llpa;J.ı. görmüş, Viyana ve Bı: rlin Üni\·ers it.deriylı.: Berlin
Gazet ecilik F.:nstit iisüııe devam etmiş ,
:'l.'ıııll r ~ ıı..ıı A ıııılıoı; hı
Loz&.n
üniversitesi
( Rı:~ ltn: ıı . <;i•~•ı
Sosyal Bilgiler F a·
kültcsinden illploma alnuştır. Daha tahsil
c;ıı.ğ'larında, hen üz on y1..'<li y~ında iken kalem
ı;ahibi oltııuş. babası tarafın

dan kw·ulmuş Cumhuriyt!l
g azet esin de müzik tenkidlcri
yapmış ve bu yazıla r, bu sahada otorite bilinenler lara·
fındaıı büyük takdir görmii~-

~1(

-ı--ım.:Atıuı

1

1"
~

:Uesddl (1'1'1n : H .
S.-vlnı;~oy )

kaideli kalmıt bir harabedir. Karşıaında Şeh·
11 A.bmet Pqa.nın taş mektebi vardır.
Bu memı.idi, on yedinci a.aır ortalarında
Sultan İbrahim um•nında yaşamış Rifai
flYbleriaden Stlleyma.n A.bal yapt.ımuştı k.l

ANSIKJ..OPfl:rı tı:;t

hının

B!bl. : RJ::K. Gezi notu: Hadikatül Ce\'linu. l.

Bibi. : D.-Uyı\ Çelebi. I.

ABACI MESCiDİ -

l8TANllll L

4

ise kendisi musikiye ktı r>ıı
bir istidada sahibdi. Keman dl'ı-s
leri alıroı w bu saz üz<'rindL'ki h ilkı
mlyetinl konser vcrebi!N'l'k del"('cı.'tl<> ill'r·
lC'lmişti. 1935 dc•n sonra yine nynı gnzdt~k

tür;

fıtri

aslında.

Nadiniı~ öl~?'1~ üzerine de Cumhuriyetin Baş.
nıuharrırlit,'1ru aldı.

Müstakil ııiyasi yazarla·
fikir h ü.r riycti nin nılidafii
olar-ak mümtaz bir mevkii vardı r. 19!:i0 mebus sı•çim.inde De-m~krat P a rti liı-ıtl'sinı lc lslanbuldan müstakil aday gösterildi Vf' lstanbul millctwkii seçildi: 1954 sec; i mintlı~ vinc
aynı partinin list.~i ndc ve mlıstak.iller ~ra
!'lllldn ikinci defa M<'cise gir di. F akat az sonnı yC'ni Bnsıu Kanunu üzerinde derıokrallar
la kesin fikir ayrılığın a d üşlü, 1957 seçimine
gimwdi. f-;iyasi haya lta sah iplc'rindcn bulunduğ"u Cumhuriyet gazetesinin ba~muha rriri
olarak kaldı.
rımızın arasında

Bibi. :

Ttl~k

ve dünya

ml'Şhurıan A nslklop<'~

d L~i

ABALJOOLl' (Ywıus Nildi ) - İkinci
Abdülhamid istibdadırun sonlarından za.ma·
ıumıza kadar gl~n devir içinde Türk gıı z...'
tedliğin in seçkin şöhrutlerindt•n. iş ve polctika adamı; Ti.irkiyenin en buhranlı ve kaııı
güıılcrindc kalemlıü. milli birlik a leyhinde
çalışan bozguncu cereyanlara karışı kullanın~ büyük muharrirdir.
1S79 Haziranında Muğlanın Feth iye kaııabasında doğdu. babası bu kasaba eşrafın·
dan Hacı Halil Efendidir. aileleri de Abalı·
zadeler diye anılırdı .. llk tahsilini baba ('\ind t' hususi olnr:ık gördii. \'t' h eniiz on yaşla·
nııda iken. oğlunun tahsil ve terbiyE'Sİlll' çok
dikkat ed<'ıı Hacı l!alil Efondi tarafından 11o·
d ostaki Ml'drcsd Süleymaniyeyt' gönderildi
O zamanlar Rodosdaki Mt'dresei Siilcy·
maniyt•niıı biiyük bir şöhreti vardı; bu med·
~e. Al:xlülaz.b. dm-rinde adaya siiıt:'Ün olarak gl'imiş .Ahmed Mithad. Ebuzziyıı Tedik
ve a rkadaşları tarafından kunılmuş, prog·
ra.mlan da keııdil<'ri tanıfınd~n zıım:ının fhll·
yaçlan na uygun olarak tanzim cdilnı[şti. Kü·
c;ük Yu nus. girdiği yıld:ın. birine-ilikli' şcha·
d..•tnnmc alınc-ay-a kadar Ro<los ~IOO!'t's.~i ~ti·
l t'yrnan iy<'şinin c;ok çalı.:<knn bir talebesi ol·
du: t'\"\'t•lıi ı<ınıf arkadaşlarına kıyıuelli bir
m il.uıkt'"'<'İ olnrn ı, tııııııı,lı. sımııı, \"11J'dımcı
muallim olar~ık ı:ah~tı. t~!)(l da, <>n ·\'l"dl \"a•
ı;ımda ikt>n lwm ilnıiy•' klı.n'tıııınll'8İ. • ht'.m• d<•
arabça , f:ırsı; a Yt' fnınıu«adıuı lısnn şeha·
dctnıınıcs.i aldı . Sonrn hrta.nbula gı:kn·k O.·

A llA l.ICl<"ıt

t

lataı ııı;;ı.y aulta.ııısint• yazıldı, çalıı,ıkıuıh ~ı ı•
mmıllı.mlennın takdirlt ıinl kııınnmı.ş l•ır ta
!ebe ikrn, fransıu-nsıru biraz u:ıhn ileri t.nwk
nrzuslylc Sen Bcnua m ktclılr. girclı• lil(){l

de bir müsab:ı.kn imtilııu:ı ile 'C' durdllnclllllk·
le 1stanbııl Darülfilnunu Hukuk Fakllfü ın
yazıldı; J>ek az sonra da, ı;nz tl·cıliğ\• hc'-etı
etti. G:ızctect olarak ılk çalıştı :ı mll' ~
Mıtliımat oldu. &ırada mehrunı Ahmed Un·
sim ve F..knm l~cşad ile t.amştı kı. Lkı"iı'.,
karşı da vanm asra )'akın bir 1.ama·
nın safiyetini bozanıı)'an necib bir
vefakıi.rhk göster·
dı. Daha ilk vazı·
lannda
milliyet
meselesinde titiı:lik
dli.vasını gütmesi,
sansüriln gözünden
kaı;.an kısırnlarivle

bile genç muh~
rin adı etrafında
bir alaka uyıındır-

dı. Fakat istıö-;:!ad

CC<*n: ıı Çlkrı

aleyhinde ııluorta konlŞI:.3.Sl k n
nl p
heli şahısl:ı.r li.~nc soktu 1901 ~ın·
da da Abdüllıamid al yhind
kunılm ·
gizli bir cemiyetin hası bu u:ınıak su·
çuyla tcvkıf ~>dı.ldı. lkı a~ B< kta knnı·
k olhane.ind, yatukta.n ııonrıt. gorülrn mııha·
kem~inılc Bodrum ka!csind u~ yıl .Jtal\~Od•
L:ğe mahkılm <ıldu. 'Fakat Bodnım:ı
k
.
mck üzere lz.m.in- c:ıl."Ulldıktan sonra. c<'nı
yen .Midilli kalc,,:.nc- det • d.J
Midil!i kaksnd ki nu.hkii."!llyttinl d<•l·
durduktan sonra da. rnem!
tind
tıllrsOn
olarak oturtuldu lstanbula M~ m.ıti) un llA·
r..ıııd.ın
nra dOnclllıd Rr t.an!tan Hukuk
Fakillt~sı.ni:ı !>On sınıf ı:nWıanlannı \"Um
hıw rianırk n diğ r ta.raftan Ebilzz!\ T('V·
<~turdu.Su T 1ridkinn yu.ı ·alk:ı.ln,..
sini : bir ara İkdam g:ı t n ruakaldı r
~~. ftt :?ıad ' Tcmkkı ftrk ının n foal
kıık:n s:ılı.ıpl nnd n b!n o!J:.ı 1910 da SclA·
n~"t' gıd~ • bır 8t'll ) yakın Runı 11 gıu~ trılni ıdan ('ltı lki.ncl M nıtıyl'Un 1.ldncl 11<··
ı:un d"'
nd d büyük hı.r ckB< ıiyet ı Ay·
dın m busu oldu ' T indklnn ba3?11ııha rnrl~ tı.!dı 191 d ) \n' un rnutc.slnl krıı··
d utan- l' :ruannd ıtnra5l, lt>rnlz vııUı.n·
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Zamanla çok barab olmuş lktn ı M h
mud ta.rafından 1834 (K l!!MJ d bu nkU
ş klind tamır '
ya Nillm tir
bu tamire olan tarih lut'a.udır
('amil Da1'Ö!IAaa

•
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1 r ııokağındaydı, yanında aynı zatın b1r d
bılı 'ardı; her ık
d 1909 da o c varda ı;ıkan
bır yagında harab olmuı. ~rl rln klrglr b
l"C' r ev yapılmışt.ır.
llibl

REK.

anı

not

ABBASAGA lılt:ZAJU.101 -

Befiktaşın
)tn ld

!ar caddesi üzerinde de bir Hamidiye çeşnıesi
(Eylül 19-14).
Bıbl. : REK. Gezi notu.
ABRASAÔA SOKAGI - 8t'şiktaşta Cihannüma mah::ılll'sindt' Akmazı;rşnw :<okağiy
lt• Hasanpaşa Dı'rl'.':>İ sokağı \'l' Gazi Refı.!>: :<ıı
ka611 arasındadır (B. : Cih:ınnünıa 01ahallesil. &lt-'iliY<'nin bir l'll'ktrik sokak feneri ilt>

vardır.

aydınlaWmış ol:ın Akın:uçeşrne ka\'şağından
a.~1

hafif mryilli. k:ıb:ı t:ış döşeli. araba g.•çecek kadar kadar ~eniş bir sokaktır. Üst başında, geçen asır sonlarının ahşap yapı öııwk
lt•rinden büyiikc:e bil' ı'\' \'ardır. Alt başında da
kübik üslupta üç kiiçiik beton e\• yapılmıştır.
Bıbl..:

REK,

~

lS1' \ :>:ı:ıı ı,

-14-

ABBASAÔA SOKAÔf

n<JtU.

ABBAS llAI.bl PAŞA (Prens Mt•hıned)
- Mısırın düı:müş Kıra! h::ınellanından Pn:ns
Halim Paşanın ikinci oğlu. Osmanlı de,•lt•li
sadarazamlarından Said Halim Paşanın kardeşi. Türk dt•\·let adamı. 1S66 da :Mısırda lfahiredı> doğdu, 193'1 de orada öldü: fakat iimrUnün uzun bir kısmını İstanbulda. geçirerek
malümatı, zara.frti, nt.>eabeti, alimlere ve saıı'
atkii.rlara karşı gösterdiği koruyucu muhabbeti ve yoksullara karşı çok cömerd şefkat ve
rahme-ti ile büyük Şl"hrin en yüksek kibar muhitinin seçkin şöhretlerinden biri oldu.
T&hsilini 1..·v:içrede yaptı, Fransızca. lngilizce ve arabc;ayı ana dili gibi bilirdi. 1895 de
Hidiv Tevfik Paşanın kızı ile evıe.ıdi, İkinci
Abdülhamidin son den·inde de Devlet Şurası
Azası oldu, 1915 de Said Halim Paşa kabinesinin Nafia Nazırlığını kabul etti. Kardeşinin
sadaretinde bir yıldan fazla Bursa valiliğinde
bulundu, lstanbulun işgalinde tngilizler tarafından rehine olarak Maltava götürülen Türk
vatanperverlerinden biri oldu, orada iki vıl

kaldı, serbest bırakılınca. evvela doğru 1.st~n
bula geldi fakat az sonra Mısıra gitti.
Ressam Halil Paşa merhwn onun büyük
kadirşinaslığını görmüş bir san'atkii.rımızdır;
Prensin dostlan arasında bulunan Şair Mehmed Akif de son yıllanru Mısırda, onun aziz
bır misafiri olarak ge4;innişti.
Bibi. : ı..ı.m An81ltlape41sl

ABBAS HlLMt PAŞA (Hidh·) - Kavalab 14ehmed Ali Paşa hanedanından Osmanlı
padle&hının ft>rmaniyle Mıaır Hidivi olanların
aonuncuau: Hidiv Tevfik Paşanın oğlu ve halefi. 1877 de lalmtderiyede doğdu, 1892 de. Vi)'Ul&da '11ıeresianum okulunda tahsilde ikt.>n

AN!'lllO .ı ıl'J,'l lff I

bab:ısınııı i:ilüınii iizt•riıw oıı S<.'kiz yaşın da H ı 
di\· oldu. Kırk yıl hükümdarlık c dm A bhas
Hilmi Paşanın dt>ğişm<'Z politikası. Türk iy<'ye
karşı mutlak ,., ~amimi bir sadakat ulmui'it ıı.
Birinci Cihan Harbim• gdinciyC' kadar bu ailt•nin biitün ıi:ıası gibi. lstaııbulun h:ı.yra nların
tlaııdı. 1-kmcn hC'r yıl bir A\Tupa sey:ıhalim·
Çık:ır, bilh:ı.ıısa Fransa w lsviı;rcdc k:.ılır.
yaz mcvsıminin büyük bir ktsınını da
1stanbulda g"L'<;iı·irrlı.
"\'alick Paıııt" iim·aniylc hıtaııbuluıı bLi·
yük !,ıülıretlcıindcıı olan anası, 13cbeklcki ·
sahilsaravda otururdu: Abb~s Hilmi Pa- ,.,,..-.{"
şa t!a Çubukluyu SC\'mi~ti. Kl'ndisini k
ı\bbu~ llilnı1 l'a~"
taııbul:ı getiren El( R<..,İlll: H. (,"ILr•r)
mahrusa
adındaki
yatı. lstanbulluların. bilhassa gemici takınıı
nın fevkalade beğendiği bir tekne olarak dr\'riıı biı· şöhrl'tiydi. Pa.1abahc:esi koyurıda demirlerdi.
TürkiY<' Birinci Cihan Harbine girerkl'll
Aıbbas Hilmi Paşa !stanbulda bıılunuyortlu:
lııgiltere 'l'ürkiyenin Mısır üzerindt•ki hakimiyet haklarının sona erdiğini sayaı·ak Abbas
Hilmi Paşanın yerine amcası Hüseyin J-\!Lmil Paşayı getirdi, "Hidiv" üm·anıııı da "Sultan" a değiştirdi. Fakat Türkiye, Lozan moahedesine kadar kendisini Mısır Hidivi olar:ık
tanıtmakta de\•am etti. lsvi<;rc ve Framıaıln
uzun bir mülteci hayatı sürerek 19-14 dt• öldü.
!B. : Hidivin köşkü, \'alide Pa~a ,·c Elm:ıh

rusa).
Bibi. :

lsıo.m

Ansiklopedisi.

ABBAS HlLMt PAŞAYA SUIKASD
VAK'ASI (25 Temmuz 19-U - H.:? Ramazırn
1332. Cumartesi) - Ramazan ayını geçirmek
iizere 1914 Temmuzunun yirmi ikinci Çarşam
ba günü lstanbula gelen Mısır Hidivi Alıbas
Hilmi Paşa. Sultan Reşada arzı ta.z.imat ettikten sonra, bu ayın yirmi beşinl' rastııyaıı Cumartesi günü sadırazama iadei ziyarcttl'n ıfö
ııerken Babıallııin ciimle kaıpısı önünd1.• l\1ısır
lı bir gencin suikaııd te<:avüzünl' u~radı.
Çubukludan Sirkt•ciye istiınbollıı g,,ı,•:ı
Hidivin yanında damadı Mısır kapı kdhiidnsı

Afll'\llllL,Mll' \ '

l!'i

Cclfıl , ... ıııihmandan İstanlıul ahzıaskcr ko-

misyonu reisi Hilmi l'aı,ıular bulunuyordu; iskl'h'<kıı ıı c; ık bir samy aralmsına binmişler,
füı.bıalidı• s:ıdar..t m u hafız böliigii slira\'L>iylr
ja.ndnrmu vl.' polis k ı t'aları tarafmdan kaı'1ı
l:ınnw,;lardı. miil iı.krıtta lJahıliy.• .Nıızııı 'l'aliLl
Bı·y ( l'a:;a l d<' h a:ıı r bulıınınu:j \'C l lidivi ara·
bıısına kadar u ğu rlamü?l l . Babıfılid"ıt Seylıii
iiı;liı.m k~ıpı sına gitın.•k i"ı z••t"<' nynlan Hklıvin

ziyar, ttc bulunmuşlardı Çubuklu t •lgroChnncsi gilnJ,.rce durmadan fualı~ tt bulııımıu<ı.
bılhııssa Mıııırdan gr! n ttlgraflan ıılnb.lnırk
ıı;in Çubukluya yardımcı m murl.ır gund •rıl
nılşti

iizı-riııc uyaga kalkan Alıhas Hılıni l'a~aııın
sağ yanağı il·· sağ bilt'j;iıw i>;abt'l etnıış. üı;rın
l'ii kııı~ıın d;t damadı v'lal Pııı:aııın bııldırm ı
gclmisU. Mih ınaııdar H ilmi Paşa da kılıcını çc·

\'ak'n akşamı \'ulıd Paşa, ıflıırı beki ..
m, k tiz.re Bebdctckı s:ı.hılsam\111111 b:ıh;;;< in·
dr oturuyormuş. su,kasdı Dahı.ıyc N111.ınnın
bir telgrnfınfuın öğrerunr r ı.knlndt b r °lt'··sstir ve h y('('anıı knpılnuş. !K'k z sonru u :! unun bu meş'um teca\·üıü hafı! v.ırulıı.rla nt·
!attığını l.ııldircn ikinci b r telgraf·alır.::ı l'>rl n·
~q Pııtına Hanım ılf' b mb<r d rhll Çuhıkhı
yıı gr<;mişti. Ert i gün Lıtanbu Cukıı <ıın ı
<'amilrrdi> milhim bır lNa du' t
lıulııııt1ıı,
akr.'.llııı da İstanbul H
\ n
kı l k ' rJ'
t.;ı~r iflıı.r ziyafe \trdirtti.
İstanbul ı.abıtasırun tahk..k

kı'rck H iJh·i sellmlıyan sürnri ile j::ındanııa
, .•,polise ınütt>ca\·izı lcp>'lcınekri i~in ,•mir \'ermiş. itidalini muhafaza edr>n ıırabal'ı dıı hay\'tınlan k:ımçılıyarak yaralanmış olan ~!ıı;ır
hiikiimdarmı va k'a yeriııdcu c.ığaloğluın doğ
ru kaçırmıştı.
Sııikasd~ı ile asker. jandarma \'e polis a·
rasındaki mii:::adenıe c;ok kısa :-:ünniiştü: kollarmı nrka;;ındaıı tu tmağa nıu,·arfak olan :lıı1ih Efendi adında bir si\'il l:ıharri ııwınııruııu
da nu·:ılıya11 ıııiill·c:wiz. b iri sol nıenıesi iistiinı• diğ<·ri.. de suğ yanağından b••ynilll' doğnı gi:
r,•n iki kurşun jlp ağır yamlı olar.ık oradııkı
bir berbt•r diikk:inınııı öniilllleki ağat'llı Jıbin~
devrilmiş ve birkaç s:ıniy<' sonra da can ı·,~r
mi,;ti. Halktan birkaç k işi ı;erserı kıırşıınlarl ı
hafif yaralanmışlardı. \ 'ak'n lstanbuld:ı ft'\·
kalii.de bir heyecan uyamiımıışlı.
Abbas Hilmi Paşanın ilk tedavisi. o oman lran st'farethane:ıi kııı~ısınrla bulıınnıı birinci kolordu karargıihıııdu opcratör Orhan
Bey tarafından yapılmış \ 'C yıır.ılnnn t Iılik• lı
olmadığı güriilrnüştü. Sultan Heşad basnınbt yinci Tevfik &yi g\indcrcrck habr sordumm".
sadıriizam Said Hnlinı Pa><a da biuııt g<>J,•rc
yaraları sanlnm: olıın ı lıdivi ,ıtoıııobilıyl<' Giilhanc parkı rılıtınıınıı. ı:u·mlaıı d :ı istımbotlı
Çubukludaki salıilııanınnn ı,'"Ötlınnuştli. \ k·
şam lizeri kollmlo ıı~ı-t~lıibinl d bN'tl iM'rınd'
gt•tir<>n ~~wr !'aşa tıırnfııı,Iıııı ınyarct d imiş, Mt'<'Iİ:•İ ~ı,ıb'usnıı ııılmn lıır lıf'~ l ı;ı-lnwı:
billiln ccıwlıi hlikiimdnrlnrıml.ııı t lgnı fl.lrp:l
diktrn başkn. ltıtnııhulda ki fırt rı d, ı ım• '

dı 11) ıı u) gunsuı nd:ı.mlarla

arnbası ci'ıml t'.' kapısıııdan c;ıktığ ı sırada, kı:ıı·
di ı; ini

giirnw k ü z,•n • yol ıııı iki k"ııanııı dııld11r·aıı kulabu lığın i~ i ıııkn ,·Ii ndı• bi•· bro\'niııg lah:ıılC'ıı siylı• bir isi fırluını~ vı"· arabaya bı'Ş '1
atı·~ ı ·lıni!'Li. Kıırşıııılardaıı iki~i ilk ~ilah sesi

ı t:ınıyanla r.

lahmud

1\1.ız:hanıı ıkııı.ı ı

cin diıııür k-ılktı-

-17beaı karşıaında hüküm vermek 1.0r·

duran sema.hanenin
çıplak

kubbesi

kurşunları

çökmeğe

mhakum·

iri yan govdeden ula umulmayan ~
elbtlkıyetı, göbek oyna.tıp abflan, bı; w omuz tıtretışl ri, endamını k~tlp .......
re büyiltlişlen, boyab yilsilndekl lbtiUUlb
mudhıkeaı, sürmeli gözlerindeki eman bandl
handı ıle böyl bır ltıyaf t calt oldutu kadar
un'i bir pbaiyet veriyordu."
Y ıne Ahm t Ruimin Ma16m&tta yaadai'
şehır mektuplarından bir tanea, bllyllk ~
ğin portresi bakımından çok kıymet1idlr
"Bwm tiyatrocu Abdı hakikaten tuhaf·

tır. Hele saraka etm k busuawıda gWerdill
eh an abdiyin taklit kabul tnı& Kel 11.-n
il~ aralanndaki farkı tayin tmek ı.tiyen fil•
arayı zaman den birine:
u-mpelı..._.

.... .,..
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ABDI

yuna takılsın, boru dc-h"İl ki ötııiln. dum~n ~e
ğil gö&lerini bilrilsün. Bizimkill'r adeta bır tut·
sil. Tesir etmezse diğer nüshasını yazarız. O
da favda Yerme~ büyü.-<Unü çözeriz. Baktık
ki vin.e hastalık de\'lUll ediyor. bildiğimizi söyleriz. kayda. sicile mUrncaat ederiz. O _i.b1.ediği
kadar ı:,"Ulansın. utansın, uta.nmaSln, agır ağır.
perde perde. fasıl fasıl. kanto. komedi, dı'&I!l
anlatırız. Bütün tuhaflıklannı ayrı ayrı şerbe·
derek bu müdhikiıı ne
vaman bir bcdic.yı

~ıldire olduğunu iuı

ha ı;alışım:. Aı na yine biz c!arılmayı;:. yi·
ne gider kendini ı;ty·
rcder!~. Varsın hid·
det etsin. Hakkı da
var. sa.fi sin!."tilr. s;z
onun löp löp olduğu
n& bakmayın. çabuk
zayıflar.

GlrlnJz A.bdl ile

saçı &&.·

kalı oyunlarda ağo.r· A..lıo.llnln "Baha" ımıaın
dı. Ah, o Malümat gakı.rtııatürü
zctesi, 0:1.aoyununu
hıı.ram etti. Elbette o da buna bir oyun ede·
ccktir. Mamada sahneye tıktılar, şimdi insaf
edin, Abdi kızmasın nu? lçip içip sızmasın
nu?. Beni görllnce bağırıp çağırma.sın mı?
Benden ona ruhsat, ne ya.pa.rse. yapsın.
Ga.el ne ~- gllnlll \l&'ker !

"Aman ne kadar tUl:ıaf.. Dün yine Değirmenci namında §arkılı ·bir kom~ya oynuyordu. Hasbanın don ile arzı endam edi§i neler
habra getirdi! lnsan glllmeden çatlıyaca.kb.
sıcak!.

Göksu Mama. gibi açık değil ki, terden, kahkahalardan oturulmuyor!.
"Hiç dikkat buyruldu mu?. Abdi komedyalannda illı;dan be.hsedildikçe ağzına tavu~;
göğııll. gırtlağına ekmek kadaifi, göğsüne mahallebi, mldeaine baklava, hançere.sine süt:· 'l
gibi 9C1yler saranın diye bizi tatlı tatlı güldürür. Galiba dlln acı bir .,ey yemiş ki, bizi görUrlg6rmn mWllıa.zayı bırakarak

6....,.lno

yal\ Mıru. ('Ün'~lne
••h'tU'I makaltl.tmıa dtınk

Daracık

Kala.balık mı, kala.balık!. Sıcak mı,

bt'nd••nlzııı

BnJuııız dl.'rdlınl:ı.ln

sahnelerde
sıçra:;a
nu;raya bu hale gel·
di. evvelden gürbüz
delikanlıydı,

• ••
.., 1
• k ıln
latif kinay<'it'r attı.. Söz soy cmrge ı,y l&Z
ki, mukabdc i."dil.sin efcndinı ! O ne sözler, o
ne buluş. o ne nelu'\"Uk.. Hak vergisi VcSSeliım.
Zannederim ki artık .barışırız, bana sarmaz,
bana darılmaz.. Derede tepede yine buluşu ruz,
sohbet ederıiz.."
Abdi hakkında kıymetli bir vesika teşki!
eden yukandaki satırlardan, büyiik komik ile
büyük muharririn arasında, Ra'iinıin or taoyunlan aleyhinde yazdığı ağır bir makale yü-..ünden bir ara bir kırgınlık olduğu öğrenili
•or. Ahmet Ras.im.in Abdi için yazdığı latife
yollu bir gazel de yine o sıralal'da şehir mektuplarının birinde neşredilmiştir:

saldırdı.

Neler, neler... O dana kapaması biçimli çehreııiyle, o ah~ gözleriyle, o ceylln ba.kışiyle, o
toeu.a eduiyle güzel güzel, tuhaf tuhaf, lltif

AN$İJ{l/Wımtm

bfi91W(+a A

O bf.'nlm ~lvelllt',
BAn unun ah Pderlm ı;öz!Mlnln kaare•lnl'.
'.!:'ine ınalııunll mll.kt'ddı>r, yine mı•bruru m"ıat
Kim lll'!Dllf n<'aba ol clterlın p6re...1ıı..
Bana kımut da o ıııulı gidip afyara demi•
Gözllnllıa yaşlandır ı;ayn de\·6 yılre81ne.
Bu kadar <'<'nü ~fil. nıl:ı:U edA lıl.ytk mı.
Bl>yle mi ralun<'dl'C\•k Aı,ı.kı lh1lretdne
Kw,<IW. Gökıru, Mama hepsi Irak oldu bano,
Kom dtln,Jayı .haranı etti ba gamhAttslııe.
Balmıaııun lliilylf'ylnJz ..ı sözllne nAdlın olnr.
D<-tlşlne yaru1ır aralıı.ıu kır fil.resine..

Abdürrezzak. yazın Kuşdili, Göksu ve Matiyatrolarm1 dolaşırdı; bu baknndan "HandehAnei Osıı:ıani" bir yer adı değil,
bu na.m.l.ı komiğin kumpanyasının adıdır. O zamanlar donanma. denilen padişahın doğum ve
cillfuru yıldönümü şenliklerinde, bayramlarda,
Ramazan gecelerinde Handehinei Osmani. tstanbullulann gidllmeai şart bir neş'e ve şata·
ret kaynağı bilinirdi. Hıdırellezdeki K&ğıtıhnne
safalarında da Abdürrezzak Efendi bir sandala biner, dereyi dolduran mahseri kalabatğın arasına girer, kend.isirin me~ canlı
reklamını yapardı. Muallim Naci.. Hıdırellezd»
KBğıthaneyi tasvir eden bir !stanbul mektu·
bunda:
"Sünnet Köprü.sünün beri tarafında bu·
lunan vapur iskelesi önü kayıklarla, sandallar·
la o kadar dolmuştu ki, oraya bunlardan cesim bir köprü kurulmuş zannolunurdu. Kayık
ve sandallann içinde bulunan erbabı tenez·
zillı blr derecede kahkaıhalar atmakta idiler ki.
bunların gürilltilsilnden kayıkçıların, sandal·
cıların arkası kesilm.iyen çarpışmalar yüzünden Qlkan ~kişmelerini jşibnek kabil olınıı
yordu. Bu kalabalığın hikmeti varmış: Köpmanın salaş
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rüııiin allına doğru gidilincı~ kahk.ıhanın m•:nb.aı orada bul~nduğu vı; h•·rideki gülü~mel~

rı~. b.~~'.ın d~ğtla~ dalgaları olduğu anlaşıldı.

Koprunun golgcsırı.· sığınmış bir kayık, kayığın içinde lii.tifeci. ateşin yüzlii bir adam.
Başında koca bir fe:s, fosinin l!<p<!sind•! ufacık
lıir püskül. püskülün üzerinde ma\'İ blr nazar
boncuğu, kendisi muttasıl söyleyip gülüvcır.
h.alkt d~ güldüriiyor. Bu manzar'!yı gön:nl•··
nıı Sadabada kıııhkahalar batıç,'si diYt'cPklPri
grim iı;lir. l\IPğı•r bu zat me-şlıur A bdürrl'?.7.akı şirin mezzak iıni.ş' ..''
~bdlirrP~akıı:ı bir zengin gL•lir kaynağı
du , ~ı~u ı;, ve r'.~alin diiğün ve sünnet cemiy,•t·
lrrl ıdı : Abdurrezzak da gel('cekmiş!." sözü.
mahulll' \'t' sı:mtin ağzında haftalarca e\•velindrn dolaşırdı. Büyük komik. yalı ve konakların k~~ısından bütün va.kar ve ciddiyeti ile girer. hurmctle karşılanır, k.ı.l:ık ve kıyafetini dt:·
ğiştirip makiyajııu yaptıktan sonradır ki ortalığı kahka.halarla kaWtan adam olurdu.
Abd ürrezzak. 1895 -1896 yıllan içinde saraya alındı. Saray tiyatrosunun ''alaturka
kısmı " mızıkai hümayun kadroımna dahildi.
kendisine mülAzimisanilik rütbesi w r ildi: mı
zıkai h ümayun üniforması giymek mecburiyeti, saıı'atkiir ı yıllarca azap ıçiııdc kınandı
ran bir şey olmuştu. Ali Süha Dt'libaşı. Ulus
gnwlc.sinde tiyatı·o tarihimiz üzt'rin t• yazdığı

mako.Hı.·rind•·n birind•· sanıya alınm'l \'llk'asını JJ<>ylı~ tesbit ~tmişti: ".Meşhur Coqudin'lı!ıxkn birisi - büyüğU mü, küçüğü nıil or.ıf!ı
bdlı değil - bir turne sırasında lstnnbula gel.yor, halktnn çok rağbet görüyor. Zamanın
Fraıı.sız ııefirirün dclAlcUyle sarayda da 1>),111
vı·riyor. Fransız sefirine. türklerla de Ab<li n·
dında bir Coquclin'lcri bıılıınduğu 111'.\yl~nı
yur: füımazan a}, i!'lliş, sefir merak ediyor. bir
ge<'~ yanına zen:esinl, tercümanını alıp Ş<'llı1.adeba.;;ıııdaki tiyatrosunda Abdiyi ııryrcdi·
p~· O geceki oyun "Bir ıında üç mı-scrrct"
biş. Sefir Abdiiy ~ok be-~ bir volunu
bulup pudişaha ondan balı.setmiş, .Abdi d •rhal saraya alınmış".

de

Abdürrezzak sahneden çeklliııee kunı·
reklim \"e iliı.n
lann üzerindeki adı kalku, Hnndt>hli.nei Osmaninin başına arkadaşı Küçük lsmaili ~lr
di. On iki yıl, o sahnesıne. İstanbul halkıda bilyiik komiğiı:ıe hasret ~kti. İkiı:ıci Abdülhuıi
din san'atklra karşı cömert efcr.di olduğu soyIenir: şöyl~ bir fırka da \-ardır;
Pııchşah lrlr ıg,-ce Abdhıi::ı oyunundan pek
hoşlanmış, ''ihsanı şaha.ne" o!aralt bir t&b:ığa
gümü>i mecidiye doldurarak ~Ddermiş, Abdi:
paııya.~ıııı dağıtmadı, s:ıdece

- .Ben o:c:·ckslı: pilin senıı.cm!.
Demiş, padi.."lha na.klel.:nışl<'r, kendisine
blr ~abak da altın ~nderilmiş..
Garip tcN1diftir, Abdüllıamidin Abdiye
kızması dıı. yin,• para iiıcrinc ,;a'mllmuş -bir
nüktedir:
Bir oyunda uşak o!an Abdi. efendisinın
c;lzmcsmi c;ckiyo.."Illuş, çı.ı:ınt' di' bir tilrlil çık
mıyormuş. dudağına gelen nfikte, S3Jl'atUnı
psd:şah huzurunda oynad:tt:ıı wı:ıtturmuş:
- Bu nasıl t:mı.e_ Memur maaşlan g{bı
bır t iirlü ('l!mııyor !..
Deyin.'"Illiş! ••

Rn-a yvt edilir ki, Abdülluunit Ma liyc :'\ıı
r:ırı na derhal emir \'Cre.rek n"tCSl giln m-cmurlarıı birer muş dağıttmı:uş, fakat Abdilm!z•.:ıkı d:ı bir daha s:ıray a:ılınemne çıkartma·

8-Jdd" <lıı ....ı .....hLf'd ~ul.11ftntla ,\bdlnln

Nurdutu

G aıınıamh •". \ l\<:Ooln.ı : :\ulll)

mıştır ('ç ,,, &nrüıUn cıı sıkıntılı dl'\Tİni yıı
şamış lan .Abdi Mt"Şrutı.y~tln ilılnı ilur!nP, ı•n
t; .D~ manada hÜtTb'l!ti:: k&\'U$1D bir \'U.lllD•
ds.ş olmı..; u abanı sarığı ile şal kuşağını 811 ,._
mı ,, U) trosumı:ı kapısı &ı!lnd~d rcngircnk
ıllrılını adı ya&ılını:, halk sahnesine çıkmıştı.

laTANauı.

• mblmdu İlllmbey caddeal

llaerhıdeki

_.. bau- UIDll' (B. : Rami). Toprak yoldur, mdde denilecek kadar geııişt.ir, Boşnak
Bmr w Pqababa eokaklariyle birer dört yol

alm yaparak kNftlr: bu iki sokak arasındaki
t-nmm, bfladan gelindlfine göre aol .tarafı
bir meydancJktır. taılmhey caddesi llzerindeki
bayırda biten ucu lae, gayet dik bir patika ile

tıı14m1ıey caddeııine ka'YUfUJ". Evleri bahçeli,
hemen umumiyetle birer katlı ahşap yapılar
dır, halkı doksan llç bm.gununwı Rumeli muhaclrlerldlr: gl1r(llttlailz. temiz bir sokaktır.
Bibi. : lUllK,

Oeıd

notu.

ABDI BEŞE VE BASAN BEŞE KARDEIJLBB - On yedinci aısr sonlarına dofn.ı
yqamJt. İatanbulun namlı çiçekı;ilerhıden:
geçhılrlerdl; bımdan ötilrll ilk defa lamdilerinde ~iki lileve "Dehkani
Hl.tayl" ve ''Dehkut Kırmızı" iafmleri veril-

çiftgllik

ne

mlft,lr. punıardan Huan Bete 1692 (H. 1104 l

de mmllftlr.
Bl1ıl.

:

1Jlıtı!Pı'n!Wı

'lWldrel SGkQfeclyan.

ABDI m'1' ~) - lkinci Yahmu-

dun l,llm.r. saray komik ve dalkavuklanndan
"18 •1111.11mm

delerll

muınldşfnaelarmdandır.

B9ve1& OclneB Se1lmfn rlktbı bfimayun çavuş
Jaıuı&mch. KmDddıe

kl 1ıl1Pl Jle tmla,U.
etti. t.ı heyatJerine
lltlnk ett1 .,. akruu
........ KlpellÇa-

.... ....

WI Jalmbı &taDmı!a.

\tal ..

_..

taıatmdBn

1 ............"

---·'· .....

ıaw,...,...,..

Jdb

~

8al4 . . -.;

n mırılllwuı.. llr ,._

Şu yoldan gidenıiniz. kartınıza koca-

bir kDl99 e&]car.. Onun kartıamda harab
..ı vaıdlr . lfalfye Şubesi de onun yanmdadır! oeftblm .....
..,.... bir kllllle brfıauıdaki harab cami:ln lllaUU'Ul ihtiyarın laeU nefaini rencide
etmlt. tamıl*larmdan bulunduiu hayır sahibi
llltliD kadim Bat.uniye meacidi yerine Abdi
ptM

Çelebi camffnfn tamirine Uma etmif.. Tamir es....... mabedin içinden elli lld araba moloz

ve ,Obre gdranlmıı
'Da.'IUllDID ortuma "Allahll

Nurtiımema

ftt.." lyet1 kerlmeai tsmaD Hakkı Beyin nefis
Wr cell .battı ile yuıbmfbr. lllbrabda da R 18Wbattatln Klmil Beyin c;ini berine bir ihl&m eerifi bir J!eamelei ~ ve bir SadakalllJlllblml vardır. Bu eon tam r ve tezyininde
ll'Jm' GUll•d• baharat tnccan Bay Hacı
Blmll lJj8 taılhinl
JaD hattat Tevfık
Be;lıı hlr - l e f terlf levhasmı hediye etllaW' bir de - - lvbe ıstıaıemektedlr
S1lltlıll earaymdan alındığı
llD,....1ıtıııılfr.

(f;'l',\NUUI,
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!_A~E~D~l"~·..L.'::'."~H~ıA~r::ıb~ı~---------=~'..=~~~----~l~l:b=·~r:-~. futbvl fılt•nıindllki şöhrl'ti

. kı ·aat·
b ır
ı . .
nın da trnsı .
. k . . '"nwdı
Fuk:ıt 5,•mtin srr omı,;<>rı """'
hane a~"~r
.. ·
, d ._
istl'r· ""bir ııkş:ım ge.:p t
haraca bsı;Jamak
~
•
hiit d• X
likanlın hııkarot dolu af:ızla te '
<' 'r. .
·
vnpacai!uıı
ş:ışıran • \I uned • tanıdıklarnd:ın
.
birine baı;n-ıırur. "~leşhur bir Arab Abdullah
.
l nış'" n •• ,·.·ıbını alır.
rnrdır, bır dl'fıı ona 'a
· -~
Arab Abdullah da: "Kumar o)"!lat. oynatma.
ıı;ıul budur, koruiseı~ werct•ğin paranın yarıbana wr. b(·n seni muh:ı.faza
sıllı Ona \·an~mı
~
ı'<leyim. bey ~ibi y:ı:ıa. kazan .. " dl.'.'r. Kahranıanıııııı ağz.ıml:ııı naklı'.'dill'n hikayede .şu satırlar en canlı yeridir: .. - Bu iş elimden gelnıez Abdullah Bt'Y'· Sonra babanı güceniı·!.
- Babanın aklıııs turp sıkayım'..
_ Babamı kıırıştırnıa. göğsün<' bir yumruk atarım, pestil gibi yere S«rilirsin fellah!.
"El'"U c;ıJı1':ı Strtl'C ı;öy:cmi~im ki etraftakil<'r hayrt>tle bakıştılar. Arab ix'mbeyaz
kesildi. ayağa kalkacak oldu. göğsünden şöyle kakıştınverdinı. Zınkkadak çöktü .. Ay!. Bu
s~fr de elini kıışağma atmasın mı'.'. Baktım
ki ince. sivri bir Bursa bıça;ı!. Arabın fesini
kafasından kapınca bıı:ağı elinden aldım, öteye fırlattım:
- Araboğlu !. dedim, ben sana efendice
geldim. in~nca danıştım. kt?pazeliğin lüzumu
.bivlc Dirt'klt•rnra:<ın d a

\-ar mı?

A.rab homurdanıyordu:
- Git delikanlı. git!. Başımı belaya sok-

nıa !.

t •·ıhnıın

ı ıı ,
1 .
lda .!'!Ön H ·biııiıı wh"t' ,•sı arasıı
Birind Cı ınıı ııı
tt·-· I k
.. k z:ı b"t
olurnk iştirak c ıgı ra mudii. kilı;ıı
ı
h"ı~ı.-ll'rindc Şl'iıid oldu.
.... Ul:
ı Not
t'l' l'

·ı

Bibi. : sıUııı 'l'urgu.ı ,\ktanM. '

A'BDl'•I,l...,,,..
• u (Atfar) -

.

• .

.

On_ sekızıncı as_-

rın >ı<.ınlarıııa doğru. Bl·~k.ozd~ bır attarın og-

·· Ilığı dillere destan olfe,·kulılde guZ<'
.
.
d ..
nı~ştu. Hattat Akbabalı Alı Efendıdcn t' ):l·
zı öğrf'nerek uunanaun namlı hattallar'ı aı a.
sına gird1.
·
Bibi. : Mıı...~t.aklmzı\Je. Tuhfe! hıı.tta.tln.
ABDULLAH (Bt>zirgı\nzude) - On Sl'kiziııci asır haLtallarından: babası bedesten
esnafındandı; anası da ı;ok zengin bir kuı.lındl, bundun ötürü Hnnınız:ıdc Abdullah diy,•
anılır. Hoca McıhmL'd Rasim.in yetiı;1tirmt•sidir.
Az zaman içinde r.-vkaladı· gayr<'t sarfcderı·k
sülüs ve nesih yazıda tt•nıayüz etti. kal.?miııiı:
sür'ati ile de şöhret kazandı. Pı•k çok mushafı
şel'if, şifa nu~haları \'e bir &•yzıwi yazdı: w
henüz yirmi yaşında iken 173g (H. 1151) dı•
\·ebadan öldü.
Göçdil Abdullnh Efrntli hnyf hattatı dhan
mısraı ölümüne tarihtir.

!unlu.

Bibi. :

Mııst.l'ltlnı.Ul.de, Tuh!<.'!

hatta.tln.

ABDULLAH (Bıı.ruthaneli) - On sekiz.inci asl'ın namlı müzehhiblerinden; san'atını
babası Beyazi Mustafa Ağadan öğrt>nmişti, o
da meşhur müzehhiblerden Sura·hi Mustafa
Ağanın yetiştirmelerindendi.

- Zaten gitme desen de gideceğim ... Asıl
belıi. S<'nden g<>liyor! ... (B. : Katmerli Ahmed
efondinin hlkayesil.
Bibi.: Senned Muhtar ;\lus. "ot; Ahmed Ra.<ıinı.

ABDULLAH (Dilı>ncl) - Hüseyin Rahminin "Hayattan Sayfalar" ında etiid edilmiş
bir mezarlık dilencisi tipidir: başında sarık,
boynunda bir cüz kcSl'!Iİ. kabir ba~ında aşir
okur.

ABDI.:U.All (Arab) - lstanbulun en
eski ,.e namlı futbolculanndan. büyük sehirde
fut~! maçlnnnın ilk sahnesi olan.Yeııİbahçedekı hastane <;ayınnın en büyük şöhretlerinct;:u h~ zenci delikanlıdır. 1910 a doğru henüz
1 ı · l:s yaşlannda ik~n Basin>t takımının as
oyuncusu olmuştu. Sonra Rumeli takmunda
,
oynnmı~d. Topa mutlak hikimiveıti.', bedii bir
k
ra sı andıran <:alımlan \'e bilhassa kafa vuruşl~~ ~eşh~rdu: basım kalesine kafasiyle
ı;:ckliğı şııtl~rı~ paralayıcı bir şiddı:tte olduğu
nnlatıhr; !.ömür gibi cildinin güneş altındaki
p:u-ılusı da bu çaliı.k dt•likanlıva harı'kula·d
b
•
•
e
•r gilzclllk verinniş . .Asıl işi gilcü ne olduğu
oğrenilcınem'-'tir; esnaf takımından olduğıı

Bir yosma eskisi w cerrar dilenci ohın
karısı Sürtük Hacer onun adına da ~u sözlerle
dilenir::
·

!.tulıarrir bu ya; Ak:ı Gündüz. Hıı.yıı.tdan hlkllyeler.

'Y

. "Nur gibi hafızı kelamdır. eline parayı
\'enrsen alır, vermezsen istemez .. Ahret adamı .. Mezar başında tevt'eeühc ,·arıp meYtılnm
ruhiul' ·· .. ·· ö
J ' goruşur..
lürsc üzerine tiirb<> yapılaca.k b ş
k
· a ucuna andil yakılacaktır.. Erdi?;ini
de ayan t·tmiştir. Amma i?..in olmudıffeı için si.iylenem"z .. Rır z··ytir nanesi il•: bir hafta l:<'f'1ı''
nf'fsl'der... Kadir g,•cesi onu <'\'dı" vnh\•or zand 1
•
nt' eı· •'rkt'n Bunında lllıı crurİidc g-ö~!işlcr!"
1B. : Hnyattnn &ıvfnlarl
ABD !L
·
·
t l.AH (Tııtnr) - İstanbul
mnt·
bııııuıuıı en csk · .
.
.
ı \c namlı başmlin'tt.ibkrııı·

clir. Biiyük muharrir Alııneü ltaıı~ın. ınıı.thunt
havalıntı girerken ilk yazısını, Tatar Abdullahı~ elin<' Yl'rmL~li. Rasim bu tarihi sahneyi
şöylC!

nakledt'r:
"Bir giin. şimdi ismini hatırlıyamııdığun
fransız üdı:basınılıın birinin Yolcu srmamelı
ufak bir manzumesini tercüme etilin. Kitapçı
Kirkorn. okudum. Aııladı d:L mı, yoksa anlanıııdl dıı nnlıu· gibi mi görünm• k i.stctli, fe\'kalfıde beHendi, baııa:
- Bunu hangi gaz(;t,·ye ,., t\!CCksın? d< -

eli.
Bilnwnı ! dı.'llim. Dt•dım ama lakdu·in

-

bıthŞf·tliği nişe ile tıtriyordum. Kitapçı öııün

d.,ki

yazıhunl'llİn göziiııii

Çt'kti. bir zarf çıkar

dı. banıı.:

- üzeriııe Tercümanı Hakikat &rrouharriri sandeıthi Ahmed Mithad Efendi hazrrtlerinc yazınız. doğruca matbaaya göttirüp bı
rakınız!

dedi.

Bu tcıklife de daynnn.madını. Yıı.r.ının nl·
tına kemali cilr'cU~ (Dariişş:ıfak:ıdan meı:un:
Ahmed Rasim) imzasıııı attım. Atanm n. Ak·
lımda (Babıfıli caddesinde Ebussuud sokağın·
an 40 numaralı Kırkanbar matbaası) ıtdrt'Si
döner dolaşır oldu,ğu halde. Nallımescidi g~
tim, köşe başıııdnkı bir kilap<:ı dükkfınındıın
Eu tddüe d d<ıy:ı.mı:- .:ı i'..'ll. Yıı.tının nlEbussud soknı!ını sordum. lı;t . kap n·.ı'~
Biıınnın loşluğu ır h1bcti.ni arlt.ıny •r ~."

yapsam diye cfü~~urkrıı baktım ı,1 m~rdı
\'cndcn biri iniyor. Z:ıyü. çelımsız ~ıu. kaı l·
ıun ünilnc geldi, d~u. Götleri kuçı.ık. t k bı·

vık. GC\Tck sakal, di.,.!t.k. T::ı.tsriık Ytı:! md:n
-;,.,ıuyordu. Dedim ki:
-T~rcilruıuıı Hakikat matbaası burası

nu?.

Sert. abus bir ı;elıre ile:

- Burası:
ki
Bundan korkmuyordum. d~cliın : , •
- lllr Ik)', Mitlıad Efcn~ı ~am·t.i ru:
-•:• Vcrirmıs:.ıur.!
bu mektubu günd enu.

.Mektubu aldı:
_

1'

Gi'lincc \'eririm!

Derlıal sagdnn geri (\u.iın. ~t:nıumc:adi3~:

zıdn

gc!C'..rek

-· •·ora ama

\'n.k'ayı 1,ırıı.

•

mNli bilı•:
t.r 1."atar U>dul·
_ 0 adımı ~~ıllrdtı
•
lah Jcrl •r!..
h ,
Bu emk• tıır nıürd · n ':-d.a:;
bundan gayrı nınlumnt cld

I!~

A.

R

AUDl'I.J.,\11 AGJ\ (Uost. ncıtı:ı..,ıl
f.Jnc:U M.undın Bo taocıba.ştlanııd:ı.ı\: Bryl( r
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bir rami, b:r hıunan:ı, blr m kl b,
blrcr mcsc:ıd ynptırıu13
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yır

Kı·
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sah pı ın1 dır 1 1 nı l:JOOl < l
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3'ise bllsbütiln

dilştll. Beyoğlunun

Uçllncü

sınıf

bir atölyesi oldu.
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ABDUUAll CEVDET (Doktor)
"Genç Türkler" neslinden. serbest fikirliliği
ile tanınmış muharrir ve gazeteci; çok verimli
bir mütefekkir mütercim, şair. göz hekimi: 9
Eyifil 1868 de Arapkirde doğdu; 1932 de lkin·
citeşrinin 28-29 gecesi kalb sektesinden lstanbulda öldü. Kabri Mevlevihanekapıaı mezarlığında yol U7.erindedir. Ma.mfıretilllziz As·
keri Rilşdiyesini bitirdikten sonra latanbuls
gelerek Kuleli Askeri İdadisine giren Abdullah Cevdet. buradan imtihanla Askeri Tıbbi·
yeye ka.bul olunmuş ve Yüzbaşı rütbesiyle göz
hekimliği diploması almuJtır.

Rıza Tevfik 1913 de Nevsi.li Milliye ~n
derdiği bir makalede Abdullah Cevdet için

şunlan yazıyor:

"Ben doktoru tanıyalı yirmi sene kadar
olur. O vak.it kendisini bir bbbiyeli olarak tanımıştım.
Edebiyat.
fakat inkıll&bkir. hatta iayanperver bir edebiyat onun ruhunu •
ateşltyordu.

manlar.

O

za-

meşhur
nefehatı

Ke·
ile

malin
genç ve hayalperest
gönllllerin yaşadığı
demlerdi. Gençlik ve
o gençliğin başuıd&
Ali Femıhl&r, Abdülhalim ?ııtemduhlar Ke·
malin UslClbiyle hltab

etmeie özeniyorlardı.
Alıdnlla})

ANa.... Oevtle&
(...._ı

B· Çiller)

kından tanınuotı, ve ona az çok medywm ilk·
ran olduğunu itiraf ederdi. Doktoıım et'anada o zamanın ateşi vardır ve ll&Jm...,iftlr.
Kabriyat namiyle Avrupada neeret.mlt

°*"

fu mecmııai ee'ar, o &telin kıV'llcımlandır. :sa

kitapta l&ir. iati.bdadı cUr'etklr bir Uılımla
latUıkar ediyor.
~
l'OııeJll

-3T

~aırıuel vldiainde en güzel 'iirler vücude getirecek. ve henüz edebiyatımızda müstakilen
mevcut olmıyan bu cins ~·an ibda ..__ k .
.
_._...., l
e"""'e tı.
[ ' lkın e....-uıya ın bu türlilııll kend'-' · .
. ta i . .
...ru ıııya.
sıya • çbmaıyata. felaefiyata zorla aevkPtmit ve Abdullah Cevdet blltiln bu mc 11 11
uinfmultır.''

1897 d<' sUrgün olarak gönden1diği Trablmıgarptan lsvic;ttye kaçan Abdullah Cevd t

Jöntilrkl<'rin Cenevrede çıkardığı Osmanlı e ~
ga
.
h
. 1 •
:r.<'
arrır en arasına kat•ı-. .l esı mu
d
.......,. aynı· yıl
ıçınd:. e "Kahriyat" ı neşretmişti. "Avrupanın. ıçınde öınril gurbetimin en büyük kısmı
..~en İsviçredir'' diven ve bu 6mrli:
Vat.- Yalıledlp ta1ıMet1m1
08m4Dm lıı\llpe19 plıüetlml,

Beytinde yld ve terennlbn eden AiMhıllah
Cevdet. Cenewede "İmprimerie hıtenıationa
le" adiyle bir matbaa kurdu, 1904

yıhnın ı

Eylfililnde de lctihad mecmuasını çıkannağa
ba.fladı: ayni yıl içinde de kendi telif ve tercümelerini ve bqkalannın eserlerini yaymlı
yan "Kllttiphanel lctihad" ı Jnrrdu. Bir eeneo
sonra da, 190IS de. mal1>aam. memıwuıı ve kil·
tl1pbanMi ~ !ılıma naklederek Kahirede yerleşti: orada ademi merkeziyetçi Genç '1'6rk·

Jer Muma girdi İkinc:i llefl'Utiyetin illmD·
ela . . . . 1111 de İatanbula geldi. Bir mDddet...,. da Doly'nin iallm dtlpıanJıll Dlldl

siyle 1udllı ..-.ı sur l'Bllltolre de 11*ml.sme" ı.lmli titabmı "Tarihi taılml,et" •
diyle t.erclbne ft Dı8ll'e balladı: bu eaerin. ..
bllbuaa lallmiyet aleyblııde c;ok ağır . .
mukaddimesinin terclbwi TUrldyeııia. lla

Cevdet, Abdlll)talim Memdullu ya-

llıerlımlll

ANsiKLOPl:Dİ81

......... htP+dm
.......... 111"1.....

......... .....

. . . . . . . . . . . . lll'ft . . . . . . . .

baPa..,.... ....

gibl kıt'alarla bıı elnirll Jdtab bqıtan -... dDbldar. Bu ııe,ecımıı • •
P1 o.limJa idi. tD.stae 1* M bllılıt 1re W

arada bflhe- ı.tanbuhm ıma•oman ...._
yet.ini reaclde etti. Abdullalı Cevdet alır bl·
cınlara utradı. "Tarihi lallmi,el" de Tlrlı:i
yede yuak edildi.
o amenJar mllfrit muhafuaklr sllmr
den nilkteci bir at Abdullah Oevdete. Abdili
fit Cevdet.. di)lerS Arablarm ~
evvelki patlanndan biriDlD adiyi ınu)lakbk
Jd efln• u raııtJanan sarafeıt eeerlerinden blrial ~ Balbn Bubi içindt blnfyet ve ttllif fırlraaı bllkbleıti tarafUıdaa lttibad ve Terakki fUU8IDa memul> poletfka
mntuflan aremna. htihPıdııa . . . . . halel
hlr Dlrlllllll Htl bir tel&e .......... Al»dıdlü Ondet ele btddı. . . . . - - teti-

yılında 13 Şubat 1915
~k

de tekrar ka-,..a. • .,.
~w,
. Spal\1' devri oldukça uıun. mlttareke ıı.
lttihad v Tttaklri fırkaııuım ~ma kadar
sürdü. 1lkintl'\lrin1918 df' mecmuaaını çıkar
mağa bll!Jhyan Abdullah ~vd t, bir ara Da·
~t F rid ııadaretmde atbhlye mildir! umumlı tayın edidi.
''İşgal kuvveotl nne taraftarlık göetmnek

bat·

gıbı

·~asi ve milli hatalar 111lemlştir. Din
lanndan olduğu gıbi m Det ve vatan dunuJa·
nndan da uzak ve milI.-tleraruı bir fUür adamı olmak hev sıni gütmllf. hankeUerlntt..
yuılannda reybi ve lrarartu. fakat dalma
~~ ve c:aıı.ıwı insan mizacı ~
Litin harfi nnin kabulilnfi ilk Dm drenJw.
den biri de odur. Herhalde lmamlanna nl·
men. taasıruba karşı uva.pmf. .aerbelt _ . .
ceyi yaymak hu llUDda devamlı pJntlerdıt
bulunmwı bir fikir admıı olarak habrlmlak
lbımdır" t lnooıi Anaiklopedi8i ı

Bahai mezhebinden baluıedm bir .Ulesinde. peygamber hakkında hilrme'tm tllıll-
ler lmll•nması. dört bu(uk yll llllrm 1llllll hl:r
divaya aebeb oldu.. Muharrir nn+at=vts•
ilk

aafbalmda iki yıl babBe

hakJwıda ftrilm

mı)aktm . . . .

karar ela~
.ıMnelt suc;unwı lraldlnlmul cıWu.
Abdullah C.e, det bu muhüımneden . . .
nıdır ki hakkındaki 90l1 w m llfd ~
Jer* ailinen diuiz ID1lbarrir .-.... alllL
OJle ki tabutu musalla . . . . . . . . . . . .
~tcenue n•........ d•aela ..........
Jren IMlera.I bir .-C. Vela u..i tarla _.,..
ilmi llban Şe, ktt. Aılıd "•• Olftlııt'" ieallıt
IOD

,_ JUddıklanlU.

Qlaln ...,.., 1ıir dlıılls

olclafunu ~ytemilti. o.a.
belnuulı qlalıllr di1ftl o
UDUU~

•·-• ..,._
--nlrt
~

AbduDab ~ bOylJt 'ft ktltlk teUf
"" tercllBw ~ yakin Mel' l9llllıi 1ılr - barrirdir UmD 'ft Da aralartıa ohm )'il ....
~ IDUftftü olılaP t~ddül ...........
"' ................. rllbaiJeri de Jaatnfull'IL

~eaill wrimU bJııım l9hlpleri erapcer Bir tMi olarü da~ .......
ÖIW'
Jıılevlbayı '" Slae._,..,.1

a

11119

a.n-u.

_. ldlttlp'a-• •Wm• .._.. D
• . . . . . . . . . . biri olup da ildalllla Cllıf

. ._, twelmıledain edllılkQ•ıeıbd .....
... '* ............ ,,. .lı- a.nalfJle ..... .....,._,.
••• .....,. ... sw
iti: ••• "* ...... u-1 ııutlıl ....

1STANBI •t.

40-

, _,......-_... ısıo (1221Sl de aatedilettk ü8kil·
~ yabamda iDSivaya ~kildi: 1 12
(Ulfl dl baleft Samani ade ömer Hulflai Efladfaia lstiful tıBerine ikinci defa şeyhlUis
Jla oldu. Bu afler mvekiinde llç yıl kaldı. 1814
(1210J de aaddzam 8'JııJid Ahmt'd Paşa ile

'beraber uledlldi. tekrar yahllDa çekildi ise de

1820 (1236l de clUşmanlannlD dekiyle Mani·
aya .ıırflldO: iki yıl sürgünde kaldı. 1822
(1238) de AbdWmecidin doğum şenlikleri do·
layuıile affedildi. ratanbula dönüşünden bir·
bç glln 80lll'& da öldü: kabri Karacaahmed
JDelU'hbııdadır.

Abdullah Efendi serveti. vekar ve aza·
meti. bueuai hayatında ihtişamı. resmi haya·
tmda da merasime son derece düşkünlüğü ile
meııhmdur.

Dllrrillıdelerden ayni adı taşıyan diğer

biri de, • N"ıean 1920 (5 Nisan 1336 Rumi • 15
Reeeb 1338 Hicrl) de lefft'kklll eden Damad
ftrid hllk6metinin şeybillialinu oldu. Türk İs·
tldll llilcadelesinin kahramanı Mustafa Ke·
mal ~ ile arkadq1annın ida.nı fetvalarını
vererek hem ef8İZ bir vatan hiyanetinde bu·
hmdu. hem de oturduğu yüksek dini makama
~gösterdi. Yiizıellilikler arasında
menlelrltteıı aynldı
&1ıL

ve Meldcede öldll.

: 1lmtJ9 y!ntmemt

.&BDm.ı.&11

EFENDi (Eber.ade) ~elli birincisidir. Gençliği Dör·
W
llehmedha uam aaltanat devrine rast·
: taludllai tamamladıktan sonra muhtelif
medneelerde mtlderrialik etti, 1684 (1095) de
Ba1m. 1883 (UOO) de lılıaır, 1691 (1103) de
llJıllrne, 1684 {ll06) de Mekke kadısı oldu. Pek
: ~AJ!!MWu lrazaakeri, 1696 (1108) da
Muetefamekaaaakeri tayin edildi. Fakat İkinci

W-••lıı =lı':11~

Feymllah
llb9ıll. Eı1inıe 'ftk'
edilerek Kıbrısa
idil fı1c1 8IDmll
aamda Feyzullah Efendi·
ılM J9lll
'9'e lklnci llutafamn hal'i llze. . lıle' : " Uçlbd Aiımedden izin al-

J:
=

a: 1111 bbUiı ,:eıu İatanbula Mn._ .......... iktidar
&na~

bazı

De affedildi ve RumellhJaa-

t.elı:rar~ izin çıktı.
dede~ 1raaakeri.

Ull'I) . .
(IUI)

ıdlrlllmesl

mevkilndeki

1705
1707
(1122> de

lllıll1TU nu&) delkbıcl cılda.1'110
. . . . . . . BINz , ,defateybU!!alAmJığa
ı.wııı. Plil llllbamm •·

daretinl'. Pnıt muharcbf' \'t' müsalô.hasiyle lıı·
,.cç Kıralı Demirbaş Şarlın Türkiyedeki ikamt•tin(' rastlar; r::bezndr Efendi lsvcç Kıralı·
nın Türkiycden zorla çıkanlma.sı için ısrar <'dt"nlerdcndir. Şartın Dimetokaya sürgiin edil·
mesine o sebep oldu. İlmiye mensubininc karsı
haşin ve sert muameleleri yüzünden pek cok
düşman kazandı. mUJted Kırala kan?ı göster·
diği şiddet de siyasi nüfuzunu sarstı: bunlar
azline \'e yalısında ikanwtc memur edilmesine
soh<'p oldu. Ebezade Efendi. bu sefer de. vaktini vükela alcyhindc dedikodu ile geçirmeğc
başladı: öyle ki Rumelihisanndaki yalı iı.d<'la
bir muhalefrt ocağı halini aldı: bu da Efendi·
ııin felaketine sebeb oldu. Trabzona sürllldii.
bindiği gemi Karadenizd•' müUıiş bir fırtınaya
tutularak pan:alandı. Ebczade Abdul\ab Efondi de bu faciada boğularak öldü (H. 1126 - M.
1714).
~deliği. Dördüncü Mehmcdin ordu
ile Balçıkta bulunduğu sırada bir çoeuğu dün·
yaya gelip anasının Hase-ki Sultana ebelik etme.sinden gelir.
~lbl : tımiye ııalııAıru.wı. RA.şld Tarihi. ıv.

ABDlrLLAH EFENDİ (Eyyublu) Türbedar Aıbdi Çelebi diye de anılır. on yedinci
asır sonlannın kıymetli bestekar ve hlncndenlerinden: bilhassa na'tişerif okumada PR·
sizdi: zamanının namlı çiçek meraklılarındaıı
biri olmuş: tohumdan elde ettiği iki nadide lllcye "Sultanillezbar.. ve "Mihri münir"' isimll'ri verilmişti.

,

\

lir

bir .,.,...,_ ..,,._

A,aa.~u.a..~
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'~--.~
.\fk•~~
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.......

~-

" _ .........rt ......... _
llrr l'f"IN ,._.,.. ..... '69 ...

n _ ....

Zaına

,...rt..._ .. _
tazı

k

: Ubeydullııh. Tezkire! ....,.
...._illeriyan.• S. N .
ErguBibi.
Tllrk
n.
Mwllklat Ant.olojllll.

ABDULLAH EFENDi (Fındıkbb) -On
Sünbllll şeyblerinden Merkezefendi
ikinci .,.•
,,,. __ ,....
.
iaiM
.,,..r". UÇ&"&
....... müess
erkez Mustafa Efendiden sonra
allı
yıl şeyhlik etti ve 1591 (H. 1000) yılında yüz
on Y8!1nda, halk tarafından kerametine inanıl·
mu, bır pir olarak öklil.
Bibi. : BadllaıUU cevt.mt. L

altıncı asrın

dergi.hının

.ı.ı

"n

aonlannda
Yedin
Buraa kadılığına

~ULLAH EFENDi (Fuuhldıb)

_On

cı asır

yaşamış ulemadan,
sonra dört yıl k!ı:rdar ytlkselmiş. ulindM

1101) de Mmtıettır·
kani canıiin altına
nlye eamli) Kabl

Fm:ı' ve 1689 (H.
yaptırttıfı m-

detn

tudar:

.

eclllmı.tir

l'_taşmm

(B. :

PJfma·

m.amum bltabeel

ti

........ An&oloJlll lıf~ TUlllm .......
~t..... ~~

AliDl LL \H F,FC:'l.'DI

\·

A.NSUCLOPIIDlill

tSTANUl'L

ı 'ı ı

-~"-

z:ım Pııd:..ahtnn Abdııl'ah Eft nd.nın n ıl ır •
d in, alarak h mcn b"r gtmly bındirip B'
C'aadayn sürgiin rtti. İbrahim Paşa \ ) • r,ı u

yapıldığını.

nın f Jilkl't haberi üz~nn • \bdullah Ff rıdi d
meııfa!;ınd:uı

hnccn g.tti Donu ..irıd • Kanlı

mış

dakı \alı -•nda otu mm ımı wn ' r ld . Llı
d \Tİ ınimnrisınin B.:ı; zı süs! y n bu laW' '

San Abdullııb Efcrulı yanına svmU\mUştUr

1743 ( 156 H.) )ılını
kadar bir müıız \ i hayatı surdiı: l.>u tanhll'
mdü. KanlıcaJa Jskcııderpaşa camiı mezarlı ı·
na gömılldü. "Bah1: tül F ın lı" dı ıda blr •
seri \'ardır.
lllbl.

llınl,}

•ıda

&ıl·

Ullıl • • Bursa.lı Tllhl.r,

dında bir lilcııi vardır.
Bibi. Ubeydulla.h. TC%klrr f1,il<;QC.ıcı, an

ABIWLl~ı\11 Jo:Ft:NUI (lor:;nııcı) - Is·
tanbulda son knıııguzcülcrd ndır; hay tı hak·

S.•nln
Bıbl.

k:ılblnl.

\

anıb olnrın ın.'llıl!ıb ı•) ı.,:

· Buııutı Tahlr, Osmanlı mUellıfl ·rl.

ABDl"l.d.AH EFENDİ \'ALiSi - KanUile devrinin en meşhur yaW::ırından
biriyd ; Üçün~ü Ahmedin. Nevşehirli Damad
lbrahinı Paşanın ve Lfile de\Ti yaranının bulundukları c;ırağan alemlerine. üdeba \"e şua
ra sohbetlerine ı.ahne olan bu yalının s:lhibi
Yenişehirli Abdullah Efondi. Patrona ihtilalinden sonra burada sürgün otururken ölmiiş
tü
ABDULLAH H.UIDt BEY (l\tuhsiııza
de) - Geçen asır soıılariyle asrınuz ba.cıını:ı
g rli hattııtlanııdan; 183:! de Mu hsinzüde
ıı..ıl iıun Kunıçt'Şm<'dcki yalısında doğdu: baası ikinci Mahmuduıı lstablı ii.mirc müdiirii
.Muh "nz5.de Mclım• d beydir: ilk tah:sihııi B:kt ta H:apua •aSJ mt'ktebind<' yaptı. yazı
natı ı da ilk d fn bu nıt'ktcbin tat hocası
H ı M hm -el C'ft ndıd n gördü, sülüs \'C ıı<'Iıcada

• 1
\fuJı,inı.ıulı•

A,ıklann. ul~ın :ııyıımı ü!labınıdan.

JllW-1

•

!1.şıısı

ABl>L l.d.AJI t:Ft:Nlll (Z:ı1'irziıdl")
On , cdinci asır eli\ eti şeyhlertndcn; babası
Hüdai ~l\ziz .Mahmud Efend.nin zikir başı. ı
ıdı; kendısi de A%iz llnhmud Efendiden sonra
Hüdai d rahına ş yh olan BalıkC'Sirli D zd_r
z:ıdc Ahın d Efendinııı halıfı:sı, Atpaznrlı Os·
man Ef: ndi ile Sclfunl Ali Efendinin mür~idi
dır. Ali Pa:;;:ı dergfilıında şeyhl.k ve Fatih caciınde vii.izlik ctmiştir. 1657 (106 H. l de Üs·
küd:ırda ölmüş. Karacaahmcte miskinler t<'kkesı ark:ısınd:ı defnedilmiştir. Küçük bir di·
\'lln olabikcek knd:ır şlir \ c ilahileri vnı dır.
A"ağıdaki beyit bir ililhisindendir:

manh Mu11ıun.,r1

ABIH'LJ..All KAl'Tı\N (Cııh•rlıt-ydd•)
On s kiz1ncı narın namlı c;ıçekçtlorlndon;
tohumdan clde edılmı.ş • gUz.ld kırlaı ;rıç" •·

Am si

kınd:ı bilgı t'dın:J mcdı.
13 bl
S. N l.: r k, TUrk l

n Ut1 rln

ve bastırmıştır.
lt.07 (1305 H.J d ölmUş, Topknııı d41111da

0

muhtcştm yapı

~r baınlırk

fakat

dostlarından "F dai" mnhlııaını kuU n n b r
§lllrln adını koydu :unu ıı5yl ·r. Molla CAnıl'
nln "Miritli.I akatd'" in<' Tilrkı:e bır şerh ~ ı

~ı..tuıı..ıı Jı,•)tıı ynı.ılnruıdan

( \1. K. lnııl """ lmllı\ll:ır••\prnll

kıraat
mı

tlfundur
Mahmud K •mat lntllm t.nrifivlt> uzun IJoylu. top s kallı. dıııd r, mı.ı::ı!iruer\'er. lkraııu
enr. (.ı) •b timsali asıl \'1.: n -cıb hır zat idi.
Sultanh~mı:>rnındıı l\1 hmudprışa yokusunun
alt tarııfında Hacı.!Wçt>kcıımiııı ın dış k:ıpusıı
iistündekı ·
~:ıntl \Ülılıldlr uınrl

Suali tuo tu

sıırf

C'J ı..

C'ilmn
llt"nıı.ın ...

b yti onun u tad kal minin es rid!r.
Bibi : M. K.

Inaı,

Son hattntlnr.

ABD11LLAH llA~1ll EFENDİ (Farüki1.adı·) - Ut·çcn asır sonlarında yetişmi~ ma:ı
rifçilcrimizdcndir. Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşanın mühürd:ırlığmda, F.nciimeııi
Tf'fliş VI.' Muayene azalığında. uzun zaman
da bu encümenin reisliğinde bulunmuş• .illcclı·
si Kı biri Maaıif reısı olmuş ve memurıy ·tiıı
den tC'kaüt cilill'rck 191~ de ölıııüşlür.
AllDl'IJ..A.H HİLMİ t}Ft:NDi (\·usufzfıdeı - Derin bııği sahibi ulemadan, 1ti5.''i
(H. lOöü ı de ıloğ"dıı. babası Naki!bC'nd camii
imamı idi. ÇoC'uk dt'nilccek yaşlarda iken Ka·
rnkız liıkabı ile meşhur Huca Mchmt>d Eft'ııdi
den siitiis
::ıcsih yazılarını öğrcndi. devrinin kıymetli bir hattııtı olarak tanınt.lı. ~lct.1reı:;c tah:silini tamamladıktan sonra bazı ilmiye hizmel!L•riııı.lc bulundu; Ayasofyadaki
Birinri :\luhmtıtl kiitüphanesinde w Hüst>yiıı
l\ışa d:ıriilh:ı<lisiııde tefsir dersleri wrdi. Bıı·
lı:ırii şedf \'C Sahihi miislim gibi namlı t·st'rl"·
ı c· şerhlı>r. Bcyw \"İ t•'fsirinc haşiydrr yazdı.

,.l

Kolck•l\Unu)

ilmi üzerine bir çok eser telif etti. $eyh

Sakızlı llyns Efendıye lntisap edcn:k Haln··

ti tarikatına girdi: a nn büyük alimlerindt'ıı
Efendi ile mektuplaştı ki o zamanlar.
Abdullah Hilmi Efendinin ilmi kudr ti bnlamından çok mühim b:r mcsclP ıdi. Hayııtıııı
kitapları. talebeleri \•c do::.tları arasında geçiren bu büyük ii.lim. 1753 (H. ı 167 l de yüz yaşına yakın öldü.

Mısri

'\(,•dfrnhı

nur .-yle \hdullar

Utııdlnln, Kadır:

mı::ıraı (ilüıniinc tıırilıtir.

Ölümünden bir ay .. \ \"d uir rüya görınüş
oluyor. ortulık ı,;öküyordu:
"Ne oluyor'!"' diye sormuştu, "bir il.Hm ve Ciı.
z.ıl kişinin ölümüdür!" cevnbııu vermişlerdi;
uyanınca da, ('\'inin miiUıiş bır yc:· sarsıntısı
LÜ: Bir z.:lzcle

ABDUU..All KAl'TAN (Ooolk) - On
yl'dinci asırda .yaşamış tcrsan knptnnlann·
dandır. 1621 (10:11 H.) d Knsınıpaşnd k,n.
di adına nlsbetle anı!an Gcdikabdı m tdml
ynptırnıış, 1629 {H. 1039) da ölmüş \cm
din.in u·lusuna defnedılmıştlr (8 . Gt'dıkabdı
mescidi).
Bıl.ıl.

Mustaklı;u:ideo,

H&d.i.luı.

Cenm IL

ili.' ~!eten namlı tulumbacılardandı ıırk::ı.daş

lnn nrasıııdakı "Kaptan" Unvanını tcrs!Uledeıı
çıkma olmnsınd n Oıurü alınıştı; fakat fn çok
sadece "Horhorıu•· diye tanınmıştı. Kab\ ha·
nesi Dıva:ıbanenın az ılers'.::d • tersane kabadayı.lnrının loncası yennde ıdi, sabı emrcd!er
söyle durı;un, terbıyıklı genç! rin bile ruın~c
c' saret edc:medıklen, gınp o•urduk.lan takdır
de altın adlannın bakıra çıklıtı ycrltrd ndl.
Blbl.

C•lctldu

\ u:f ~

ABDCLI..A.H l.OK.\2',.A 1 -

ıle çatırdadığını ~ürmüştü.

Bibi. :

•

ABDGLl...AH liı\l'T N (Horhorlu) lkınci Abdillhamıd de\Tl sonlannda K 6llllpa·
ş.a.ı:.ın, kendi adına ntsbctl anılan bır kah\"Cbn·

ıkwl

TuhCe! haltAlln.

ABDUILAH HUI.Cst tYt:SDl (Mu·
Geçen nsrın sonları ulemasından
,.e namlı hattatlarından: \'anın asırdıın fazla
Fatihte Kadıçcşıue;.i med~">SeSi nıüdl'msl.ıği
rı·fteli) -

...

. . .. ;

~- ~D~':":n .~..;.~~~-,\·,
~·:~v"·,..~·
'
- .........,:.. ~....r.· \l><lullah llutıhl t"!ımdlııln ~11ul.ınnıtaıı
ı \1. ti. in ıl. 'un hathıUıırl

ilt' kanaatkıiran<' yaşamış. taş basması mat·
baalurıııda . n\'leret' hattatlık )apnııı;:tı l3uri\ll.lı 'I'alur Bey. Şeyh Attıınn m3nırum Man·

hk -t>l-ta)T .. tcıı.·üntesinin bu r t tarafından

hu:ır. tı b:ıyü

olan lo nt&run tanhc:• s1 Vil
hal tcre!lm
ı n ' kı mUraca·
atıınıu maal
f CC\ ap ' nlnı m.işUr.
nın

mU

Bibi

T e!OD

m:~

ımn..ı

H Mt'~Zlı41- Okm·~danın·
ki atı<'l menzılkruıdcn. on yedme! Aııır ort ı

larmda d \ nnın namlı ı hlı\·nnlnrındnn Valı·
d ca:nl.i tmamı Abdullah Efendi tarafından
nmuştu · mcıwl snhlb.I ilk DlCllzil okunu St

-54Kutahlıara yağmasında

ek' geçirdikkri bunca nefafa ve mllcevherata nisbetk hiç merteb •
aiDde olduğu göıilldü. lk!ncl Mabınumın bin ş
,olile Ba}'Ulddaki Eskisaraya gel rck Huzunı Hilmayunda yapılan cirit \'I' mızrak oyu•ı
lan eeııaaında yine zinc'rlcrle m<'yd:ı.na g'\'tİll·
UJ? hazır bulunanlara teşhir olundular. Sonr:ı
Yalıköışkil önllnde boyunlan \'Unıldu.
Blb'. : Ce\•d t

T:ırlhl,

XJ.

A..BDIJLLARlşERtF D'ENDI - OnS<'·
Jrizincl aaır şairlclinden: "Şerif" mahlasını
kullanırdı.
ııırr

ti\ bP pAy mahl'l'm alurunı ilim t.-ole1nı
..,.ı.u.. ıol.ııf'('Ak ulunun pil'l'hNıll'n.
11&11 lıadNlırl 6Jadan ıı- krmanını
~ kıın-ı mlhDf'tJ rbrO ~krıılf'n•...
Bibi. : Slllm. Tezkire! fllert.
Onaltıncı asırda

ABDUUAH l 1STA Lıtanbulun

en

namlı yay ustalanndan;

bal
tercllmeaine ait bir kayda rast.lanam8'ı.
.&.BDULIAR VA...~ EFENDİ - Onsl'Jriaincl asırda Dlvam Hllmayunun namlı katiplerinden: slllfis, nesih. Wik ve nk'a \-esa.ir
yua ~erinde seçkin hattatlardan, ve şair;
~ defterdar iken ölen namlı bir hattat ve
dbetlerinin zarafeti ile tanınmış bir zat olan
Şüen•de Mehmed Muhteşem Efendinin oğ

ludur,

yazıyı babasından

öğrenmiş.

Çerkı-s

~ Paşsya

divanefendisi olmuştu. Fc>vlrallde baasaaiyet ve asabiyetile meşhurdu,
lmdıfı samanlarda. hıncını oturup hilngilr
ialbtgllr llflamakla yenerdi. 1717 (1130 H . l de
l!lldll; gm•nının şairlerinden Lem'i:

......, Alııtııllmll deaıll 1ı1e eemı&tı awuunmmamı mDmtlne tarih di\tflrmiletilr. .A§ağı
dül ıı.,lt de türdeki kıymetine örnektir:

.................. ._ .....

a-1& .....__ •7 sllll dalk-lıedea. aana;

!STANBUI.

h >yatııı:ı nt>ldı lkincı Ml'Şnıliyetiıı ilanına kad:ır Tar k. T<'rctimnnı llnklko.l, lkuıun ve Sab·ıh g ı tC'lerlııde roman lcrt·Uıııt'lcri, tı·rcU
nır \'e telif blkiycll'r, mllsahııbelcr yazdı. Sab:ıh 'd:ı uzun zam:ııı yazı işleri müdilrlüğii yapu M"nrif N<'ıarct;ndt•ki Tetkik -i- Mih'1h~fat
Encü:ner.lne dl' aza tııyln <'dildi. MrşnıtiyeUıı
haftasında ( 17 Temmuz) "Gazete" ismDc günJiik bir r.ıızetc çıkardı: idarehanesi Babı!i.li
<' ddı sindt Kn.nıb<'t Kiltüphanesindt! idi, fakat sahibinin bu kütiiphan<'yl' cmıti)"Cti olnıa
dığmdaıı, nilslııun on panıya satılan w• güıı!Uk
grEri h<'r giin yl'ni bir kıl\·ga \'e giirii1tiiyl' Br>·
h r 01'111 "Gaz'll" yinni snyı kadar çıltlı, sonra arl: "Yeni Gazete" yl' değiştirilerek idarclıanl's.i dl' Karabetin ldittiphanrsiıı<l· n "B:ılıı
İlli karşısında 8 numaralı dairt'i mahsusa" yn
nakledildi ki yı•rt viliıyl'tin karşısındaki Ha.tman apartmanıdır <Bu blok son i'llar istimliı
kindc yıkılmış, yrri caddeye alınmıştır). O zamanlar burac!:ı ü;; ka•Iı ahsap bir yapı \'ardı:
muharrirler odası alt katta idi, orta kat sofamsı
bir yadi. muharrirlrr otunırdu.
Yeni Gau>tC'dl' en faal yardımcısı. en yakın arlfada-,ı Mahmud Sadık idi: büyük h;ch• şairi
Eşref de yazı ailesinin C'n km'Vetli uzu,·ların
dan idi; Cenab Şahabeddin. Süleyman Nazif.
M.-hmeJ rrauf, Obf'ydullab Efendi. Hakkı Bt'·
'•iı:. Abdülgani S. !!iy, Ali Suad, Dokto,. Şü'trii
Kiımil. Fntnı ı Aliye Hanım. kardeşi E.'ltine
Hanım, Ahmed Emin Yalman ve SaffE>ti Ziya,
YE>ni Ga·ntenin aerb!'st muharrirleri ara!'lında
idi (8. : Biitiln bu' mlt'r) Y!'ni Ga7.'tenlıı r"'·
letika yüzü İngiliz dostluğu idi, Kıbnslı KAmil
Paşaya müzaht'ret edl'rdi: Kimi! Paşanın oğ
lu Amiral Said Paşanın bu gazeteye ınali
yardımlarda
bulunduğu

"1'louet w Nafta Naareti BqkltiplerinTeıvflk ıı:tendlnhı oğluydu, 1890
ta Qıalete•nıy Sultanlıdaıi bitlrdiJrten aonra

da o del'1'in riaynca Prens Sabahaddinin liderlik ettiji
Abrar Fırkasının da
neşir vaaıtuı olarak
görtlltlrdU: fttibadcı
lann Blbılli baskını
ırftnll (2..'i tlkkAnun
1913) 1M4 numara
altında aon sayısı c;ık
tı: ı;ok vehimli ve
korkak olan Abdullah

ltvl lradlnbı Suıdııt gueteebıde matbuat

ZUhdll

W. : 'M!We!rlımılde.
'IWldNl ......

Tıılıfel

battltln;

ABDm.IAll ZlYA KO'AAN -

aaa. AIMhaU•h Ziya).

Slllm

(B.: Ko-

AllDtJUA.8 ZOllDI -

Muharrir, 1869
htanbulda doldu. 20 Mayıa 1925 te yine bu
fe)drde, ae,otlunda Tomtom aokatuıdaki evlııııde bJb .-ıe.bıden Gidil.

. . Olmu

va~tlerindendir:

guete.ıni

ka·

,U:Blla..C>PED18l

A~Dl'U.ı\11 Zt ttnt

mr

pndı, gnzclrcllıği ÔC' bıraktı.
ara antıluıcılık Jı'Rplı: Yeni Gau:-t.nıın Unutuldu·
j!uııa lmnnat gc:lirdıktrn &onra tc>".rar
lıı6lide gorUııdu, lkdnmdn Vl' Sababda

na.

o;alışlı,

fakat

maknldcrlne imza

Miitıır.. kcd'n rıonra .Mnlım•ıd S~i
Yeni r.azrlryi tekrar kurdu. liıktn

ktiym:ıdı

t'

~> r
ıtı:.;

n
parlak aürünıünii tı miıı eılemedı, knpamağa mrcbur r'
uıı. &ıu:ıhda serbrat muharrirlık ttli. anUka·
cılık is' rıle uğru.'ltl.
muh:ırrir

kadrosunu

,\li Kemal

toplıyamndı,

Salıalıdan nyrılınc:ı. gazı::tenln

sahi!Jı ~lihrnnııı başnıııbarrirl olarak

ilk hatır·
eski muharriri Abtlullalı Ziıhdü oldu:
Sabnhdııki lnı )'f'llİ faali) U d·· ancak bır knı;
fi\' d»\'aın rttl. 1920 de dört ay kadar dıı INı·
sı'ııı Temmuz) .Matmuat t:mum 'Müdurlüğu
etti: bu \'8.Zifeden istifııaını muharrir Konso·
lidcl Asaf şöyle anlatır:
ladığı.

.

''Zii'ıdii

ko..'mku.

\'<"l\'C ılıvrli.

b:.r

~'l

başta ki.hyalan olduı",'U haid" İstanbul hnnı

mnllnn kalabalık bir kafılc halinde D:ıhıliyr
Nt•zaretine gelerek b:ızı istl'klcrde bulundular.
Koridorlara mlithiş bir gürültü İli' doldular
Brn Ztihdünün yanında idim. Ne oluyonıı. /\·
saf! diye yl'rinden fırladı, yü.zii :ıpsan ol:nuş
tu · kapıya kadar gitti. fakat açıp da dışany.ı
bakamadı: lttihııdcıl:ır mı ba •••. Al•m p .. •
bizi kıtır kıtır keserler! .. ıledi; zavallı. Balkan harbindeki Bibıali baskınını hatırlamıştı·
Vaka anlaşıldı. fakat Abdullah Zühdiıyii te ."
kin c'mrk miimklin olamadı, hrm n o gün ıstı·
fa etU, evine kapandı ve tam ne: ay dll\an c;ık
mndı".

Ömıilniln son Uç yılında nrnharrirlık ha·
\'atından tamamen ayrıldı. bir antikacı olarak
bilhassa eski Tllrk e,· eşyalan '"" ~m~l n
üzrrindl' derin bir bilgi sahibiydi: Vaktt pD'tesindr bu mevzu üzerine birkaç maka! • bu·
gün kıymetli bir vesika olmuştur drnikbilır.
Matbuat tarihinde de. yonılmaı: bır m~:n:ım
'--' ha tırall bln•.Atnlli•
w kun·eUi bir muba.seun;ı
tır.

Abdullah Zühdü ba.kkındakı hatıra n ı
en kuwE>Uisini Hllııt"yin Cahıd Yalçın \ıılDUŞ·
tır: "Abdullah ZUhdll Sabah matbaasında da·
. d Baba ,.llhdü diw anılırdı T k faı
ha zıya
e
ıu
•
~rba
tıı vrı, açık ve saf hiaıaini '~"'" kalbi ~:U. Boinaana llt'mpati telkin e-den bir .tına
k
hemt-" idi. itin olunma bakardı Ve bunu o a

.

Abdull&b Zlllull
(Reelaı: U. ÇIM'rı

dar kı' d 'l"C· o kadar tatlı b r aur< tlc) I' ır
dı lu kınruı.ıt kabJ 1 mazdı

AB9UJ..LA.H

Züıu>t

-6~-

şürüyor, herkeste bir kahkııha. Madmaz('J Violette de başını kaldırarak yukarı b:ıkıyor:"
CFJdebt Hatıralar) .
IAbduJJah Z!lhdü lstanbulu ı;ok ıyi bH··n
bir muharrirdi; küçük hikayelennde "e ro·
man1annda bu biiyük şdtir yer yer e~siz bir
kudretle t8.S\"İr edilmiştir; tipleri. hakiki ha·
yattan alınmıştır: Galata ze\'.k w eğlı:>nce ıı...
lemlerini. fuhşa sürüklenmiş kızlann huh
hayatını, kı~di Bohenw hnyatırun yaprakları
içinden alarak truwır etmiştir; Galata balozlan. bu muharririn uzun zamıın eğlence yerlerinden olmuştu; Buralarda İı<tanbulun namlı Sf'rsc·riJC'rile düşüp kalkmL5tı: bu bakımdan
"'Gilller ve Dikenler ... "'lkhgüzarı Matbuatta'".
"'Şikeste Ikste" ve "Sıira" adını taşıyan e~r
leri çok kıymetlidir. Bunlardan son ikisi. gaıretede tefrika edilmi:;; kitap olarak basılmıştır.
Abdullah Zühdilnün en çok satılan es<>ri 35 bin
basılan "Şanlı Asker" olmuştur, 1897 Türk ..
Yunan harbi içinde yazılıp Sabahda tefrika edilen eser. gaz,'leye de 5 hin fazla baskı temin

etmişti.

Süleymnn Tcvfikle beraber yazıp Sabahcı
Mihran tarafından neşredilmi'i bir de "1314
Devleti Osmaniye ve Yunan muharebesi" vardır ki kıymetli htr tarih vc·sikasıdır. Bu \'elud
muharririn bü)'iiklil küçiiklü. terriimP ,.e telif
doksana yakın e:ıerind<?n başlıcaları şunlar
dır: Kadın Hislt•ri, Muharririn Ze\·cesi, Bıtlı
rımünccnıidi Ş!maJirJ,., Lc:vlli. M!ldma;ı: ·1 \"il;:milyon, Buhar !Rus edebiyatından dilimize
c;evrill'n ilk e8"rd ir) .
Bibi. : '.M. S. Çapanoğlu, Xol; H. C. Yalçın. Edebi
hAtıralar.

ABDULLAH Zll'HDİ EFENDt -

~~n

a.sı.r sonlannda yaşamış hattatlardan, doğum
tarihi bilinmiyor. esbabı kiramdan Temimüd-

dirinin sülalesinden Nablisli Abdülkadir
Efendi adında bir zatın oğlu olup 1835 (H.
1251) de çocukluk çağında iken ailesi Şam
dan lstanbula gelmiş ve Zühdi Efendi san'a.
tını bUyilk şehirde evvela Eyüb türbedan Raşid Efendiden, sonra o devrin büyük üstadı
kadıasker Mustafa İzzet Efendiden öğrenmiş,
Nuri Osmaniye mektebile Mühendishanei
Bemi Hümayuna yazı muallimi tayin edilmiştir.

AbdUlmecid zamanında Hicazda tecdiden
tamir edilc:n Haremi şerif binalannın kitabelerini yazmak ic;ln 1S:S8 de hattatlar arasın-

da bir m!lsıı.baku aı;:ılıııış, toplanan y:u:ılar
kendısı ıle hattat olıııı padişaha arz edilmiş,
Abdillm('rid deniııiıı <'ll ııamlı hattatları müt;;:baknyn iştil'llk ettiği halde adı henüz me<'hul o!ıı.ıı Abdullııh Zülıdı Efendinin yazısını
beğcnmış. samyıı dnwt edilen genç san'atkan h ;.uunına ka lıul cdl•n;>k:
Oğlum, bunu &>n mi yazdın?
dıyc :ıcırınuştıı.

Kulunuz yazdım .•
iizerinc·:
.. Allah fı·yzini nıiizdl!.d etl'İll . ~a
na
J.:nydıhaynt il,. V"lli bın bt·Ş ~iiz kuruş
maaş tdıais eltim Vl' ami HarC'rni şerifin yazılarını yazrnrıı:a ınenıur ettim r.. demişti; ayrıca üc;üııcü riHbedı•n Medıli Niflanı ile dr> taltif e<lilrnişti. Bu ıııurnffııkıvd ,., hüklimrlıı·
rın bu fovkalade alakası Abtlullah Zühdi
Efendiyi bird"n en namlı hattatlar ııraımııı
ytik.'lcltti.
Abdullah Ziihdi Efendı bu ~<'refli \•azifr
ile Hicaza gıtli; Abdülmecidin ölümüne ka
Cl'\'ll bı

)~jr,~;~
~b'G"1\·.c
~l,./,.._.v ~~~~· ' )~~'"
,\hdullııh Zlılıdl

Efendinin

~ ,.h .\b<Jôlıı hııd ~urlnln l:y,rub ~l-•nrL' ndn.k.l ıurtı-1
• •
CK,....lm: .\lunod l\hlmd Koı:ul

ııavılır l604 00131 d» Si\·asta doğdu; ilk tahııillru dayısı Şeyh Abdülmt.<id Sh·asiııln .-lındc
ördü. Üçüncü ~Iebmed tarafından lstanbula

~·aulıı.nndan

(,\f. K. fnnı. ~on hıtltllllnr.•\pı•nll k<>ll'k,iyonıt)

rlar :.ınl'nuk kalarak yaptırılan binaların
:"1;::1Ja-ını vazd·; Sultan Aziz:n t·ülüsuntla inl]a".I. t:ılil edildi; maaşı kaydı hayat şartiyle
bağlandığı haldi.:' o un kesildi; İ:;tanbula geldi, nıaaı;ıının tekrar tah::ıisi ic;in c;alıl'>tı. muvaffak olamadı, Mısıra gitti, Hidiv İsmail
Paşaya intisab etli. bu hükümdarın da tcvC'C·
cühünc mazhar olarak kendisine ''Mısır Hattatı" unvanı verildi; bazı resmi dairelerin kitabelerini Mısır banknotlarının yazılarını
yazdı. mekteblerde yazı muallimliği yaptı.
Mısırda billıa.:.ısa cı:Ii sülüs ile pek nefis eserler bıraktı ve 1879 da orada öldü. Ömründe,
devrin vezirlerinden Haslb Paı;aya bir tek
nıushafı şerif yazdığı ve paşanın terekesind.-.
bu nefis eserin 300 altuna satıldığı rivayet
edilir ki bugilnk~ değeriyle 60,000 lira tutar.
Blbl. : M. K. inal. Son

ht.ıltAUar.

ABD'OLAHAD NURİ EFENDİ (Şe-yh)
- Halveti şeyhlerinin en namWarında.n; tarikat erbabı arasında Halvctiyenin Şemsiye
kolundan ayrılmış Sivasiye şubesinin müesaiei

~a\•el

t

meşhur

bcra~r

edilen bu
din alimi ile
1stanbula J:eldi, tahsilini ikmald"ıı sonra htr
ara Miclillidt' müd~·rrislikde bulundu, tstan·
bula dönüşiinde l'\·vcla Mt~hmed ağa t.ekk_esi
şevbliğine. 1630 (l040l da Fatih camn. 1641
ı l051 l de Ravazıd camii. bir müddt' t sonra da
Ayasofva ea~ii vaizliğine tayin edildi. F~
lt>t \'e irlanı. vaazlarındaki belagati. sohbe_u. anbulun b'iviik
:;öhretlenn·
. 1ıgı
. "'!t! lst
nin z.cngın
• •.. · ..'
•
•
d b' . olarak 1651 (1061 l dt' oldu: kahrı E~en ırı
b Abd"lmecıd
vub Nişa.ncasında dayısı ş..y
u
•
·,.
tn.i
t··
'-~sı·
"anındadır
Abdülahad ~u:>ıvas
n ur"" :!
•
rinin keşi! ve kerametlf'rine inanını:; tekke eh·
linin ağzında dola.,<ıa.n bi!" rİ\'a)'t't <' göre: A~~
eoCya va.izi olarak kürsily•' ilk çıkll)';l ~n soWıle:

.../;.

Bugıın ~uri tınam p\du. du~ Rn ,1,ın ~

nıt"l d.Aıu' ....

. hıU
elile f'('mdda bır
•
.
dili . o
ka ç.;'\'İruıiş. kl>ca mı\bedi.ıı büt Un karı erı
anda yıınıvenuiş ! !..
.
,
Abdillnhad Nuriniıı ıııu.htellf dini uwee,it
~

. ..,,. ..,,rlSl<ı.Ut:
-" •ba~l:ımıs
w
' •
'

\"e me\·zular liıer;ne ~yedi kAdu telıf e-~:
muasırlan tarafından bene! nmış nefis LW·
!eri \·ardır. Aşağıdaki kıt'a Akbaba ımamı
~{e.hmed Eft:ndi taraf.ıcdan uşşak ınskarr.ınd11.
bt's~ckmııi;; bir ilihbindend.r:

c-..ın!\Un nurunun ı-.ı.ı.vma
!ietTm rylt". k"n·m,
tırikm ııAnnın

-ult:ı.Dım A!lıb:

) 11.nıklanns

K•"'.m • )ie. I" ....m. , ">ltsmm Allah'

.WDPLU!Z Osmanlı han~:ı.nının
otu:c dörduncii padışahı. ı~tıınbul tahtına otu·

ran Tnrk huk'~~w:ırlannın yırın n'unc:....ı. J..
k.ncı Mıılımud 1le Pertemıyal Sultanının oğ·

lu. 9 ŞubJ.t 1~ (15 ŞJ.ban 12151 d:ı doğdu.
25 Haı:iran 1561 ili Zillıicce 127il Sa.lı gUnü
de büyük karde~l Abdulmccidın ıılünıü uz.en·
ne ot~bir \~lllda tahta .~ti : 29 .. 30 Mıı.}'8
t.:,i6 (6-i C"'ır.3Z.iycl!'\"'\'<'l 12931 da tahttan in·
dirıldi, 4 Ha.tiran l 'i6 dıı intihar tti, bazı ıl·
dlalara \0clkiııci AbdJihaıuidin cmrJc kurulnıı
Ytldıı. fe\·kalid' ı:ıahke::ııcı;ınin wrdıği hUk·
m<' garc ~ S~raskcr Hüscyın A\•ııl Paşaı~_n ıı·
d:ıınlan tarafından. hal'iııdo ıktidar ııı \'kıın·le
bulunan ncalliı mumfnknti alınarak Cılı.lıiriil

dJ. OltımUnde kır.kyedi yaşlarında idi, 15 yıl,

ABD(IL,\ZJZ

-58kabri b..'lbası
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1 ll'r sırlPııtlıın g ~ lrı razıyım bııyurılıı" dı
y ·rck SUbltıı-ıııu~ı u.

ANSII<t..C>l'Plı•tF.I

kııOıırındıııı ı;ayn rrı· ııycllcri olnuyan bılgiııl
mahd11d kirıısch•ı uı tl.rnl-e \'e ya.nıııda ge<;fm.J
olan hiılrnmılaıııı ı;"ıgıiııuaıı ~·>ğaltınak ıçuı
.\bcHll.ızı~ı.

K• nı~ 1. !i
)lizıınD s\ric•
hafif bir sak 1 l'I-: \ ' \ ıı gu 1adamdı. J' !ı
h an yapılıydı r lı~hanlı[;;ı da. huwsi bavnUnJ s..ıyuıııı k. l>'t ,ıyıp yağla _ırak d~~ri
nin şölıretkrı! gü
k kadar mnnklıydı.
T··baasma ka~ı ı'i du iinC'rl r bı:·sliyl"n, şef.
kat Y m rhı!'ll 'İ be' rlf'\l('tin kara \'(' dı·uiz
lcu\"\ C'llcrınJn dü n1,•nm..,, ni \'t ço_~ltılması
nı. yurJıın imanııı \ e 1'iirkivcd e.s:ıslı bır külı.ir yiil<S('klı..;:ini ısUy. :ı bir büklinıdardı.
Ru:ııdi d miryolıı yupılırkPn, tn·n Trıpka
J>ı &arayı bahc -ı içiııtkn gcçiı..-n projt• şidd.:t

li itınızlam u.~nrruştı. MecJLqj hiı.ıı~ın bir top1.uıtı<ır•tJıı 'filt<'rcım !tlişdi l'ıışa hu bahis iizc-

~ u::...ı.11

\

.Jl t lrJn ı .ırıhı

Diğı•r tııraftan. dı•vlı·ti ı·..ıiıı bir duı-ııııııı
siirijklPnıiş rılan mali hıılıraıı karşırnıdıı :;;ıray
ın~srııfl.ırıııııı hıı aı·ııda k(n<lı ta..'ısisatının

11 •

z~ltılmnstna rnzı olınııs. •'!iki Osmanlı nnaıı•·
şindc·n aynlarnk bir zı•\·cı• il·• y:ışıya~ağını ıla
\'Ükrlüı<ına \'aaılc>tmLsti.

:'ıfağrurc!ıı. fnkal ı:ıırunı halkeıl olmasına
engc•I olnı:ımıştı • nıcııı•liı bir şrhır gcziııtısin·
de yolu diis,·ıı F'atih karakulııııun önünı· bir
.~kl'mlı· atıp ııturıır. öniindc·n akan kalabalığı
babacan bir e>da i!t' s.-l:imlnmaktan zı·vk duyardı Tc•ı;rifottan reı<mi mr-ra<inıdt n çok sı
kılırdı; elçilerın kabulüne. hiikiimdarlık \'azİ
fc:lt'rinin f'll kas\'ı•tli İ';'l"rin<lcıı Liri olarak bakurdı. iiniforma::ıının yakası daima çfü:iik. hatta baza11 ilk diij;rın..~i ılikl<'nmı·miş bulımur:
sırtına attığı kukıılel(']İ lıarmıınisi, b:ı~ındııki
kcnan g<•ni.~ tablası d:ır "Azizıyp Kalıb" ff•ııi
hı !ar mı>z'ııırdıı. Aıli .. ;·ınl..ı">lc ı;i,vi11n··: ,_. ,_
lt:ıa\"ak. rntııri iiııtiiııı• t:• •:lrdi~i pikı• hır lı:ıy
dari il•· ııtıınırdıı; kış ı~•·. kiirkiinii ~iyı•rdı.
:Malır·yin ricalindı'n rivay,•l olııııur, bir gıiıı
;·ar,ıya g.·len ..;;ırlı-a-anı Ali l'aııııyı o lliiilnli
kıyafoti ile kahııJ ı·lnı.:k islı•miş: fı·vkaliıd" n-'zakı·t. ciddiy••l ve tı•şrifalpereslliği ilı' ml'Şhıır
olan wzirin odaya girnwsilı• ~ıkm:IBı bır cıl0

:iultırn

ı

t

ı.n:

1'1UŞ, c!PlaJ,.t rckıı mnb<"yinı:iyc "Efı.>ııdimiz
istirahat buyuruyorlarnııs. niı;in rahatsı7. l'l-

\btlul ui1.

·.ntra.JJıh, l!tltı ~· J

1'l
rinde dunnuş, bir fr ·ııl-.. şirk ·linin sarayı hilmayüna teca\ÜZİİnden p<'k nğır bir dillı! şika
yet etmişti: o zaman, sndr'.ızam Ali paşa onu:
"Ne yapalım eft'ndim, mülkün sahibi arzu ve
müsaade etti, \'C hatfii. şimendifer yapılsın da

tik" diyı· saraydaki \'İikr•la 11<!asına gitnıis;
Abdiiliıziz sadrazamın 11t·rı•ye giltiı!ini soruııc:ı
k~yfiydi anlalmı~lar: l'ıışanın uırnfet w nemkt'tindt·n hnşnud olarak güliimsemiş. clbk<<'sini giyerek Ali Paşayı lıüzura çağınmş.
Ali w F\ıad Paşalar. c:ocııklu~ vı• gt•nı;li
gi anan('vi bir saray terbiye ve t<'şri!atına vu-

c\'\ .. ıa

"l'lirkıycnın tarıhi b;;:ldclr~

ruıd ıı olıı.ıı Bıırııaya, ıııınra buyUk t'lkıllbla:u
ı;:ıhnı olrııııQ kudıın l:cr ın<d•·n yet rıu:rk•·zı u1.rn ~!ısım, daha rnıır.ı da Avnıpaya gc.nd• , _
mı;;krdl; f11kat bu ııcyııhat:Sr. kı~nıPti hüsnllıu~ tıııd"n \ • rnmlııııyr tınd ıı ıh ret ıılaıı AL·
<hılüzıztl . ınııllak:)ellc ıdatl' ulunau bir me-m1 kı •,ıı biıkııındarııın yi.ıkk rı<·n mt'5ıılıvc·t duvgu~ıtıııı ıı~·uııdıı nıaııııştı: haMdanın i~irıde hır
,\\'lllflU ııeyııhatııı · 1;1kınak fırsatını bulmuş
ıek ıuma olan bu lıtikiımdarın nt mallımatı, ne
dı· 7Pk.ı. ı lrnna nıil~nıttı. F'rarıMada t'çüıırü
Nııpulc murı. Jnı;lllcn·rlf' Kraliı; .. \'iktnryaoın
nıısııfirı nlııp !:Mı ıkı rııemlı,kd tarafından ~k

pnrlnk bır ~ııretk ağırlanan Abdulazız d•muşiindP \'ı):ıııa)ı da gurmnş. heı· <lolaştıc,'l \"'
gı:çlıği ycrd·· SPrıtpal•k hır balıra

bıı-.ık:nış,

k•·ııdısi de ı.o..5Ça \'&kıt g·~.rınışti. Ab<iulazwn
A"·ıır:ı ııcyalıatı
ııaklolunur.

Abdlllırecitı,_n

u:ı:-nn" (ll'k lı\tıf

,\\ rup:ı ın~d

ıy•

fıkralar

Un<· hay-

r:ınlıfı. mııtn:ııı.ı;ıb \"c ınıılıafıwıkar

kıU~yı

kendi.sınc dlışman yapmıştı,

sarayının ai::ır

ı.ııasrıüları \'C şııtuıuıın

,ılan fbtilHL_, d:ı

ı ı.!tnmıtının
tırmıştı:

için)'\:

ron ytll.ınnda hoı;nudsıız!ugu nrt·

6Um!i v

Abdiilaz.iZ!Iı culüsu bilbas-

a lstnnbulda bUyıık l.ı

r ııe•ıııçlı

karsılan~-
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"Biıyuk Çarşı tııılkı ç.ırsı) ı

l<"Z\'111 ill• IT•'<'<'
çarşı)ı açmak Lt< dıl ' ınd &•'<='- c;arşının a·
c;ılması m<"mnu c'duı.,'ll <':iı U ruhsat tcd:.kll'·
nndc :rabıt c'.l t rcdJu• unduf.u, I•'uad Paşa
ya üai(' oluri ı'kt ı h('r.: ıı ~rşının gec; küşa·
dınn ruhsat \'\"rİI m·kl ç.ırş•nın lt•n"n:ılı d:ı
f.._·,·knlid<' bir Slll"('lt t<'nı olundu.
"İkım·ı al '$llrıı ı:.1 tı

:ılıanc b:ıbıaskerid.._

taam ettiktrn 80nra çarşı ç:.nd<"n dolıışarak ,.
Hasırcılar ıc"nı vl' \ maaltını tl'maş:ı l')'Iİ)'C'·
rC"k a\'det bıı)'Urdular Çarşı ıçlnden gı; çerken
ntıwn nyaklıın allma çarsılı kıını yerin<' pul
diış!'Clikr B:w y rlrrdl' üstüfdC'r serıJiJ,•r \.'t>
iiı;üncli gC"c zatı şaban IJ<yrğlıı kLc;lawnd:ı
taam cttıktl'n sonr ı fü yu,'.;lunu temnş:ı buyur-

du.
"llç gece' bu '('Çhilc şehn\yin yapılıp hC'r·
krs bırbirinc miis.,b:ıkat d:ıiyC61mh• bıılıııı·
maltla c;arşı içmdl'n gt.'Çmek pek mfü;kiil i•lı.
H le orad:ın dolnş:ırnk A.sma'lltına \'arm:ık
mümkün dı:ğıldı. Hu kadar izdiham içimi" kadınlar sokağa çıkmaktan ml'mnu d·•ğildi. Halk
sabaha kadar sokaklarda dola.,.ıp S'C'Z<•nii. Bir
yC'rdl' bir uygunsuzluk zubür <'lmcdi. Ranki
hc•rkC>S srbba~ı sürür ,.ı.: inbisat ile mest olarak
kmdi iıkmindc gl'ziyordu Ve taraf taraf c;al·
gılar çalınıyordu Arıdan başkn asker mııı:ika·
!arı dnhi takım takım olarnk s••mt semt ı:;o.
kakl:ırda gt'~tü giizıır C'd· rlcrdi. Elhasıl iiç gr·
cC' kalemle tarif olunmaz surrttr şehri'ıyin ynpı1dı." !Maı iıznt l.
Mih·rrrih, ayni rserindt>. Abrliil:izizin n .. kadar korkunç hır m"li bııhrnn içind•· tahta
çıktığını şu arı fıkra ile nnkJ,•ckr:
''Funt l'nşn hnttiı Z<'r·İİ sim avam istimal ini
yıl!'ak rlmek ve herkesin t·li'1de olanı loplıı
~ıp ı;ikk<' kestinn!.'k tedbiriııi r1 .. rmeyan ı•dip
olbabdn bir kıt'a frtvavı şerife dahi almıı:tı.
Sultan Abdülaziz Han bur.a dair Fuad Pa~a
Ut bahsedı:rken: Bu iş nasıl olur? Sııltanlann
a\'anisi nasıl nltınıır? MC'seliı nnlnrın seyir y.._·rlerlnde su içtikll'ri gümiiş tn;ılnr \'ar. bunlar
alınır mı:' dediktı' Fuad Paşa: "Hay hay cfcndıın. anları da alınz. Allah göstermesin O.:\··
lrti !ıliycye bir fenalık gelip de efendimiz Konyaya doğru giderken bizlc·r rlahi rikiıbıruza
duşUp gld eek olduğumuz \'akit Sultan Bfı:n
dıl• r bu tnslaıl:ı Aynlık Çeşmesinden ım mu
t'C lder? drdiktl't1 bnşkıı "Efrndimiz \'Rl'İSi
ııallanatsını•, ili.kin bir medyun tahta vnrls
oldunuz" diycrC'k C('surıınr ve fedakiırıme süz·

l••r ııoylt>nıış ,.,. im ''ethllc \'aktlı halin dı•rtoc••ı
nl'Zllkt'tllll arzcylemış. Bunuıı (iznrıııe ıltıhaz:
olwı n tas:ııTııf ,.,, idaı·l' nıeskği •·nzarı )ı•r
\ •' ııı;~·ıınln ımı.kbul olnrak ıtibarı ıuali oldukc;a
R\

J ·t eylemekle A nupaca

<>lanı

ıeş1:lıbüs çıJunmus

Ukrnz ışi fiılı' gl'ldi \'e d \'}et

lııraz n,.frıı

aldı". lMariızatl.

Yukardakl satıılar, tcbaaı;ınıu .Ahdü!Azi·
z,. baglııt!ığı ümidin ıı katlar biiyiık olduğu!ıU
g.>t•tı rır

A bdiilaziz.
rııyı

kızılığı zaınanl:ır. Oamnnlı

hnı~m!nıl"

hiikiimtl:ırlıırn

sa-

wrllegı•l··.n

"Arslanını" sıfatınıı ııygıııı olıırak , bağn·nııız:,

~iirlı•rdi: bıı lıakınulaıı
tims:ılı

olan karck-ıi
irli: fakat ıumrl:ırıııa

z.:ırnlı•t

nı•z:ıkı'l

v ..

.\lıJiilm·~itliıı

tam

ıııılıh

karşı g!h·eı• lıC'Slıyrıı

hü-

künırlardı. hiisnliııiy••t Rnhllıiydi: ıısırların ıni·
ra;;ı

olan ıııynı;i gaıJ,,!t•r \'O nıali bııhr.ın karr.ı
sınıla, km·yl'lli dP\·l 1 uılaınlıırı Padişahın b•ı
kıyıııct!Priııdrıı ÇOk istlfadı• etlebilirl.•ıui. O
dl'\Tİ iyi tctC'blıü etmiş, o.Abdiiliızizin şahsı ile
otrnfındakilero dair ı;ok kı)ıııotli hatıraları
bıılıırıan Abrlürrahmnn Şeref 1-::C.-ndi: "Ali,.,.
F\ıad Pnş:ılar sağ ols:ılar. \"e • Jbirliğiyle ciddi

n· s:ımtmi ırurcUC' teşebbiis Nsrler \'C 7.alı Şa
han" ig\·aatı miisfid.lned!!n iızad • bıılun~a.
Abdüliızi:ı: Hanı Mcşnıtiyt tin iliınına

kandır·

mak kabil idi ı,fıkiıı maall"'l'f :-eaiti ml'zku·
r<'nin iiçii d" mefkwl idi" diyor ki pek haksıı:
g3riinm<'z. Alı l'ıışanın ôliiıııii. Pııtlişalıın ~lııh·
m11d N~ılim Paşanın tesirlı·riılt' kapılınaı>ıı,

hem hiikihıc!ıı.rııı şah"! h~uı do• dl'\'lrt \'<' ııııl·
lı·t için mr~·ıım ııetiı•plı•r ılnğurrlıı. TUişwt.
alı:;;tınlnn Ab:iiiliı.ziz andN'l' Z<'\'kkrini diiı;ıü·
ıwıı bir aılanı ohhı, u•'\'lt•t hn:ı:iııt'sl T.ıınırına
nti ~n·tıtini yaptı.\'(' dof,rıışııııd:ı m('wııt "şa
hnnıc:ti guııbanP" sine knrışı hnyrii şı•ni gin;tcrmC"k miimkiin olmadı. Ali Paşanın ölimıu,
bu hiikiimdarın saltanat d<'\'rinıl•• bir ılönünı
noktası teşkil l'der. Bu öliiml" müoı'vwr nıut
!akiy,,ti Abdiil:izizin istibdııt devri takip etti.
$arann k:ı.labalı~ı beş bin kişiyi geçti: devlt.'t
C"rkiı~ınııı mt·\·kikrini muhafaza kaygısı ile>
hiikiimdıınn arr.uların:ı karşı gelnıekkn C:<'·
kinnıeı;i. Pa<lişaha C'ı•san•l wrdi; )'Cni S.'\rRY

ve köşklo-rin inşası ı·c hrnd,.giına Jiizumundaıı
~ok fazla ciimPrtı;ı• yapılan ihsnııhır. büyük
gıı)TCtll'rlL· ıliiwnll'nir gihi ı;örilnı·n devkt ha·
ziııC!liııi ifliıa foliı.kt'l İn•• ıloğnı sürilkknwğtı

b:ışlııılı. Abdiilfı:.ıizin huros \'C koç diiğilşl<'ri
nıcnıkı \'ı' galip gekn hnynınlıırııı boynuna

nişıııılnr tn.ktıf;ı ıi\•aycll<'ıi,

ııaltanııl.ıııın bu

S(•nııııcu t.Jı....-rine yakıştınlacak ~yl rdmdlr
On beş bu~ık yıl knd:ır sliren AbdlllAzlı:
ıı:ıluınnlında dokuz
dırazaın tarııfından on
:ıltı kabint' kurulmuştur :
2 'l\·mmuz ISG! 123 4ilhicc» 1Zi7 ı Kılı
rı lı ~lchmcd !'aşa l cUliısunda ııadırbamdıı.

il Ağustos 1861 129 ~luharn•m 127 ı Alı
!'aşa lılllnlüncU sadıriizamlığı).

2:.! 1kincltcşıin 1~1 ı 19 Ceınıızl\',·l•'\'Vd
1278 l Fuad Paşa.
•
ı; lkincıktınıın ISH3 [15 ltecclı 12ilJJ Yu·
auı Kfıuııl l'aşa.

;ı 1IA7.lraıı 1S6J !15 Zılhil'CC 12ill) Pua1
ı •aşa

(ikinci defa 1.

rı Hazinın 1800 121Muharrem12531 M ~

ten.·im fülşdü Paşa (ikınci s:ıclınlı.amlığıl.
11 Şubat 1S67 16 ~\"\'al 12831 .i\li Paşa
(bl'Şınci saduiı.zamlığı. ölümüne kııdarl.
Eylül 1!'-.il (22 <>mazıyclihir 12SS•

Mahmud Xediın Paşa .
31 T(;lllmUZ l -:'2 (25 C"emazlyelewd
Midhat Paşa.
19 Birinclteşrtn 1572 (16 Şaban t2S9l
Mutcrclm Rüsdü Paşa (uçünc ııadırİlllm·
ı~tı)

lığı).

15 Şubat 1873 (li ZilhiCC'A' 1. 9l F..s:ıd

Paşa.

16 Nisan 18'i3 ili S;ıf'<r 12901 Şlrva'1İıl·

ı!.' Hüşdü l'uşa.
\İn

•

H Şubat 1 74 !26 Zilhırc<" 1290) Htıs; •
Avni Paşa .
l!l Xısnıı 1875 (Hl H b ill•\"\'d 12!121 F.

~J Pa!Ja (lkmc:i ıl<'fa l.

ı~ ~la\ııı l i5 124 Reccb 1:.'92> Mahmud
N'ı,liın Paş; (ikinci defa).
iZ ~Iayıs l ~i6 (li füb ill.lbır 1203) hı·
tt>.rdm Rüşdü Paşa (dördüncll sadıril.amlı~l
ı.:u \'t>ı.irlerin içmek- dt' ancak Alı l~'13dır
ki altı nidan Cn.ıln iktidar mC\·kıindt> bulun·
mu~tur.: r'uııd Paşa dürt buçuk. Hü~ ~in .ı\~
ni Paşa iki buçuk. Mahmud X.dım I
iki y1ln yakın Abdülbizt" s.-ıdıriı:lmhk etnUŞ·
1t
Bu on ~ buçuk yıllık &:ıltanatın ~·
JaştJtı b:ı.şlıl'a b:ıı1d' cbhil llO
:ı
kri ise, Balkan. Gınd \'\'.! Mı.cr m~ rt

lir.

~.

K

u

IBtiklll d \ll ~ i yan l'd ıı anı
•
d<' mnı;\un Udi. fakat tıunu bU'., rp ...
1 ti"'
..
"t• r
-'~d Bcl.ı;nd ....
yııklnnnınııı takip ttl: ıc;ı.-~...,

ABP( ı.Aır.tı

-62tıbbiyei

millkiyenln

açılması,

nnın yapılması, İdarci

ilk demiryollaAziziye adile bir Devlet

Deııi&yollan İşlı>tme

İdaresinin

posta pullan

kullanılarak

posta

kunılmaSl,
teşkilitında

yapılan ıslahat,

Abdüllziz de\'Tİnin başlıca
bqanJan olarak aayıhr.
Abdillhia devrinin en mühim dahili vakam da. sayılan gittikçe çoğala.n Tnrk milnevYelierinin, evvell Tanzimat ricalinin, ve bil·
hasa Ali P&f&lWl temsil ettiği uyanık muti&·
Jdyete, Paşamn ölümünden sonra da hilkUm..::ı::rn ve milatebidane idaresine karşı gihllrriyet mücadelesi \'e bu mllcadelede matbuatın yer almasıdır (Bak.: Yeni OamanhJar, Genç Tnrkler).
AlııdHlidrln hal'i wk'uı - 16 Rebiyilli·
hir 1293 Çarşamba günü, evvela Fltih. sonra
Bayuıd ve Silleymaniye medreselerindeki Talebei Ullbn: "Devlet \'e memleketin haklan ve
istikWi tehlikede iken derıı ile iştigal edilemez.
tal&mıar, Hiristiyanlann hakaret. eza ve cefa·
. . . manız kalmıttır. Bu bale sebep olan Şey
MU!alAm Hasan Efendi ile Sadırizam Mahmud
Nedim Paşayı istemeyiz" diye bağrışarak
deftı1eri buUtı ve latanbulda büyük bir grev
,apb. btanbul hpJJnııdan mühim bir kalabalı
. .da efMhlenanJı: iştirak ettlfi bu ayaklan~ pblrde bir ihWll manw aldı
(B.: Softalarm ayakl•nmaa vak'aaı). Abdilli·
ertelli glhı ŞeyhWialim ile Sadırbamı feda
etmek aonuıda kaldı.
MllWclm RDadl1 Pqamn dördOnctı defa
~ tetldl ettJti yeni kabinede Midhat Pa.. ile Serulrar Hl8eyin Avni Paşa. harici po]ftlradelrl mfm 1ı&1k IUariııe çöken ıztıra.p
-~ i;inAııdllllalain hal'ln·
. . blfka Qlft g6reaılJorlaıdı: bu iki vezir.
........... bu...ıtanat deiili1rllğtnl milletin

*

... :r-·- * ellw'IJetinbı tercllmam olarak Tllr. . ......, 1dareıdnba

L'i'!ıl

lmnılmaaa şek-

t-MWa,a.l)onlıa:

Ddneilll ... adıece, plıaan
, , . T » bllledftl ldlklmdan devirmeyi dil·
,, 'çria.
tt "'1 A'ftd Pata c1DIDnc""" bir 8'ln

J'.UıJi....,,..,. lepmlb;

o da.~ mert bir

. . , . . . ~ 16Jlemft:

"Se-

- -. . t:Udiale tebdili ..ıta-

·-------il'
OI---· lılrlkltatıuıt&
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•

~
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mlWratı

kamall-
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l i'ô ( 1 Ccmazlleyc\'Vl'I 1293J Hüseyin Avni
Pıı.şanırı imtihanlarda bulunmak bahane&yle
Mektebi Harbıyede Süleyman Paşayı :r;iyareti
takip ctıııişti. Mektep nazırının odasında m,•k·
tep programlarının ıslahı maddesinden ac;ılan
sohoot, günün poletika meselelerine getirilmiş, Süleymaıı Pıışıı umumi ıslahat projdl'·
rindrn bahsetmişti. Bunun üzerine Serasker:
"Mahmud Nedim Paşanın yine Sadarete geh··
ceği sözü kun·etleşiyor. Memleket Rusyanın
tahtı tahakküm \'l' istiliııında kalacak; ah\'D.·
li devlette alli.imi inkıraz ve vahamet giizll•ro
çarpıyor, halbuki Sl'n ha)İİ. ıslahattan Ve atiden
bahsediyorsun" demişti. Süleyman Paşa: "8'1
lisanı yeis ve füturu sizr yakıştıramam: giirürım<•ktl' olan \'aıhar.ıc'lin ref'ii iz.alesiııc zaman ve hal müsait olduğu gibi Seraskerlik makam ve nüfuzu da kafidir. lki üç taburla tebdili saltanat kabil olup Tqkışladaki taburlann
binbaşılarile lstanbuldski bir tabur binbaşuıı
bu maksat uğrunda fedayi nefse hazırdır. U·
sulil istibdadın ilgası ve Meşrütiyetin tesisi
şartile bu işi denıhte ederim" ce\•abım vermlş:
''Cuftıa gilnU (bir gün evvel) Şeyhilliali.m Hayrullah Efendi ile görüştüm, bana garip bir rQ.
ya nakletti. hamiyetli bir zata benziyor. mesele kendisine açılırsa iştirak edeceğini umanın, hal'in lümmuna dair bir fetva almak
mümkündür, hareket şeriate de uydurulmuş
olur" diye illve etmhJti.
Hüseyin Avni Paşa. Süleyman Paşanın bu
kuvvetli vidinden sonra, Redif, AbdWkerim
Nadir, ve Kayserıİi Ahmed Paşalann da Abdillizizin bal'ine taraftar okluklannı görmlle,
meseleyi Heyeti VUkellda Sadırkam RilfdU
ve Meclisi Vllkellya memur Midhat Pqalarla
konuıpnuştu. Midhat Pqa bu fikri teredc:Hitallz
kabul etmişti. SadırAzam mulıalelet etmemJo.
fakat mlltereddit g6rllnm0,, Seraakerden bal'in ne suretle yapılabi1ecelini aorJDUtbı. BDaeyin Avni Pqa: "Kemali ıılUnıletle ve hiç bir
şemateti mOntec oJma)nmPD vllcude getirillr,
efk1n umwniye dahi bislmle beraber olur"
demfttl. MldJıat Pqa da Sadrbamı tehdit etmif: "qer tu malaıatta ittifaktan aynbr iseD
Bayuad meydanında milletin 1en.i pire pi.re

edecetmi dUftınmeJ!abı" demJtti.
Midhat Pqa Fetva Emini Kara Halil Bfandiyi J&onajJna davet ederek: "Pacllfah mlllk
ve milleti tahrip ve Beyttlmfll MDa1lm1 iılnf
etti. t.llhtlall 1'in bal'l tuıı.vvur ohıDUJS•

A NS llU.Cil'~::Ul.Sl
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bu na t'C\'~ız~ Ş<.'r'i \'ar uudır" diye eoıınuştu
~\,tvıı l'm~ıı.ı ıı.::d"Bu emri hayra c;a'laf kadar
t d rn \'enrun
•·mıııü. Bunun Uzennl' h
- k l'·da r: c
fl'tı
\'U ". u • '.ı
•'mazlyelE'Wl'I 1293 pazar gunü
A Wıı!Azız.ırı tahttan indirilmesin!.' karar Ye·
rilmiş: fııkat şeyhülislam o gün ic;in tak\oım
lf' "lfoz,-r l'ı: ihtida" !Blr işe başlamaktan 88 •
kını işaretırıin bulunduğunu soyliyerek: .. Mü·
lt'\'ekkelrn aldlah bu iş salıya olsun!" demt•·
siyle, hal'in salı günil alaturka saat b"ııte yapılmıısı kararlaştınlmıştı.

J:o'ct\'a "mininin yazıp Şe)h\ıliıılar:un uı:•n.
lııdığı feh·anın sureti şıudur ki; bu fetva, Abılii!Azizi, tebaaBına aklını oynatmış bir hüküm·

dar

ı>larak

il!n ediyordu:

ı-:mlrlllmU'minln olan ZP)d mnhU!Uliffnıır

\ı• umuru siyaKiyt'dt>n bi belıtt. olub nın..ıı
ıııiriyeyl

mülkü

nılllf'tin

tikat ve tabammül

ı'tlı•miyt"ttlt maııarifl ııeflalliy•slnr. ııc.-f.

,r
umuru dlniyfl 'r dlbıyeliyryi lhlil 'r. tnJ,1ş, , r
mlllk 't' mlDf'ti tahrib idiilt lıilıaliı mlilk '"'
mllll't hakkında ınuzir olııa, halı linn olar
mu! beyan bnyundi.
FJre,-.b: Allahii aımı olur.
Kt>tebt-hlil fakir

· Saıı.t akµmın n bııin. geç y r\lu J'\,..
glh & ruk nim bır yu r g lı:L • drlunıın
kulağına ııı.zl r E yl ılı. Odanın g r .
Jıildim. Sadır' zam bına

eltim

"Gün Pazart si ıdi Rliıgir gayı t tıddttlı
esmekte. yağmur fasıl= R' r husuı,, ~ır
mekte. yıldınmlar diışm kıt-. ı: k gürliltütü
artmakta, pek buyuk ~'ll;lar kasırµdan ~
rilm. kt idi. Bu gu!!Üı:: ak..'WlllD.da .ıana >a.kuı
Pad"8h tara!ıodar. }&\ r gö.nd~rd: ~ru

kt>r

Ma~,ne tağınlır.

gclmt>ın ıc;·o bır y:L\"er

HaııanBayrullab

Paşa

Afi aabll

«'

Kararflqtınlan proje fU idi:
Silleyman Paşa Mektebi Harbiye dahiliye
zabitlerinden miralay Ahmet. Kotatuı Bedri
ve Rıfat beylerin yardunile evvel~ elde «lll·
miş olan GUmUf8uyu laşlaaile Taşkışlada bu·
lıınan taburlarla saray Uzerine lıattket edeccl<, bu yilrllyilşe Mektebi Harbiye talebesi~
O}tirak edecekti. Bahriye nuın Kayserili Ah·
med Paşa da donanma ıııuıdallarile Dolmabah·
c:c sarayım deni.iden lı:uşatacalı:tı. Dolmabab·
ı,:eyc bakan Harbiye tepelerine de ~
toplar yerlt'\ltirilecekti
O aırada Sadaret llektupçuau bulunan
Memduh Pqa ''Jılir'ab fllunat" admdaki eserinde bugünlere ait hlbralannı f1I yollu aalı:•
leder:
"Puar gilDO alelu8ul meclial ınaUU8 odaııuıda vilkell içtima etti. Sadırtaa Midhat
Paoanın konqm& sbUf. Sen*eria dıt onda bulunmue oklutu anlef'kh llrtNi lldaah
da Erkim Erbaa <RDtdtl. llldbat. an-ybı

Avni

Pafalarla

Ha,yrullah ıııteıadl> ~Gllıl-

11.nun Ku~ yaJaanda ...,..._.

Sadırbam ıı.·c1e1au ~ ,.wL ...._,

bakarak ·

Dt!t rl r } pılrn:ıı. ) an~ Sı. nu; r
kapısında Mccli::ıı l'mumi olacağını ıcabeıkn·
l"re şlmd d n tt."lk.irtl rl L•ı'ar l-d lı; n E n·
ni \"nlı. MJ lcşar Saıd Ef nıL) bu u t blJJ:
-

askeri

işleri

arkasından

derhal

nderil r. Avııı
uğraş:ığmı. · yamı eıitl"ll·

dalu

Atebei Ulyaya ııima1 olaı:2ğını- bildırer8
anı mberettt' bulunur Fakat Hiinklr ya·
Vftipnnl s&VUDl'B o fırtınalı g.
kaylga biner; Amavutkö~ alı:urtısma gtlııııC' '-.!dk
r
baluD&llWL t'ç ~ w k
rr\'all•
lar lı:ı.rar. bi.'1 beli
karaya kar Sldırba·
mın &bektı.-kı yalısına yıı.va olıı.rü gid r
~ kmdi.llni g-eott ıst
aı bir biall

miDnkl n ııeş'c1. e'

k

tuna

ıMba M>r

1W tedbir li.:ım ı.te alın:nıı..sınuı \"kip oldllğw!U

95yler lki.ı bet çift b'-.gıı.
rulıl'nl\
aalUllwıt'siD ~ rler Ka\'Wl'ib Ahmfod Pal&
c;a1mbr M lı:t bi Harl)ı\ Nazın M1ril ,... Sil·
~ymaıı Pafa da topl.aııtJda bu ur "" bal'in
ııı.-mm o p t t yapt muma karar' rilir Silk>y·
man ~ gett . .t ~ rttl' nbdan kayıkla
Salıpuanııa.. ondan lı& kttbı HarbQ'l'~ ıt
dft' Xidbat Pata ... da ,-abdaJı haber pcltrllır Sadırham
rask r Sttt' IA&l llPlt1*
latanbul& J"Çff r ~ N sın AhmM ...

udıy~ arblıa ~ 6aba ...
lir Ho.tYUI .\\'ti P&f& da bir t~ \lA.._.

.. M

ailt- FUıdaklı ~ IÜ
)-anafir Dl ....
adaınlanndaı R~ Atayı aaray ciftl'ml P
deftl"fk .....-uı inip bmaedilUU ,...... .a..
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kerin henüz gelmediğini öğrenince fe\'kalide
telif ve beye-cana düşer. Reşid Ağayı tekrar
yollar. Bu sefer askerin gcldiğıni öğrenir. Ha·
.ııı.r bulwıan arabaaına aUıyarak Veliahd Mu·
rad Efendinin daire.ıne gider. Saray kapılan
yatın namazından aonra kapanmak kaideden
ise de kale içinden fethedilir. Mektd>i Harbiye
Nbın SWeyman Paşa, Veliahdın Şt>hzadeei
s.Jlhaddin Et'..-ndinin hayli zamandanberi
muallimi bulunmaaile içli dlşlı muhabere edil·
mekte olduğundan hal' ve iclb maddesini giln·
dllll ihbar eyler. Veliahdın dairesinde buıları
•bah namazını edl için Beşiktaş camilne gl·
decekleri gibi Şehzadegı\na mahsus mahallin
kapıaııı o gün erkence açarlar, evveli Avni
Pata içeriye girip arkasından da getirdiği as·
klor girer. Her bölilk tilft'klerinln sUııgüaünU
takarak bir daireyi tutar. Avni Paşa Veliahdi
anıbıuıuıa bindirip cebindeki rovelverini eline

t.Umecler:

- Jrier l'fendlm

vileudil mee'udunuza

'* w erifmek ihtimali
bana iptida lrulwwm itllf buyurun!

eye!Jah

hasıl o-

DiYfte)r dlm teminat verir. Oradan eü·
rat1e Dohaabahçe camllne gelinmekte olauıı;
Bllnlrlr dafre8ini dJşardan kuşatm.ış olan &&__... ki Şamdan lstanbuJa bu mühim işi f'ıile
Cllıumak iciıı

henüz getirilmiş taburdur, Av·

ld Paea eyvelce bu taburun 6nilnden geçerken
Dbit1erlnl çağınp saraydan bir kimse çıkarsa
veya dJfardan içeri girerse urunuz emrini ver·

mit tıalunur. Şimdi Veliahdin bulunduğu ara·
1IQa ba uker all&h çevirince Avni Paea za.
- . . ,ısrGnmep mecbur olur; sll&h patla·
9lk teblUreel pçer, lakat Veliahd çok korkar.
Bnlmelıebçe Mmllnfn lskeleeinden bet çifte
-.1ıı1aar. Serulı:erin hemen kayıia girme-

z' "eia vebme dlferek karap &IÇl'B?'. Sonra
..... ılııı de beraber bJJta binerler... Pqa, re-

...v.

- afl1l
piflmet taUmabnı verince
...... Bfladl blltlbı b6tlln wmıaelenir:
- lfe lain pmiJe Plecelfz, Ne için 11-

• aı...Ta,ıw.

Raıılannn bir arabaya binilerek &raskerlik
dair'l'sine gelinir."
Abdil!Azlz h••nUz Dolmabahçı.• sara_>,nda
bulunduğundan yl'ni hUkllmdara biaL meraBimi de Bayazıd'daki &raskerllk kapuı.ında yapıldı.

Mldha t

rıu,a

da "Ta bearai ibrl't" dı · eu ea·

tırlan yazıyor:

"Bu iş için h<.'rk<.'sln göı.ü ve kalbi inliarda olrnaeilc keyfiyet çarçabuk mUnt~ir ola·
rak vilkellya göndt'rill.'n haberlerin \'Üsullln•
kalmakBIZın bir taraftan kt.'ndilcrı \'e Ricali
Me'murlni Devletin e.kseri gclml'ğc başla~
olduğu gibi ilanı resmldt•ıı w Sultan Murad'ın
vilsu!Undl•n ewt'I halk dahi koşup gclmeaile
anı \ıı.hldde Bii.bıseraskl'ri meydanı v~ Baya·
ı.ıd a\'lusu insan ile dolduğundan herkea bir
memnuniyeti fevkalı1dl· ile yt•kdiğeriııi tebrik
ederek daha cülus \ ' e biat \'Ukuundan ewel
gerek erkin ve gerl'k umum nb arasında zuhur ve ibraz olunan isin meear ve şadilmani
o gün Devlet Vl' .Milletin sellınet ve saadet ha·
llne bir tarihi cedtd olduğunu gösternıişti."
Abdllliziz'in anası Pertevnlyal Kadın da
"Sergilzeştname" sinde şunlan yazıyor:
"Donanmanın şenlik toplan atılınca cari·
yeler beni yangın \'ar diyerek uyQtudan uyan·
dırdılar. La.kin böyle vakitsiz atılan toplann
tebeddWU saltanat hengimesini mllş'ir oldu·
ğunu hiaaettim. Ve oğlumu yine yangın var İ·
m.1ş diyerek uyandırdım. Ama o da.hl ertafa
bakıp tahtı saltanattan 8llkutuna hükmetti;

ve:
- Beni Sultan Selime döndürdWer! de·
di, ba'dehu:
- Validem, bu iti kim yaptı biliyor mu·
sun! diye aua1 ettikte:
- Oğlum, Hllaeyin Avni Paea ola gerektir, dedim•

- Yalnız o deiildir, Sadırbam Mehmed
Rflfdll Paşa ve KaptanPllf& dahi beraber olmak ikon gelir! cevabını verdi w atJ•map
bqladı.

Ben de teüln için:

....... 8llarlJe Nimi A1ımed Pafa kullan
ii iirıaı ...-. lanf'l l&JlkD.e ablalrv<ttttzoann

Aralanım... Bir kere etrat1le tahkiki
keyftyet edeılim... dedJtimde:
- ıArbk tabJdkabn lll1'&lll dCU. çllııkil bu
hale utr&yacatımı llç defa rllyada 16rmllt i-

. . . . . . . . ....,,.., PQlllml•• IDrlD1.,..
•
~ . . . . . . . . . llteJeelne J&DlflJ'.

dim, g6kten Cebrail Aleyblaaellm n1ll1 olaa
benim için avdeti saltanat mümldln oJamaa:
buradan çıkıp gitmeliyim-. dedi. Sonra Bat
?ııfabe,mcl HUıa Mehmed Bey pllp an1 üWl

~-

1iiitlll. . . . IBJledlm! deylnoe:
O*-'*u• Klılk durmuuı.. Jmnk•

-

-71aWdı; .Sultaıı lbrahım ile Ahmed Paşayıı
karşı ayaklaııan \"1.' nlçerl ocağı ağalannu1
\11llllldıı saran basan ul cmlUlllı

a 11b1na kaWdı. Yt'<li yaŞındııki kü;;ilk Şelız.ııde Mdune·
di Habüss:ıade önilııe kunılmuş olan Osmanlı
ta.huna bliyilk bır e:.-sattU<' koltuklan a!Uıı
dan tutup oturtan \'t' bu çocuga "Dördilneü
.S~JtJlll .\Ielımed'' diye ılk bUıl eden o oldu.
Sonra Sılihtar. ~adar \"C Bostancıbaşı ağa
lann ddak·tile t;_u~~an Ibrahimin buluııduğıı

ycrt' ,ıridildiktt : Bostaneıbaşı;
- Pııdişalıun. ıılt·mii ,.e ıiyiın reyl•'ri iiz"" it:;Pri bııyıırıııı, Allalıüeklwr:.
Dryinc<'. Sultıın İbrahim yük:<ek ~··ıilı':
- Bn• haiııler !. Ru ne asıl ışti.r. brn hı'r
biriniu> ihsanlar l'tmi!dinı mi? Şimdı havanı
za tabi olmadığım için beni kaldırmak tedarikin ettiniz:. bt>n Parli.~ııh d'.'ğil miyim. bu nı:>
d.>mektlr!? diyı:> bağırdı. Burada da tahttan
lndirilen J'adi~aha ce,·ap vermek cPsaretini
Karaı:;eleblzAde Aziz Efendi gösterdi:
Ha)ır Padişah değilsin!. Umuru şer'i·
YP Yl' diniyyı'ye adrmi taka.niit ile cihanı
harbe \"erdin, ve ı•vkalıııızı k·hı·ü gaflet ill'
~irip rüş,·eti faş Vi' zalimlC'ri ıilrmt• mıısal
lnt \'E' bevtiilmlıli klıif ve ismi ettiniz! dı'<!i
lhtiliilcilerin başırırla bıılıına.n Bektaş
A~a. MuslihitUıı Ağa ,.,, ~ı.·yhülisliını Ahdiirrahiın Efrndi ancak Aıiı: Efrndidrn sonradır ki hai'in m~riıiy<'lini ~ultan lbrahimı,.
münaka..c;ıa Pdcbilıliler. Sukut ıınu bir tiirlii ka.
bul !'demiyen hiikiimd!lr, biiylik bfr y!'is içinde son dt•fa olarak: '•B,,n niçin tahtımdan
kalkarım?" diye ~nnınC"a, }ine Aziz Efenrli.
Osmanlı sıır:ıyı brndf"gftnının asırlarca unutamıyacağı , ..., affedemiyPceği knba bir lisan
ile: "Bu 1ahta kuud eden ecdadl iı•,amı.
nın tarikine süluk etmı:odiğin i~in laiki tah•
değilsin: gaflete miistağr<ık olup itliıfı hazine edrrsin. lhtildli nizama srbep olup katli
rical ve müsadcrei emv:ıl t>hnekle halka muı.irein: \"C kabili ta'lim ve ı~!.ıh olmamakla
llild taht değilsln" dedi. 'Ru '<ahne,,.; nakleden Yakaniivis Naima EfPndi: '"Daha nice
ııöz söylemiş ki bu mahalle yazılmayıp teeddllben terkolunmuştıır" diyor.

-

Ocak Ağnlanna içerdt•n yardım edip oğ
lunun sukut vr felaketi ile kiiçücük torununun saltanatını hnıJrlıyan Kösı'm Sultan Aziı:
Etc.ndlnin bu medl'ni cesı\relinden son derecede UrktU; bildlıarı' Büyük Valide Sultanı

ı lı·

KaraçeJ,•bizutle ıırnsında şahsi bir hu>ıu

nwt

dı haşl ııdı .

A ziz r::fe ııdı Di)rdüncü Mchmı.·din clllü.
Stuııı mütı·akip Hıım cli Kazaskr ri oldu. ~adı
rAzaııı &ıfu ~lehnıC"d !'aşanın haklı haksız. şid
dt'tli icraatına dı•stck 1Jldu. Saray masrnnıı 
rınırı azaltılmasına çalıştı, lıattu

saraydaki

buz sarfiyııt ına

varıncaya h;:sap .. ttirdi .
Bu hıırekı•llf'rirı• kıznıı Büyük Valide ill! görliştiiğii ı:nmaıılarda hatır kırnn tok dilini d •'-

ğişLlrıııc<li, h:ıttii KösC'nı 8ull;ınıı. ı<ırııııı g< 1rlikçı·. ı;altoııat hır~ı il» nğlunıın kııllitıı) ka·
dıır yiirlimiiş ollhıpınıı yiizi\11<• ııınnııktan Çl....
kinmı:dı. Bir rırz gllıılin.lı yr·ıii y:ışııvlaki l'a·
dişalı l{unıı•li K:J?rı .tk• riıw: ··t:;ıittiııı akı;e ,.,.
riişı·..t alınırmış, ııic;lıı rii~vl'! ulmıız?" diy<"
sorııııışlıı ; ,\ziz J<;f,.nıli koltıı!":untlan tutup
tahta otıırtlııpı hiikiiındara alı•l:id" bir c;u· ·
cıığa kııı"Rı gfüıtrrilL•n ı,;<'fkat ı·c nıuhabb•:tle·
"Rakfı canım Mnn hurııı kiııı i.iğrl'lli'.'"" dl'di
'"'' :.ııı s:ını!ıııi laiilıiılil!ğl il<' Buyiik Yalideyi
kaı<d<'tti. Sııdıraznma Kösem Sultanın e~ki
Haraya nııklı'ılilmr·s.;ııi teklif t-lli. Fakat Küçıik \'nlidı• Turhan f;ıııtanın prk genç bulunmasından ıitiirii Sofu Mrhmed Paşa. Rumeli
Krızaskerinin t"klifini yC"riııdc bulmakla bernb<>r tnt lıikin(' cC'sarC't eclı'mcdi.
,\ıiz Efrnrlin.ıı en biiyük arzıısu Şt:>yhii
'isl im ıılmııktı; fakat Kös<'min hayatında bıı
na k:ıvıış:ınııynC":ı.ğını ıla biliynrrlu; biliıharo>
hf!tırııt ı·ollıı kalı•nıı• aldığı "f!a,·zııtül t>brar"
:>:ryllıı•lt" blıglıııl<'rdı•n bnh~ı'd<'rk(•n: Biiyük
\'alili" ilı• ıır:uıının nçık oldui?undan rınıın hn·
:>atında mıırnıla nail olmaktan ümidini kı>ıı·
miş bulunrlıığunu söyler.
Sofı. .M<'hmrd Paşanın azlilP Miihrü llünı:ı.yıınun Yı•niçı•ri Ağası !fara ~furad A~aya
ı·<'rilcliğ'i giin. Riiyiik Vnlide Y•'ni Sadırılz.-ıma
hitaben: '"B~ni üldiirmr.k sı•\'dnsıııa düşüldü.
Bihnnııiillahii Taalıi b,,n dört de\'Jetgör müşüm !kocası Birinci .Ahmt'd ilt> Oğullan Dördiinr.ü ~!ıırad \'C İbrahim, \"C' tonınu Dürdüneii Mchm<·din Saltanatları). bıınca zamandır
devlet siinniişlim. ben ı;ımrkl,• n.• ıi.J,·nı tamir
olur "" n•' ),kılır. Bunda küh bt.'ni katle k:uı·
tkı!,•rkr, k;ih padişalıınıı bazı ne;;nc forman
, ttik;;c kim öğrNti saıı:ı r:ınım derler. Pııdi
şalılarla böyle nıu:ımrlt'i İHLihz:ı olur mıı. Yn
t:ılinı olıım•ıı ıı•~ llizını gPlir" uı•ıli. Bu lt•hdiu
Aziz Ef»ntlivi tll'lışd i<;inde bıı·aklı. Kindar w

hıı.ri!! Köı><'~ıln rn•nı;ı~ıılrıden

kıırlulnıak iı;in

f

Ocak ıığalarilıı Su.dırft.uıın Kara Murad Paşııyıı sığmılı. Blr miiddı·l sonra Şı>ybilllı:lılm
.ı\bdi'ırrahinı Efe ndı azlolundu . uıilftilık ellı<ilt~ ye r' ayet •·tmı:k !Azım gelin;" Kuııçdt'ıı·
:ı:ad,.nin hakkıydı, fakııt Kösemin ıırzusu il
bu vüks"k nınkama Bchai Efc.ndi gcçırıld ı
·•Bahai çrkbi İstanbul kadılığında kır.ınrı
bn!t' fim iz ıken fct\'R kakmiıü oııa tesl:.m l·l·
UrmC'klP kadim kıınunu bozdu \ "C bd lu rıa
lın namusuna tı.>c:ıvliz elti" diycıı l{ııraçele
hizackyi dı• hoşnııd •·tmf.'k için Sıulırazam l~ a
ra Murad Pnşa.. n zamana kada.r görülmcm ış
hı r şey olarak bir ''Şi'yhü~l:imlık pıiyc!!l"
i cıul f'tlı. bunu da. Rumeli ka.dıaı;keriııt> levclh
ı·lti

11i :
"',,••,

A.lı-tn<' olıı mllbıı.... k ~ n•t

f•h rı

llHll (H, 11)15111

tarih mısraı. şair Cı•,·ri Çekbı tarafından
ııövlcnnılşUr. Fakat bu müftülilk pfıy~i Az.ıı
ı-; rendiyc uğursuz geldi. O yıl H.ama:!.lıuıı oıı
I>aıind '. saroydn yapılan an'ıuıc,·i kabul res-

minde

Ş<.'yhülislıl.."TJ paycsinı taşıyan

Rume1

knclıask.-ri padiıjahm huz:uruna sadıriuam·
dan soııra girml'k istedi; lmbbe \'c:ı;ırlcrın·
elen San Kcrıan PaJia Ad:ı: Efendiyi omuz
\'Urup İlCl"\?k; '"Efeııdi. C"ğer kadıasker İ n

aşağıya

Anadolu

Efrndısicin y~n var!.

Yok eğer müftü isen burada Işın nC'dir? B.z
vrıaret rütbeJıınl ek .:~tırincl' nıcc k re krl •
mi:ı:i onaya ko)ı.ıp tehlikeler gcçırmi.~ bu
ıh"nin ettiğin nedir" dedi. Kenan Pnşndan son:
ra büliln kubbe wı:irkri Rumeli kndınskcrJıı
omıızlın,ıb ıtt.>rl'k

öne grçtikr. Hhııyet cdil;r

ki a.hb~blıuından biri KC'ııan p.ışaya "gulta.
ııım Divanda tahammül buyurup Aıiıı Efen·
. ." mahcub rlmesenız
· mak 11 ı d' •ğll mıdlr
dıyı
zamam ııabıkda F..snd Eft>ndi emri pad~ht ıJ
takaddüm etmişti'" dc'miş. Aıir. Efcndınm blr
ilim vı· saıı'ntkir olarak kıym~tini takdird<'n
iıci:ı: cahil bir adam olan paşa d~. "E..~d
Efendi emrü pad:şahi ilt' taknddum ctmış.
Esad Efrndi gibi bir müftü bulsunlar. ay:ı·
ö
·m amma bu nl' m.akult' ('{"al ıl
gını p.'), '
•.
"
. bıı:u ~ •
\oft~ıl oldıığu mıılüm d,ği! nıld•r «'~il
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Tarihi bır ıııl!·w nll'ıı.sup olan A bdulıiziı;
Efendi eski adet ;.•• an·a.nalaı·a dii!'ıkun bır
adamdı; işe b11ıılann fhy:ısmdan başlııd ..
Şeyhiili slıinı olanlar !'skirlt"n dhıında d Öp<'•·
lt>rdi; bu adet lô:!l dt' Yahya r::frndinin ŞC.\ •
hülisliirnlığına kadar demm etmışti; büyiı'>
şairin hah.·fll'ri yalnız bnhı;C'de d öpml•kle iktifa eder olmuşlardı. K:ıraÇ('l(•bi:ı:adc bu aıı·a
naııın ihyaııı için izın aldıktan sonra h•·nıl'n
o güıı kayıkla A lıır',apıya gl'ldi, saray k:ıpr
sında Ça rnş baııı tara fınrlaıı lrnrşılaııdı: ku bhC' altına ı::-elıııre de Sııdırı'izaııı 11<' Kubbe \ "e·
zirlC"ri \'<.' Kadı:ı.skerlt'J' ve ::alr dh·an t•rkıinı
ayağa K alktılar. Dır ;;:ıat kadar Kapıağası
odasında istirahat etti \'C' arz odasında huzura çıkarak ı:ocuk padişahın iklnei defa olarak <'liııi öptü. Diiniişiind,• de arz odası ik
Babüssaad·· arıı.-ınrla II:ı1jneuarba.-:ıının dinilen beyaz sofa kaplı ı<amur kilrk giydi. cllı
altmış çarns \'<' yirmi kadar kapıcıba'iı ünlı
sıra yürüyertk birinci a\·luya kadar uğurlan
dı. EfC'nctinin bu han·keti eskı mcrnsimc diiş.
kün saray halkının çok hoşuna gitti. Kadıas·
kerkr Şcyhüli;;lılm olu1'ca arpalıklarını hazineye bırakırlardı, fakat son zamanlarda bıı
ria unutulmuştu. ).liiftili~ sadece bir S"ref w
haysıyct meselesi yapnııs olan Karaı~elebiza.
de bu asakti de göstC'rdi, ş,·ylıiilıslam o lur
olmaz arııalıklanıı<lan vazgPçli.
Abdiilaziz Ef,•ndiııiıı miif•iliği ancak b,.ş
ay kadar siirdli; Kösem Sııltan ile ıniit,•gal
libe Ocak Ağalannııı devrilml•k iizerF olduğunu göremedi. ikbalini onlann niifıı211na
bağlamak surelill' hayatının en büyük siyasi
hatasını işledi. Ocak Ağaları ile onlnrııı iktidar me\·kiinC' getirdiği de\'lcl erkanı tarafın
dan zulüm \"C rüşwt ile ezilen Istanbul esnafı. tazyik tahammül edilmez bir hal alıoca
1651 Eylülünde !Ramazan) ayaklanıp \"ezi·
re dert yanmak istediler, seslerlrıi işittirecek
devlet kapılarının yilzlerine kapandığını görünce de bu ayaklaruna bir ihtilal rengini aldı. (8.: EsnafihtilfıliJ.
Ramazanın dön!iincii günii esnaf mümt'Slli!IC'rinin Sadıriızam ~lclek Ahmed Paşa
kapısından hakarl'tl<• koğulması ÜZ•'rine lsta·ıbul çarşılan kapandı. büyük bir kalabalık MtifU Aziz Efondinin Daı:11dpaşa iskeleaindeki sarayına gitti: "Bu belayı başımızdan
defetmeni% gerektir. bu zulmün def'ini bizzat
Padışalıı Islı\m hazrl·tlerind.::n rica t·dl'riz.

IST \NIHJı.

.. -

-7:l o :ıık ,\f:ıılıınnın d• kıı.tlıni istı;yerck ayıık d.
r,.,JiJ.-r. .!ll••kk .ı\lını,,.ı !'aşa rlı•rlıal azhlıldi,

\',:ı:m.• qu·dıl... Biz<> klıfiı· giJılı·r Jıy.. kiifilr

etti.

\'iiltdiiı;ıııdaıı ılınıt kalmadı,

kalk uln·a.

Siya nı ş ı •rışa S;ıclır;"ızaııı oldu. Ocak Ağalnrı111;1 cczalaııtlırılrna~ı da erlesi gtiııe bırakıla
rak. a)ııklanaıı lı;taııbul esnafı crt •ai sabah
tı•plaıırııak üz•:n• o g•!cc .;;vkrınl· •lııgtldılar.
s~ r:ıyda O.:.ık Ağalarını tutan lck sima K•ı·

llıı'ı:r.İ padışıılıa blldır" dctlil•T. K:tı•açt'll:hiza
de . "Du hu. uslara kadir u<•ı'.;iliın, yine lı··ıııı·ıı
Paşaya , arın" uı~ c başıııdaıı Ba\'mak istC'tli.
Fakat Saraçhane kethıidası I~amazan Ded"
ile b r kaç sü~ hilir :ııi:ınılar zağırışıp: .. K.. nrliıiıdl'll kiirklC' ist<ndiktl' ayağa kalkıp $ultuıı !bralııml \'<' \'pziri k:ıtll'ltiniz, ya ııinıdi

seııı Sııltanuı .

hizinı nhnılıırıız iı;in ıw ac:ıyip karışınazsııuz,

nıÜtrgallibe-Ağalnrınııı iııinıkrini saydılar; w
nihay,,t "bunlar

kalloluıımııyıp

C<'Zalan \'Pril.Mernlekl'tindt'll
Iitnc \'c frsad ddotıııuz.. " di)'L' Vezirin azlini.

mt!s~e padişahlık l'd••mrısiıı ..

llağıldıklaıı ııom«ı

alın" tliyı· 'ı't-ııiodalar m<'ydaııına giiıtdı•rdi.

dbttll· l'!llir şı•riatıııılır. ya kalk önümiiz"
diis, ya lı•'lllL·ıı !il' ulıııalı İı:<C' olsun .. Jıyı' Efrıı
diııiıı üzcriııl· yiiı iiyiip tdıılit l'llil<'r. Abdiiliiziz Efendi dl' lııı zor kar:;;ısıııda: '"Biz gitııll'vi:: dL·n •.:rlik. ıııuradııııız ıııakıılü nıiilillınza
idi: at •'\'Prleıısiıı. ııı· nlıt. gidl'lırrı'." di)'t' al
Pyl·rknlı;r.-ye kadar abd,'sl bahaııl.':sill' di~l'I'
odava ı::ı•çli: fakat t•::maf: "Brt• Efl'ndiyı k:ı
ı;ırdık tutun hay!" diyı• arılındaıı kt>şlu. E·
fı>ndiııiıı l'lt'~iııe yapıştıhr. Zurla ata bindır
dih-r vr etrafım alarak saray,ı gütiirdiilcr.
ııu kalabalığın üniı sıra ,yiiriiyC'l1 bir adam
da tı·lliı l gibi: •·ümmeti Mııhamm••d '. .. bize
olan zuliiııı nedir'. aramıza k•lıç girdi. kapa·
,vııı diikkimlarınızı! .. " diye bağınyordu.
'.'-föfliııiu alını raran kalabalık on binden
fazla idi. O hal ile .\yıı~ofyay;ı rnrıldı. Ah·
dül:iziz I•ifrııdi orııd:ııı saraya haber yollayıp
Jmzurn c:ı kmak it;in izin ist<'di. lzin c:ıktıktaıı
>'l'll l'" ela rsnııf miinıt'ssiJ!,•ri \'<' avak takı
mıııd:ııı b:r kalabalık ile Babiis,;ııarlı> öniinrl"
ayak divanına gitti. r~ snııfııı ı;ıikay• · tiııi dinle·.
y~n çocuk padişah: "Sizt! böyh! zulüm fllıhı·
frıına bl·nim rızanı \'oktur!" diycr,•k Kanuni
Sultan Sli1"vınan a,:vrindcn sonra koıııılaıı
\-. ·rgilt•rin kaldırıldığına daır cUt>ı·iıı..: lcrnıaıı
\·erdi. Fermanı koyunlarına kovan ('sııaf mii·
m ;;sill·:ri baı:ılarıı~a toprak ı;a~·urup: "Padi·
şahım. zıılm ile iilcm harab oldu .. Sana bildirmezler.. Vezirin kdmcder. Halen on altı
nefer kims,· rnrdır ki sana padişahlık t·ltirml'z.. Bı•ytiilm:ılt' \'l' miriyey,• ail malı yiyip
vııtnrlar .. Bunların başı da
Karaça\'u'§ \' i'
Ilc•kta~ \;;;a \'C KPthiiıla fü'y ''<' Samsuncu·
bası S:ırık:i.tib \'l' Dı•libirader ve falan w fa.
h~dır .. Ali Osman devleti diismüş ocağa yanıvor! .. " divc bağırışarak Yımiçc•ri Ocağı

Kalabalık

\'l·ni 8udıriızaın ilt• Abdiilfıziz Efrndıyi lıuzıı·
;.una lla\'L'L l'lli. "\'arııı Ağaların güıılüııii
oıılıır

tla

kıı k"'m

Yı ııiı;,• ri kışlasına g;.l~n·k: " l]ııgü ıı·

bin grıy rdle sanıldıı, yarın l<'dbıı·

ıiııııdır.. dt>dıh•ı'. Al'(ıılar ıl:ı blııııl>ula ::ıılalılı
nl'fı rlı•rlt• ı;urbncılar l'.lkarıp 'yoll:ırı muhkem
lwkll'tLih.·r. Fakat t>rlesi sabah lclı.rıır :ıyak
J.ıııaıı

J!Phir hıılkı. kÖŞC' ba.<jlarıııdaki Ycıııc:cri
ve sopa ile kaçırıp ılağıt

k:ırukoll:ırıııı ı;il:lh

nıaf;a nıııvııffak uldıı. Fııkal \"C'ııiçeri kolları
d:ı

halk tuplantısına mani oldu. mr kaç yt·r·
esnaf Hı• Yeniçeri arasında çarpışnıalaı·
uldu. kan uiiküldü. O ;;;ün l:i Ranuız;ın) w
ı:rtı·si ;iin öğ'ley~ kadar lstanbul ht>yccan
içimi.~ çalkandı. Siya\'UŞ Paşa ıle ~lıifti ara·
ya gir<'ı·ek ortıılıo yalışlırnıa~a muvaffak ~~
dular. ı:arııılar açıldı. Fakat berı tarafta mutı.·g-allıbe Ağalar da bırbırinc ziyafet bahnııcsilt• loplannrak srhirliye karşı alınacak
lt•dbirl,•ri diisiiııdiıier. Bu sırada. saraydıı Acı,•

ğ.ı lo.ruı alt'yhiııdc c;alışan kınıs,•lcriıı padi~n
hııı anası 1'11rlıan ~ullnn İl<'

Ak

lnrı tılduğıınıı bUdiı'('n ihtiyıır

H:ın•nıag;ı

Kib<>ıııin

blr

tt•zkir,•si gt'ldi.

1

'

ltanı~zaııın uu aıtııı,·ı giiııii A;.:aknııısın
da \Jır toplantı yapıldı. ~lüfti ,\hdüliiz.iz Bfenıli. l\:adıuskerler.

nakibiileşraf \'e u!rnıadan

ıleri gclt•n bir kaç kişi de uavct ed:ldi. Kös""
nıiıı jurnal istc<liği Ak Har.'ma!i'alannın bır

U•'ftı.:ri

vaµılıırak saraya bir kiı~ıt yazıldı.

buıılıırm ·teslimi btenildi. Dördüııçü ~lchmc-
din tahttan iııdırilml'sinc. aııasuıuı eski sara·
ya sıirüliinıc.sine . kardeşi ~rhuıde Sillr:-n::'·
:ıın padişah füı.nına d:ı. ~i:.lice

karar

,·crmış·

lt•rdi. Bu husus i<:iıı Kösemin adamlan tara·
. kapı ı1c sara)·ı 11 llıı;~cr o"'nııı
l•ındnıı O.•nıır
o
kapılan a<;ıla,·ak. lıemrn u g''CI' S31'R~-;ı bir
haskın yapılacaktı. Fakat bıı pliınlar bır ı;un
•'n,•J Koıwmiıı c•ırivekriııden \[('! ki l51llınd
bir kıı : :ı rııfıııd.~ıı · 'f\ırhnn Valıdt>,Yt' ihbar
,·erdı:
,.,11lnıişti. Tıırhıuı dıı "~• ı umı. lıa'""l'
""'
Di;rdiiııl'ii ~.khnıe,\ d<• ,\k lı:ıduıılaruan bll~

inin SUl()"mıut Agn

ltl'ylınıı Ag.ıyı bllyllk
n: mur ettı · l\lııtegall.l
Ocalt Ağalanndan , \'V l danaııaıı Turlı ın
valıd~ takımı ıhtıyıır Koll'ınl dnıı ındı bof::ırnk ida'Y! Htı. Tanıfd:ırlan da bıl'('r bıı r
tutulıırak oldllruldu. Bunlardan kac;m ıp
mu,·affuk olan Samsunrub:ı'.n Ön: r Ağa. ı\
ğakapısır.a i'tka dl~rtk mütcı;a.ILbc' ı
"llJ
L;d ·n fı'l'Çti, ngkbü iı.k:ıı kll%lyl' du:rıılup bu·
yük validenin iş. bıttı" hab::rını ı; tlrdı Sadı
rfıııım !';iyawş Pnşa da derh:ıl saray11 da~ l
ohııımuştu. Uordüncli Mehm<'d ona da ' l.a·
ıa ııhval ınaliınıuıı olmuştur. S:ıdak.:ı· !le 1 iz
nwtiııd,. kaim ol OC'vl ti.'llc ıhaııet ü r< ol nlnruı ct>zası vcr~s.n ... d dl Ocak Ağalırıun
padışaha suikastındm ve Kcı:cı:n~ ıdıı.mı 1
dan hab· rdar edilmlş olan :::.adıruzam da
"Ft•rman padişahımın! hayır dınısı ~ hunın•'U berekiıtil:- bE:dhahlar c zasını bulı.r'"
diyerek hükümdara sadakaunı blldınL Er:
trsı gün crkend n butun ul,.ma \'C 1"1-:nt
iı\·nn \'C eşrafı saraya davet olundu. Dt\'1"1
h~mayün önüne taht kuruldu 'I:< • ne ı=
rif çıkanldı ve !i('hrc de milnad r rıal!..urak
şclıırli sancak altına davet oludu &rı ta
rafa gelı'lce. Ocak Af:alan d3 Aı.,'aka
ınU
toplantı halindt' idL Onlar da u~ lll1YJ Ağan·
pısına dın·et ctmişkrd · bu arada AZll BC ndi ve dr bir kaç d<.'fa adam ~tm ,tı Muftı g •
cf'Yı tereddüt ıçin~ ~irm~: sa~r):m d
sarnvdan padişahın du tı;ısı ~im tJ, Al>dü!hiz Efendi büsbutün ~aşırdı. En sadık
adamlanndan Tiryaki Solak Ahmed:
- Padişah tarafına ~' t olu~uşk ;~
dlğ(r tanıfa nrmak nama kul ~l~ı ~
dır gd rst"l1!% saraya \-a.nn dedi RıırR~lt·

vıılid nuı izakauıh

bınd~

Efendi Ağalan:ı hit•n ' rdır. ııınldi
bunlann yedı gakbcl~ri mukarrc~~· c: mlıucaw hasım mı tddım d~yuı •
.ıı.k Ah·

m~:_ B<ht'\ Efend hiUr)
halde !J.'d

n de il

«ah tarafında bulunıruı.kta

d"

ır.

b

r

!im t

\ardır Ağala.nn Jli'rman~ı ikb!tlı dolup h:ıd·
Jcruıı tecıwüı;

trn:.ş!rr. bunlann b.'.ışl.ınıı:ı
ha),r gelmez.. alim b ,-.Uc rı ~ tıuı bdır·
nılııt.!r, rad
h tarafuı:l \armakt.an P\ rı bır
~\' dil Unmt\in" dİ)"l' ısrar etti Fıık:ıt Kıı·
ra~<'b!%.3dt' bUyuk ~·asi hatasını ışlı) ı~k:
"lkriflrıin htllın ft'da olunma:. bUtün ulema
u tanıfa {;.tmlŞ tr" d* rek Ağnlrnpı.ınn:ı \'llr·

_,.

-taayılır: Mevlnihaııede her mukabele gü·
ol1Dde olnuıurdu, Bwıl&rdan lafabaıı lyini
çok yuıklır kf UDUtWmUf bulwunaktadır.
1794 te 0çllncll Selime takdim ettiği

da

''Teldttl Tahkik" admdald eaerl, Şark mu.si·
ld ouart,elerl !berine kaleme alııımıt loylllılltli ettkUsdendlr; 1797 de h01d1mdarm amrlle ...... Dlftler yapllUfbr.
Yine 179' te yuıhp Sultan Selime veril·
mlo oJan ''Tahriri)'e" adındaki lkiDcl mllhJm
eeeri. luıDdlai tarafuıdaıı lcad edilmlt bir ııo
tama lahD&meeidlr. İçinde bu nota ile yuaı.
IDlf dGrt 6nıeJı: vardır. Her iki eearhı birer
yuma ııtıahalan Stlleynwıtye JdltQplwıeat.n
dedir.
W. : 8. N.

Bısllı.

TDrk M..uıı.i

ABDOLBul PAŞA -

Anto!o)lıd

Oa)'9dbıd aar

veıdrleriDdea; laı5 (lOS. H.) de Tobd Bey. . , . . bulwımbn Glmllt. Dlfa t.tenbWa

ptlrllenk Kerkelıel!fldi ......... yaptırttı
.. DlırllDmrranm yum& clefneclflmlftlr, Pa·
..... laaJntuıdıua olu 'bu Du1Uk1U'a, mil. . . . on J9d1 yıl kadar evvel 1808 (lMT
H.Jı de edQndettr.
W. : . . . . . . . OMlml, L

~ P.&lj&- BllJO.k eelutn an
_... ~ blrtllıe . . wdl... bm-a ... Tllrt ulmridlr: 1831 •
lıGJlk,,.

KcıaJuaa llaıllm

..... -

a... ....,....._ birlDcle

alla ,....... .. cııluall orcm,.. gir-

... cm lld Jll bdlr .Aftbhıt.l+ lıalmıdu. !it.
• .... ~ ..,.... - . , cıldıa. um

. . . . =sbı ............... .,. Olrtd

...,,., .. _.,_ID ___ .......
iilEi~
Jia:ı ı 1

............. " ' , . . . . .....

tiıl

. . claŞ1kU11 ttt.ıJilbDfııfalU

~ ......... ~JUadlk-

. _ diPri Abdiııubqı ma.hallmlndc lkl anlak ıtOka1r bu unınAJı.taılır
Bu u.; mahalı.ye
tıaıwmı.

.. t dlı . . ,a Mcllcıe ''llamld", Jahut ''Pin·
u Bmalcl" challdl.

.....,,.:_. .................. ......
........

. . . . lılr ....................... .......

..,..... oJdaAu slbl oaa "Klll1 Sult&D"
da dldllar; bu. Oçlncl Omıbmt,.un &tAıılli
J ' . - .-.;leli tanflDdıla JmU.n1lmlf l'C>...aJt "Le 8ultaa Raap" terJdblnln tsol. . ., . . . . . bir kıymet - - (8. : ~
ıa-. dham harbi)

•

bir zaman.

y:ıtar

yatmaz

uyumazdı.

Onun,

hal'eldildiği tarihe kadar tamıımıylı' sadık
kaldığı adetlerden b!ri de. roman okutup dini ·nrnf'kti. Bu da yatak odasında. hususi bir
tertibat alınmasını icap t'ttirmişti.
"Yatak odasının, sellmhk küçük mnhi>·
yin tarafında da bir kapı vardı Bu kapı. s:ıii
tarafa doğnı bir pııra\·anla kapaWmıştı. Bu
pra\'anın arkasında, küçük bir masa ile bır

mum bulunurdu.
"Sultan Hamid, yatmak i~in odasına gir·
paravanın :ırkar:ında, küçük bir masa ile bır
roman ile bekliyen okuyucuyu i<;eri alırdı. Bu.
okuyuculuk \•auf<>sini. vefatına kadar gıdis
müdürü Hacı Mahmud Ef~ndi ifa etmişti. Onun vefatından sonra d:ı bu vazife esvapı;:ıba
şı ismet Bev ile- şifre katibi Aslm Beye intikal
eylemişti.

"Roman okuyucusu. kapıdan girt>r, paarkasına geçerdi. Orada tek mumlu
bir şamdan ile bir kutu kibrit hazırdı . Bu mumu yakar, masanın başına otururdu. Önüne
romanı açarak Sultan Hamid'den emir bek·
lerdi.
"Bu esnada da Sultan Hamid, büsbütün
gecelik kıyafet.ini alır ve yatağa girer:
- Dün akşam. falan yerde kalmıştık.
Devam C'Clin bakalım.
Derdi. O zaman roman okumaya memur
olan zat. biraz yüksek sesle. romana devam ederdi. Yüksc-k sesle okumasının sebebi de
Sultan Hamidin sağ kulağının biraz ağır işit
mesi idi.
"Sultan Hamide okunan romanlann hl'·
men hepsini polis romanları teşkil ederdi.
Bunlar, mabeyin mütercimleri -ve bilhassa bunlardan lzztc Bey- tarafından tercüme
edilirdi.
"Sultan Hamid. bunlan büyük bir dik.katle dinler ve ta.kip ederdi. Hatti bunlann entrikalı noktalanrun tekrar okunmasını isterdi". (Ziya Şakir. İkinci Sultan Hamid, şahsi
yet ve busu9iyetleri).
İkinci Abdülbami~ mahsus tercüme edilmiş olan bu romanlar, bugün gayet güzel
ciltler içinde el yazması olarak Üniversite
kUtUphanesindedir.
Saltanatının ilk yıllannda halkın dikkat
nuannı kendi Uzerine çekmeğe ı;alışan. a·
rabuında kal'şl8111& oturttuğu Sadrlzam KAmil Paşa ile beraber bir Cuma günii kiğıtha-

ra \·anın

lı:>TA?»Ul'L
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ABDl'LHA~UD II.

nl' nıesırc.ııındr görünen, Sl•rask••r

kapısını
ıciyıırl'tindc- ask••rın knı11 \'anasından ycmı•k
yiyen, Yuıı:ın mııhııı-ebcsiniıı mnlülgazilerinc
Yıldll': sarayında ,•erdiği bir ziyafetin sonund3
davetlilcnrlt' kendi eliyle yaptığı bastonlaıı
hediye edl.'n bu hükümdar. hafiye teşkilatı.
nın billınss:ı lstaııbulu bir örünıcck ağır gibi
sanlığı <le\'İNt', halktan \'e hilkunıetleıı ürkmüş, ''Yı ldız Sarayının esrarengiz milıızevi

si" olmuştu; Alemi ls!funın Halifesi olan Osmnnlı hükümdarları tarafından Cuma selamlığı adı altında an'anc\'İ "'ıernsim ile kılınan
Cuma namazlarını bil•'. kendisinin sadece
"evim" dediği bu sarayın yaıuııda yaptırdığı
Harnldiye camiiııde kıldı. H ı'r Cuma Yıld.ı.ı
camiinden evine döndüğünde de, Yıldız ve havali.<ıinin inzibat \'e iısayişinc memur lklncı
Fırka Kumandanı Ya\·eriekrem Müşir Şc\'ket
Paşaya kırmızı bir kese i~indt• \.l' kt>ndi eli;ie
bin altın ihsanı şahane ,·erdiği itimat edilen
ağızlardan rivayet <>dilir. Otuz üç yıllık lkincl
Abdülhamid saltanatının pt'k buhranlı g~
miş olan ilk zamanlarının en büyilk \'e felA·
kt·tli \'ak 'ası 1876 (H. 1293 l Rus ~feri oldu.
Abdiilfı.ziz.in son zamanlarında başlayan Hersek. BQsna \'C Bulgaristan ihtiliillerini. Bcşinci Murad zamanında, Sırbistan \'e Karadağ'ın Türkiyeye açtıklan bir harp takip et·
mişti. Türk ordusunun Sırbistanda kazandığı
muvaffakıyetler üzerinden. Balkan Islavlarının h8.mi:ıi olan Rusya Sırplarla bir mütarc·
ke yapılmasını istiyen bir iiltimatom verdi:
bir Türk · Rus harbini, Yakın Şark'ta yeni
menfaatler temin ederek önlemek istiyen İn·
giltere de Şark Meselesi'ııin yeniden gözden
geçirilmesi için lstıınbulcla bir konferans top·
!anmasını tl'klif etti. Biı.bıiıli hem mütarcke.
hem d<' konferans tekliflerini kabul <>tU; fa·
kat bu konferans açılırken. 23 BirincikAnun
1876. atılan toplar. Türkiwdc Kanunu Esaııi'·
nin kabuliyle Meşrutiyet İdaresi'nin kunıldu·
ğunu ilan etti: bundan böyle İstanbul Konfr·
ransına yapacak bir iş kalmamakla berab<'r
Bii.bıiıli'ye Türkiye'dcki Hıristiyanlann hu·
kukunu kon.ıma yolunda bir proje tevdi edı1·
di: yüksek devlet ricalinden .kurulan fevkali·
ıle bir meclis, devletin istiklal ve şerefini konımak azminde olan Sadırıizam Midhat paşa·
ya tam güven göstt-rerck bu yabancı müdaha·
lesini reddetti: konferans dağıldı. Fakat. Al>düUıamid, bu nazik zamanda Midhat Paşa'yt
0
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ıız:· ·lti. \'c J{dndııuııu F.ııaal yııpılırk n koydurtı ugıı l.ıır nııı ey.:- ı.layanarak Sabık Sıı.dıriı.u
ını lıud:ıt dışına çıkarttı; dığer laruftan melıus scçımlıı: .ıı:ı-~ıattı \'C Blnncı Osmanlı M<>1Ju an l\1E""Clır111ı açtı l!usyanın h:ırp ıı ·

..u:ı ı • ntek
.

da ~1:ıncı

ır

aııını

1n;;ı·1tc rrnın

..
uz rr
b' k

:ırzlllllvle Lo .. •
r
n... ra
m eran · toplandı; bu konfcranJ

ııı kararl:ırıııı da M 'clısi Mı bU3:ın rl'dd ·tt·

Humanyalılnr R11slan•ı rnültPfikl olarak, Bu::

garı:ır \'e Sırplar dıı Rus ordusuna öncülük edrn <;t'tc•ler çıkararak harbe gtrdıler. Türk or·
C:.:ıı,.u. B~lkanlard.ı Gazi Osman Puşa'nııı
l'lıwnh ınudııfnası. Şarki Anadoluda Ga.zl Alı·
ııı:d Muhl.ıır Pnşa'nın nıuhııreb l<>ri gibi ruevLı ıum•affnktyC'tl, r gö tu"Cli. fakat mali dar·
!ık, rrphe gerilerinde yolsuzluk. iaşe ve ıe,·a
wn ış'lrinde bozukluk. ordud:ı sub3j'. bilhassa gC'nÇ \'e mekteplı subay ıızlı·'ı ve harbin İ'I·
t.anlıu!Ja Yıldız Sarayuıd:ııı idarNıi gibi korkunç bir garabC'l mağlübiyetimiıC' & bep ol·
ııu: Rurnrlı CC'phl"Binde i .. bu mıığliıbiyet bir
bozgun halını aldı ve bir Rus ordtı~u. arkrı·
ııın kesilerek yok N.!m i tclılikı sıni g ı'Li:' a·
larak İstanbul kapılannda Ayastrfı-nosa (Yl'·
ııilköy) geldi. lstanbul. Rıını<>I muhacırl.-riy!,•
doldu: bu muhacirlerin kış ortasındaki ~ıi
şan ballı."ri, büyük eehir taı ıhmın en ha%ln
yapraklarından birini teşkıl , ~ r (B.: 93 Mu·
hadr!..:ıi \'t' Muhacir Mahallel• nl. ikinci Ab·
t.!ülhamid bir tarnftıııı Rusya Çarına sulh M:lif etti. diğer tııraftan da harp M'1kl'tiıti Ml'Ş·
ruUyet rejimine yükliyerek M,cluol Mebusaııı
bir daha açılmamak üı:er<' dağıttı. lkincı Abdillhamiu'iıı lstaibdad Devri, tarihimize "Şu·
bı.t hükumet Darbesi" divc geçen bu \'aka ıll·
basladı (B. : Biriıd Meclisi ~l<>b'usaııl.
ltııslıı.rla imzalanan Ayalftl'fanos Muahrdt•nam!:'Si A \'nıp:ı Büyük OC'\'lctlcrtııi tt'lıişa
dü<jllrdii (B.: A \'ilSl.C'fnııos Mu:ıhedesil; lııgıl·
lLn;ııin itirazı, A vuı:turyanın buna L5tiraki.
Alm:ıııyanın da aı-..ıya giıip da\"Cti U::crin
B~rlındC', Türkiyc, Rıı">ya. lngiltere. f'ran.<;a.
A\'usturya, Alnınnyn ve ltalya !tıır:ıhhasla·
rının i;;Uraki)fo Alm~yıı. Ba!ı\tkıli B.smark"·
ın başkanlıf;ıııdıı yeri bir r-ulh konfrransı top·
larıdı; Aya.swfanoe Mu:ıhed ı TUrkı~ c ı...ıunc
d.·j;'iştirildi, fakat ta\·assııl ..-J n d ,.(t t1 rd "11
b:ızılarlvk• komşu bitaraf d' \ lı-tlcn') n rn n·
fııntfor tC'ınin edildi ( ıSi l; &rlın Mual!<'<I •
si il,•;
fülı;Uk. Tilrkıyt') t' batlı bir Bu riııtı
0
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.ABDOuı.uıto ıt

PrtOB!iJiı k unı1<ıu.
'
b
Balkan Dnf,larınııı Ct'nU•

unda Hu-istıyan bir valı lle idal't' «!Uır bir
Şa.rkt Rumrli villye-tı letkil cdUdı: ;Romanya,
Sırbistan \'!.' Karadağa ist.lk\Cıl vcrildı; lk'sa·
rabya, Tuna ağızlan, \'" Anndolud:ı Bntum
Kanı ve Ardahan llusynyıı bırakıldı Mu\&k:
kat ka,·diylc
A.\U...• uryn o
-.
"
uv...ıa
ve Hc·nıt'kı ı'I•
gal etti, tatbık kıyır.:tl olmıyan bir lttı!nk
Muahedesi \'e Y~ l!lU\'akko.t kaydı ile tngUt rt' Kıbns adaaım alJı; Tesalyaıım büyUk bir
p:ı~ası Yunanistan'a \'l'rildı; lnın lı>hin de
t r hudut t.a.ıb hl yapıldı.
. B<-rlln Sulhll'nden sonrıı lkınci Abdlllhı·
mid ~ullakıyrtı Buyuk lkvfotl· r'e karıı daıma ihUyaUı davrandı \'•' enıri\' kil<ri kalıul
eden bir uysallık gös'eroı·
l81 1 dt• Fransl2lar Tu:ıus'u 1 ., de in·
giliz.:er Mısın. 1 S5 de. tıım lstıkWini illl.n tden Bulgaristan Şarki Rum lı \illy tini işgal
ve ilh3.k l'tt.iler; BAbıi!i, bu teca \'Üı:!eri pro·
tczto tW \'<'bu protes'~~m lAklp llmed•
Abdülhanud":.zı bu dış Ei)asctJ hiç .:f t'1..'!!DC'dı
ı_'i~7 de Giıid HırisL;.;m!ıınnın çlkard!ğı ıh
tıliıle yardtm den i'w:a'1ı:tan'n harp a'1ı.
harbi kazandl fakat Avnıpa d ' ~tle:-in;J1 ta\ J.SE'.lt ve müdahalesi;. le t-skl h dut •? re sulh
yaptı \'e yine Bliyük Dl'\i Uer :ı tuylki (!
r. ıid Adasına m:.ıhtanyt• ' ni'.
lçerd İSt', en ufak fınıat!an isti!a ek ed...
rdt lstibdad baskısını ağırlaştırdı. Abdull·
ziz'ın k.ın da\'a.sı olan Yıldıı Mclıaktmeaıvle
Mıd!ıııt Paşa'), mahküm ttmil IB · Yıkuı
lfuh:ıkem i \'C Midhat Pıı.ş.!J
lı!1m Ansiklo~
kı

alının &Ş3ğlda·

uzun ·~!l&tı:ı, Ed blyat Fa·
ilit:-sı Dekanı A Haınıd OcguMa nun aali·
h \dlı ka!emir.d r. çıkml.Ş b.'.r tarıhçes;d·r.
"O:>n'mı-Ru
Harb;.ııd n '
Meb'usan
Meclisl·run dağıtı!.'18.S!lld.ul ,nn, Abdillha·
m,j, Alı S:.ta\1 \ ak'asxu ntm n. millcti bird clı~ taz.}ı.k c:...etl:! g: tm:,}ettk matbuat
\.: tedrisat
n!!l:-ıda b:r ıı::!ldd : m!i.sıunaha·
kir dHTBnmışur Fakat ~asf muuffakıy t·
suJıldmn d \amı \'1:' billı&sıı Hurrıyct cereyanının g!Vik
k;.n'\ i.'tlentr 'r j ilks k mekt plc?'C' ya.} •r f;~= ., kmdlsıı:ı hal'ulun·
d u mt'{:' ba.,.'llam• tır Filb3·
Lka i\bdu'mz Do-Tl'nd b3şlanuş olıı.n ı·eııı
O
ur (.lt•unııs Turn) h:ı.rekt'tınin d,,·a·
r ı d:n lı
!'{'. Aa.l\a[ Tıbbi,>"" talı>tıc.lnden
s..urlu.

b:.ı

:."JkQU tb.."llhirn

Turno \11 Huill.'yina·
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\'i'rmek idi.
Yevmi m r.burda Met'lisi Umuminuı celsesi hafi \'(' da.imi oMu. Ve MccLsc .\yan Rt'isi Said Paşa riyaSl't f'lti. Celsenin kil.şadın
da Yıldız"ın teslim alındığına \'e mııl"!bı en·
dişe bir şey kalmııdığma dair ~lahmud Şe~·
kc-t PS§adan gelen tclgrafnanıe okunarak bır
çok hatıpJı>r s1iz istedi. Herk•'S tctabtiü keilım
ile hedefe vasıl olmayı düşilnüyor ıdi. Faknt
E'.n C\"'l"l'l söz s6yliyım Gııı:i Muhtar l'a~:ı meııeleyi halledi\'t'rdi
Müşarilnileyh dedi ki:
"Bugün Ct>nabı Hak Meclisi Milliye bir rUlİ·
hlrn \'UZİ!e lt.:vdi etmi>;ötir. Millet lt"IA.!ı i~inde
bu varjfpnfn ifasını bekliyor, hepiıııb: kalbimizde ı•\-vclcı• kararını wrnı!şi.zdır. .8özll
ıızatmnğa hacl't yoktur. Yalnız iki şeyi l'İT.·
l<:"rden rica cd»rim Evvela Dı>vleti Aliyycd••
em!ıali rınmeıılıuk nlnuıyan bu ahı·aldı> bauın
iUB.i dahi nı'rnbu!muştar. Lıikin P..llıriei Jıü•ı
olmnk miil<tin şan \"C nczalıct!nc yakışnuyac:ı
ihndan bu husuı-tan tevakki oluıunasıru şirl
detJe filizıun ı>vkrhn. ~aniyen ahrnliıniin11ailede fct,·aya miiraeaat olunmak Adet Pi
m:ığla bııg-füı dahi mescleııin tarafı şı>r'i ş·
riftcn İı>iifu (\Junmnsuıı t•'kli! eyler:m."
Bu tekl;fler ıılk;şlarla kabul olııııdıı
\'e Fetva Emininin cdbi için hem"n bir heyc>ti
mu!'ShhR.Sa göndeıildı. ~fıılıtar Pa~a 'nın aüı
leri huzz.ann muz.neri derünlarıııa terceımaıı
ı•lduğıı<ıdan fa.zln iradı kelama. hacPL kıı.lnıadı
ve Fetva Fm:ni Harı Nııri Efendinın \'iiııı·
riiylP fet\'ll istihsal o!unııncaya kadar c~!ı:ır
JnU\'ak.kıı.trn tatil olundu. Fakat azadan hiç binnin Meclis sa!onııadan çıkmamaı;ı \.,, ha~ic:·
1en dahi h!ç kim~eııin içeri girmeme.qi kararı
kat"i ıı.ltına alındı.
Fetva Emini geldikte Ayan \'C' Meb'usaıı
Reil!.leri ve VükelA (Te\'!fik Paşa Kıı.blııesi ı
ve fıktlıa intiı<abı olan birkaç Meb'us M~lisi
Meb'usan Reisi Ah.'Tled Rıza &yin odasında
toplandılar. Bir kiiçük \'e mühim encüm~n d•·
orada oldu. !.fcb'uı; Efendilerin tes\'id Pilİk·
leri fetva ııurelini tasvipte Hacı Nuri Efendi
bldayeten taalllil gösterdi. \"e krnd~i iftavıı
memur olamadığından bu hususta rey ı·e n;ii·
talfıaaı sorulmağa liizıım olmadığını ifade
edllp ŞeyhUlisliım Ziyaı>ddin Efendiye işaret
le: "MilftiyU!enam zatı iilileridir. Fetva vermek kendilerine aittir. Nasıl tensip buyururlana olveçbile fora ederler." de-eli.
Dwıun üzerine eö& u.ıayıp eokaklarda
maksat

nıiilC".lnC\'\'İç olan hiııl"rr.. haikın kadıyatl.ı.n zlyad.~ fitllyata nıunıa:ı.ır •
01
duı';ıı ooyl •ııdı
Nihay"t Hacı Xuri Efenri

muc;tt•mi'

rt vın l

\'C'

ıduır ıl,..

'Halı 'd' nıc~""lıeııct

m~ktazi ıs.• tf'klif ediniz.

yoktur,
nefsini azlet.sün.'

dı>rli. ~l!İSi'\"\1U J;;fı:ndiler fetvanın nihayetini
hali' olıınınnk \",•ya isü"ra telli edı•mı:k şık.
!arından hnngisini erb:.ıbı hal \"c :ı.kid t rcib
,.ylr:rııe

icrnııı

nıealınd

bir fıkra il;l\·rsiy ,

tııı;hih

etm l:IL• b11 ŞPkli tatıhihe lfarı Nııı·
F'.J'••ııdı rı:.zı nldu F<>tv:ı tcbyiı: ve ımza olıın
dııktıııı aonrıı. J\fc'clis 1<alırnuna awJrt t'dihı:ıı
Cl'IQ·· vı•mdı"ı nçıldı. ı<'ı•t\'ıt.>·ı imza edrn kaı ...
nıi .ı·a.digfin tıırihi olanrk ,\ bnıcd f\ı~·ı !Jı>y
almı§lı.

Hi:ı;dı• hııJ'll'l'İ
l't' hnrıciy"

bir

lnkım gııvaılı rlıtblliy~

mfilkU mıllı ı
sib t olmllğ
la Ayandan \'C ~In11rif Nazın bult:naıı ııbd;
.'ıciı d:ıhı lstı'fa tc.klif olunmak taraftarı ıdinı
,.,. bıı hmm::;ta tanıdığım Meb"usl:ıra \'<:' Ay.ın
dan bir talnmıııa kr:şfirıi.z etmiş idirr.. C'ihı
:ı-~i tnS\'lp <:'tmlş!ı-r ıt!i. Harı!~l't Ordusu Yı dı.ı'ı trsliııı almış v t..ıb!...ı.kar hadrme_>. hı!.
kıiffet.cıı kaldırmış olduf,'1.ımlan böyle bir lı'k·

hayli

tnkıp

ı·ylrıliği \'e

maıarrııt g6rıliığii tnrilırn

lıf karşı:;ındıı S;ıltan .\bdüllıanıid'in mıık&.\'P
mı.:t vı:- m•ıhalefcti adimiilimkiı.n

idi.

Yenı cC'IS•' fetvan•n kmı.etiylı:- başladı
Hır taraftan "Hali" hali"' scslc>ri yiiksı'!di.
C:ııli'ın-ii brylC3n O ffil'rtcbedt' idi kı jq(ıfa
lı'k!ıfiııi aı':ıı:a almak hh:urnıı umumiyi davet
Pder.ekti. ~frbuslar pndiı,;ahı hali' rtmı>kl' iı\·
kimiyeli milliyeniıı kunı>tiııi iz.har ı>yl·~ınl'k
zıı'mii niyc•timl" idi.
Rı>is Paııa bir arv.hk; "l<~ı-ba bı ha' \""
akiddPn muran viikt>liiyi devlc>l dPğıl mıdır?"
diye ortaya bir sö:: atarak lınl'i nikel:lya •ah
mil etmek istedi. Vüke!Anın nıüv<-kkili atlrt
meı:i mubalüi mantık oldııktrm başka uv·b'us
lar derhal mııhnlt'fd etliler. Hali' bütiiıı ı:i·
binleri i:?ga! t•yliyor idi. Ayandan Fı>rık San•1
Paşıı lslanbulıın Fatihi Sultan ~lehmt•d ol
duğu gibi bu dt'fa payitahtın desti istilıdad
ve irtica'rlan tahlisi rl:ıhi bir frthi mübın ol
clıııhıııdan \'eliahdi Saltruıat Hazretlerı ıın

Sııltan Mchmrd Hanı Hıiıııi:-; üıı,·aniy!,• il.iuıı
cUJüsunu lt·k!Lf etmiş ı•r işbu h'klifi alkışlıır·
la telakki olunmuştu.
Hali' karnı'! \'Crilı·ceği andn ulviyeti ha·
Lf' dıll olmak iizrl' Reis Raki Paşa künilıi•'
ayağa kalktı. Rlitün hıızzar rlnhi kıyam etti·

_A_N_s_ı_x_ı4_ı_P_m_~_1!_i~~~~~~~~~~~~-l~OG--~~~~~~--~~~~All~D-U_u_IA~~llD~-"lı r. Hasıl olıın slikiıtü muvakkat lçiııde MecJı:ı

ııaı;ı şer1 hllAhn:ı tııı;:ırnıf "' h\ll!lf·IM"lıl ...-ır'ı

gurur ,.e ıızam<'tle nıı.-şbu' vr ncııiml ferah

"'"°

luti! "' h~ plili ta~rilıi rnaye \ rs:ılr ı;unı•
z:ıllıni IUynt ")IOOikten -.oıırıı Nıliılıa rlıru
t•lmd; üzrre ulıdü kuo..mı rtınl-. [km ~·1'1ııluln·

w ıııbiıııtt ile mt>şhiın oldu. \'azifcnın ağı~ıı.
ğiyle bl'r.ıb..ı· ifııı>ıııııı llizunı ve ısab"l• kıuıu
ti kalbknlL• rııa.hslıs, \·azlyetiıı mı hıı.l.ı •t Vt• v
nlıoçek kararın elıt:mmiy••ti siınalard:ı ıuün'ıı·
kıs ıdi.

J~•·i:ı l';ıı:ı.ıı.
~rrifı • v~

ıınrnıni

mifü•t

Efı.ndıln. okıııınn fotva)ı

-

tarafından

mucibince Sultan

~flıtiııin hilfıfot \"t'

gostcrilcn

arı:uyu

Ahdü'haırıit:l Hanı

saltanattan hnl'inc karar

ıltı hiıııis ol:ıruk ııhnıl 'I' ımıoru ıııU!i.liııılnl
lıilkiılli~ e muhtel kılacıık lltnti iuinıe llıd ııı •
dn l'i.Mlr \(' ıııııkatele ikı:.eunrkll' m ~11'".ll muı;.
linıin '/.eydi m«ı.burun tcı;alluhlınu lule <'tlik·
le.rinde blliıdı isliı.mlyenln Cl'\11Dihi ke-irt'bln·
ılru meı.lıunı nıahlü' taıudılibruıa d.ııir ihbım
\'\ırut tdip 111f'2bunın lr.ıkMınd;l
rnuht:.kliak \ ,. ll'\ ıılindr !>llliilı nırUıııı
olıııabıı nıeıbur.. imıunrt \ e saltanattan f•··
ra~al tt',lil , t-ıw'; \l'~ıı lı:ıl"ctı:ıwk surrtlı rlıı
ılm lıan~i nb:ıbı lıallü al.it 'e it\ Uya~ı umur
la.rr.fındau rrnı.lı glıri.ılılr i~ km!\! \'UClp oltır

mut \ali3 t•
ı.arıır

, ..riyor musun11z ·:
Hıızzar tehaliik\ı•

el kaldırtlılar.
- Sullıın Abdiillıanıid hal,'
nlundıı. Rcriri hilafet \'C ıııı.llanata \'elialıdl
m•·şru' MPhmed llrşad 1'~frndı liu<:ı'{'Urıının
k\al'ına karar vrriyor mu5tınuz7
Ya.şae.111 Sııltan Mchmed Ham Hiı'Uuı!
nidalarlyle bu teklif dahi kabul olundu.
Derhal ayandan Arif H.ıkmt·t I'aşa vt>
Aram Efcndı ,.e .hl••b'usandan Esad l'aşıı
!Draçı ve Kara~ı Efendi (~elı.inik 1 den miir••kk••b bir hcyel intihap ol11nup hnl'ini ihbar
ı>lmek iiure Yıldız'a Ha'kan'ı Sabık n zdinr.
ltl'İS Paşa

ı.:öııderildi.
I'ta)ı

karar Cliilal:'ında istifa lt•.kl.Jı l'I
ı;;ıvı·urunda bulunan tıy:ında.ıı bir hizbi l<n'ı'
ayağa kalkmamıştı. Rrıs T':ışa "Bililt!fa.lt k~·
rar \'rrildi!" o;i)züııü ı:;<;yı,,rkrıı olura~·lar ı::;
ııiinc ilişip "fttifak ile mi. ckR•'rıyet ill' mı
llrmt-ııı üzrrinr o zevat dalıı kıyam cttılcr. H•·
nacıııtl••yh hali" ittifakı iırıi ılı• karargır ol-
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Kt>tebehuUnklr
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l l'hDlf'd Ziyııf't tin
Afa Anhu

Selin 'c

~mil. o dc\1r ürerlndl'kı tı: • bbfil

ı.rnm•

olan n>uha.rnr Zıya

Şakır şb_y

ı;

türü·

rty' t
nalı:!,._

d..r:
• Yı' ]... :;.ıra)ı, hınıld$ suıd nb!Tl
böyle t !fış gorülmcm:.~· S&ny kadınları.
bu uzuuca., yalıımrn urkmckle b;:_raber. t.&t·
ıı bır maccrn ümidiyle bU' yolculuga ıştırakı

kalben istıyorlar · kc.'1~«'ruu de refakatin
nlın.a81 ıı;in :5ultan H.amıd'e ric3 ediyor' rdı
Sultan H:ımıt. Wtlln sanıv halkını bo
g..>Ulremı)"CCl"ğüıı hı yor. b
ann •

Ht•vrti Murahhasa Hakanı Sabık"n hal'.

ıulıdut bır ıa.-~·~· llt'Çwn'!U.
la.nn ba.şın<b.. Ayşe Sı:Jt.anın '~:Jrııl Murı·

arzusunu iz.har etmek!.• bıı ıı::.usunu.n ~c;~ı:~
MWiı·e tebliğ olunacağı \oidı n:ı:ıluı
~
arzu~u ıs"af oluruı.nuyarak crtl'!!ı ak§.ım ~

fika l\adıntfc:ldı bıtlımuyordu. Bu kadına kar
"ı dcorı.ıı bır Sl'\1;'1
' yor yırmı ıM:nd! nbrı
kr"':i:s!nl b:r ~
1mıp ·-- uncmiş ol:uı bu
C:nriiııün 600 dakikasına ka
p... n......
dar y1uundan &'\ırmık ıst ..,. \-O.'Üll A) nı ıa·
anda pc çok !;l'\Ulği t'n kfic:ük ~hudtııl
~bıd F.J'('nd; l ,'&lıJesı Nac) Nadın C: ndı
....n d a'\·nla~.rror
on!ım d.ı JY!akath· a•ı.
....
•
•

ni teblı~ ı'\'kdıkte: "Muktı•ı:.ayı kadrr böy:
iıııiş, ben ~nı a.n.ladını idı" diyrrck dt ,·!el
ettiği hiı:ınt•tleri yid n· ta"-Oad ,·e blra<kn.n
ı«'n<'ierct' muhafaı:a ettiği Ç'Jrağıında su ka.o;t.
len beri olara.k ıkametine mü~de olunna \

lii.nil:l' ızam kılındı".
lkin.·i Abdtilhamidııı hıı.l"ı ıc:uı \ 'ı. :.ı
rı•tvaıım ~ürcti şudur:

...... · ıl'-··
_. ZcHI
· buı m~'llü
t nıanıu··ı11111,..ınun

mühlnuıwl ,.«"in>li kllttlbil şl'r'h men t~~~~-ctl
• . nındlılttyf ~ '~ tı......
ihnı~ ,." klitUbU
rafla ml'lhrak rn Bt-~1UlmAld., ~ \'f! 1"

' rdu

·En liıımh şry• n iht..\'ll l'd n bırkaç tı.·
\'\ll<b.n ~ ka ~ya a?mm.ıyordu Zatrn OçllncO
Ordu Kt:?!rnl n \·ektlı Hidi Pıışad~n gelen
t('.lp-ıı.f\an da flmdil:k ıığtr ~yaya lunım ol·
madığt an!aşılıytırdu. Hı.ti Pap, SellnlıktekJ
•

YU~'t'U QÖ\ l«e anlatıyordu:

---

.ABDUl.HA~tlo U
106 18
----------------------------------....:.:·r::_A:\lJı·L
progra nııııı'! t<'rtıp cı.ltlnwsi iı;ın ıcap l'dcııll."n·
cmiı' ı·ı'rni.

'Eıtf'si ı:;ııbııb, Fındıklı sar:t)'ll'da••\lrh'.'
uı;an l\1c('lisi toplnnsfı. Rıyıı.-~t ruc\•kiin" gt>Çı'n
flıı<"ı Adıl Be), B\"ağa kıılk:ımk haz.ııı bır t·
fadc- ık şu st.:krı so,ı.I iı:

afi-

Efend.kr!.. C<'nabı Hak. 6nıür \·c
yeti şlihan ~ i müz:dat bu.\ıırsun. Hıikaıu sa·
bık. ~11ltnn Hamıd Hıinı s:ııti haxrl'ilı•rl, diiıı
iı tıhalı dirıJıC'ka t>yll'dilcı-.

Bu sözlrri klim•len ayakta dinLiyeıı mı•b'·
uslıır:

Alll\h

rahnıC't

ry!t'sin ...

&slcıiylC' mukabele göstı'l"dilı.;r.

Hacı Adıl Bey de\·anı C'tti:

- ~"kdnıeab l'fcndimiz. birııdniı·ri1-ılkıirndar-.ln:ı mahsus bir alıirı \'ıi liı ih• !"C'naı:<' mrnu ıminiıı icrasını fı>nıı:ın buvıırdtık
lanndnn dl\·am rİ\'ll.S<'t, hl'w·ti reli lrı;izi tf'nı·
&ilen bu mt•nıı: m.<' iştira•.: l'dc·cC'ktir
11111

[)(>di. \'ı> mrrasim•'
talil edildi".

iştirak için, ~frelis

Burada. biiyiik muharrir Ahm•'<l Rl'fik'irı
kıymct li bir tarih \'f."sikası olan bir maka!N;i o·
kıınmağa dı:ğcr:

"Hakanı Sabık irt ihal C'lmis. Bu ha\·adis
ilk defa gazetelerden öğrc-ıtildi. •
"Boğaz. güneşin parlak ziya.lan al tında..
J:iiliiyordıı . P.ı•yl"rbe-yi sarayı uza kl an m a \•ilikl!'r içi nı'le göriinü~·ordu . Otuz dör t sı ıt•·
müddt>t Osmanlı tahtını işgal •'<len Sultan Abıiiilhamidi Rani bir kaç ;:aat sonra. güzel fslan hııl11n toprakları altına gömiil,.cekli. Sult a n
A bdülhamidin C"nazeııi Bl.'ylrrbcyi sarayından
'l'opkapı sarayına gl'lirilecı>kti. Orada yıka n a
<"~k, \'e sa:ıt dokuzda. Sııltan Mahıııud türbr·
sın.• gömiil•'CCkti. Topkapı sıı.rayına gitlim.
Orta kapı öniinde, başında kabalak. elinde tiife.k. trk bir r.öbetçi be kliyor. Babiissaa dt> öniınd...ki Akağalar, kema li nezaketle gı'lenleri
k.arşılıyordu. Kubbe altı. harap \'e me truk. ih·

tişamlı d~~·irlt'rin h8.tıraliyle meşlıun, asırla
':" vckayıın~ acı acı gülüyor gibiydi. Günes in

~~·a.:ıı..servil<.'rd»n siizüliiyor, çimenler iizt'rlne
dokııluyordu. Bir iki hademe. C'llerinde tırmık·
!ar, Şu~atın. feyi zli giincşi allında yeşel"('n çimrnlcr uz0rındeıı. sararmış yaprakları lopluyorlardı.

. "Sultan Ahmedi Salis kütüphanesinin önilnden g~tim. Siyah rsvaplı bir hademe Lıik·

J;ııhı;ı•si ııırafıııdaıı hızla kuşlu; cı•nazt' ,,.~ .
1
}'(•ı,ıu. S:ır.ıyburnıınn doğru ıl"rl•'<linı.
•

U1

bir

kanı,._ paı·kııı kunılu vokuşuııu ağır . r_llk

çıkıyordu. l<ıhtıma biiyük hir istimbot Ya~!ır
mış, san lıacasıııdaıı dumanlar yüksı·Ji,. rdıı• manzara JX' k h azındı:
. . Marmara. RahiJJ,
.o u
hu
tcpı•kr. gü:wı: ic;indı·ydi. U7.akta fiarnid'~:·

canıiiniıı narin ve beyaz binası. i'ıldız'ın ar,~~
lık caddı'."i. sarayın çıplak ağaçlar arıısınct ~·

.:::'.iriinl'n .~n.~ıwl~el daıııla~·ı-, mebhut \'(' sakın::
~ıyah. bııtıın .sıy:ıhlar gıyınıııi~ bir ka filı·ııın
başları iizı•riııdt'. bı•yaz bir çarşaf. ktıl'lı b"·
ı,a.ı ..wı~i bir ı:rdy.e gi/•·ülüyordıı: :-\ult;ıı .\ :
d!ılhurnıd.
tnhtıı hır "'"dW
Uuriıırlı·
v~ta•~
• •
~
.
• ._ .. C:l lJJıı
ıçıııdı'. bı rıılı yıılmı~lı. Kalın. sarı ı;i~ill ya.
la k ı;ııı-şa fı . s'.'<lyC'ııın k•·na rJ a rııı:ı doğ-rıı sar.
kıyordu. Üzı' rıııl' lıı rutıt'ıt vı' .\'t'!;lil ııa kışlı , kı
mrttar, koyıı bir :;;al ilı"tii lmiiştii . Hiizplr ,. ~.
ıi11 kç:ı şal k:ı!kıyor. allırıda zayıf bir \'Ücıı<l'
u~
.
tı ( ak hır b:ı~ın kabartısı ~öriiliiynn.Jıı. CrM·
1

11

Z•·nin ön iiııdr fü'y lC'rb!'yi sarayının mu hafızı.
yanlnrında iki sıra askC'r, SC'dycnin Pt rafıo:J.ı
Enderunu Hümayun .\ğaları, sara v erkanı a·
ğır ağır yiirüyorlardı. S t•dyl' d Uslünd!' la.şı .
nıyordıı. Arkada Ş"hzadc ~! im Efen di. Da.
nıad Pasa lar, ma hzun \'C mütı'cs.sir il••rlirnr·
lardı. Hc-r tarafta müph" m bir s iiküt. H~d~·
n~l'den biri clindı• bir frs taşıyordu. Ft•sin üı..ı··
rıne beyaz bi r mc-ndil örtülnıiiştii. Bu, Sııltıııı
Abdiilh amkli Sa nin in f Psiydi. Biitii:ı ı;iınal:ı•
ıniikı'ıısirdi. Uza kta bir b:ıhç n·an . elindı' bir

c;apa, mclfı l na7.arla nnı ılikmis. bnkıwrdıı.
E l r a ft a. f'l";Pd i taşıyıı nlann kıı ml11 r iiz:·rl ndı•
ayak ı:<l'sl<'rindr n baş ka bi r sı·~· işililnı iyonlıı
0

"Ccna zf'. Lale Bahçl'.5İ ünündPn ı:ı~iıildi.

Hırka i Raadı>tiıı yeşil "''yaldızlı kapuıı önün•'
g:tirildi. K:ıpı ac;ılmışlı. El üze r inde iı;ı•ri gır·
dı. Şehzadeler \'C' Damad Paşa la r :.IC<"iıiıye
Kasrında, ccnazt' ye refaka t edenler dışardıı
kaldılar. Kapı kapandı, içeriye. Hırkai Saaıi~t

erkaanınrlan başkası g irt>medi.

"Hacet p.::•nccrcsi önündeki hasırlar kıs
nwn kaldınlmıştı. Karşıda, geniş, buzlu l"Rm·
lar Haliç 'in g örünmesine mani oluyordu. 1.ki
YPi,!il hrevrt üzc.ı·indl', serviden, altı kollu U·
fak bir tabut. hasırların kalktığı ta.,"1ık üz.crııı·

d~, ufak bir tt'nrşir göriilüyordu. Sultan ı\lı
dulbamid, iiryaıı Vl' biruh, tem.>sir üzrrim' yıı·
tırılmıştı. Hacı-t p~mçeresinin ysJdızlı parmak·
lıklnrı önünde mtitet'sairane durdum.

J. Nflfl< f ,ı

ıf 'Y.DU!l

- - - - ___ı_o1__________.....:"'ııntı1.ı1.A.utu ıı
"T•'n•'Şiıi~ etrafında, ikiei y~il lkıat Jx...

yıı.:r. sarıklı, uort ho<".a. ı:Jlerındc san lıfkr,
ınıı;k ııııb11:1lnrı, dındaraıır· hır lhtıramla ni'şı

yıkuyorlardı. Sultaıı Abdii!haınıd"ln lxoluı"
do,i:ru beyal'. vıı y-:nı bir p<.>~tr·mal ortuln·u l
•• d"il :•ıı k arsı \•e dizlcnrıdcn aanl'n "~.•
cıı-.gının
,..
.
...,...,.sı a
ı;ıl:tııydı '. ur•ııdlınıl·' uzun b r hastıılır•ıı za'•ı
j!'iirülnı.iiyr>rdu Reııgindo ijJüm ııanlığı, korkunç bır ~rılık yoktu. Iild_7inct.. 11, clmid bır
\"İRİnl gibiydı, boyu ufak, saçı ,.c sakalı ağar
mıştı. Rıırıııı. çehn•siıı•• nisbc·lPn uı:ııncavdı.
f:li1Jı.>rı kapanmış, çııkura batmıştı. Uzu~ \""
11iyııh kııııl:ırıııın 11\';ı;'ında nv•IM ve tc(!'llııür
\'ardı. Sac;la.ıı alnına doğru biraz döklilınüs·
lii. Saka lı bcmbPyaz. uı;ları:ıa rioğru, sarar·
mışt ı. Yiiziindı· ihtiyarlık alamrti. fazla btıru
şııkluk yoktıı. Roynu incC"lnıiş, omuz kl'nııkl"·
ri dışıırı fırlamıştı. F..n zayıf ycr ll'ri ;;öi'!s!h·ıfü.
ı;<;ğfa; \'C k:ı.lı;a kemikleri J.?Örülıiyordu, • gıı.
rakhrı beyaz ,. ' ince. ayaklan ufaktı \'ücu·
rlunda hiç kıl yoktu, Yalııız; mcrıır uçlarında,
kollıırının alt kısı.mlannda. parmaklarının ti·
Z"rınde ııivah kıllar göriiliiyordu. Kollan bl·
tiıbftn... iki tarafa diişmüş. ayaklannın parmaklan aı-ılnuştı. \'ücııdıınun ga~ taraf: bcm·
hcyazdı. sol tarafında ve arkasında kımuı.ı·
!ıklar görülüyordu. H"yMi umumıycsi S<'\;m.
Iİ\ı:lı. Bc-yaz bır \'Ücııt, jıkandıkc;a güzellc-şı'n
fıir niı 'ş. yeni bir trnrşir iizcrindr, yıkayanhı·
rııı dlf'.riııe tabi. uzanmış \"atıyordu, Ni'şın
karşısında. rlkrind,, giimiiş bulıurdanln.r, ağa·
lar dıınıyıı:-du H r rkt>R hıır.ıı" içi ndeydi. ButUa
~ınııı.larıfrı t<'\'C'kkiil alıinwlll'ıi gör iilüyordu
Hırkıı.i ı::aaı.kt dai reı<i tarihi bir gUn yaşıyor
rhı. O gün, \'ı •kııyile dolıı . u:un bir salt&ı: :.
dc\'l'Csin in !>on AAhifesı kapanacaku Bittin
nıu:.1rlar, Sııltan Abdii lhamid'ın l<"nl'"ir ilı<"
rind .. yataıı kapalı ~özknnr dikilmiştı. Xi"ş:ı
~ıcak sıı l:ır dök iildiik<;t' lx>) "RZ bır dU'llBJl yük·
l!<'liyor, buhurdanlar dan çıkan öd ,·e nnlx'r ko·
k•ıl:ı n na kan<ı\'ordıı. Etrafta hitoiant> bır s •
kıin hükiinı sürüyordu. Hizmet için ginp c;ı·
kanJann. hasırlar ilzcrinde. &\"lık ~ ll'rind• n
başka hir '!('~ işitilmh 'Ordu A~"tl 11 un<ia. d: •
re*in yanında, Danuıı.il.:rd.ın iki
L dl n"l
ka\-u.. tıınnus1ar, ı;iizlcri na'ş;! r.ıa'tuf n üt~
<'Ssiranı' aj;lı~ <'rlnrdı.
' 'NihR\'Ct na'tJ.jn ~ıknnm:ısı bitti.

n jp:İşlı'ml'lı lııwlularlA kurulandı. tabut ~ on' ln·
dirildi, h•nı-şlr, ta bu tu n yanına ~>tirildı, ~iur

kct'.cnlrr ııcrlldı. Sultıın .ı\bdUlhııınıd'ın ıu ı
hllrır.btlı: tabuta ınd rildı.
Sultan Abdillhıı.mıd. D<Jn d ıkıknlurınn k
dar. k ndlnı kayb<'tmcmu,lı. llalll \"ôlllly t l
lnL'jtl C"<Qğııünr a.hidnamc dua.sı konarak. ) ıl
Z!mc Hırkııi Saadd. dest,..mıılı, slynh Kft bı• or
Lilsü Brttilecı-kli Bu vıısıyct harl'iyl'o ıcra •
ctldl.
"Kefen lıağla.ndı.. tabut kapandı

Std (

kakmalı. aaıriar görm;,ış bır saatin ağır t uı.ıı
!eri Hırkaı Saadet dairesinin ulviyc:-tı ıc;lnd>'
ak&CtU. tabutun teçhizine bıışlaıımıştL Oıc-rt
ne l"VVrli bir y&tnk çarş.a.fı. daha ClstUnı• ııır
ma ışlemcli nl bır örtü konuldu •\»lk u'"ın;ı
llım·f'rtc yakın ~t:ckL brr kum-ış sarıldı J.' ı

üste Ka'bc ürtülr•ri, kıymettar ta11Iarla mn.
uyycn kC'mC'rltt konuldu Başına v koU.ıınna
şallar aanldl Baş tarafa sanlttn yt~ l aU n
Ül:!.'rint- kırmızı bir fes konuldu Ni't ),kamrken. ~plaklı r tabut !.ahta bır tencşır, Hırk11
Saadet da!rt'ıruıın gözler kam1Ştıran n-nkl rı
\"C

yaldı:laıiylc t..:ı..at teşkil Nil~rdu. Şımd

Sultan Abd.Jhamıd'in ıpclü:r, "llar l!:J1M
lar, kıymettAr taş!ırl& m:.ıze)")<n tabutu da
renin lht.iş&.m \'e ul~tint d t 1Lfuk tını.

u.

"Herke_ ~k:Jdi. Yalnıı. mllU'.~rn &utuıı
!ar. mülewcn cr.l\"arlar. p:ı.rlak ln·halar ara
suıda, başı hıı.rem daircsinı-

m..:tcn'\:c h bi,.

ta.but, solda Dain-l Ali_n"t''nın prnt;ert'ıuııd•'
altınlar ve sırmalarla mliuyycn ~ .ıl prrd •
!er, $ r sınn:ı püskü!!~ altın lı<'kckr kı\'
mctta.r n- tarihi le,iıahr. kellmı kadlml<'r ı: •
rlililyord:J. Ar:chane Or.ündcn b r ayak I!(' ı I·
şitildı Damad Pa.5alard.an mdıt rrnı bır ıt,
mu tccss!rıuı;o a.d:!:n.larJe 'trlcdJ. H rktıi Snıı
det d:l\ıan.'l.ı k :sındc m lıll '"' mahıu.ıı d•u·
du. r' tini ac;tı. - · 1l'ri tabuta mlil• \\'t'dh
kıı; b;r dua t>ttı, twn:mı bir hı~kınk nılr.ı·v·
)t':l lcubbt: rd ıkWer b:.ııı.ku
'!'ut d kuz. Hırltal Sa.ıdd kııı ı ı·.ıııı
~!inde ma ı \.bJ'or.ııalar, kalpukl: r w Ollll•
ka!anyfo fırltr \'(' r.ııbitler beklıyorlıırdı 1-A:
ııt-b!ltr bu m•ıacam dıhf"C')i mrrak \'l' hnyn l·

k-

fK'yredlyorlardı

l1t>ma,

ıu-kal.ırındn ı:rnı

ollu.
a:.rır..alı ;,
" mor lib.:uılıır,
nklannda aınıular. bü.nneUe lst.ikbıı l .~ Jıl ıyıJr·
du Kalıbıtlık gitlik1'C arbyordu. Vd i ıılıcl.ı 1111!
tallat. şclı:.:ıdtJer. bllyük ünifomıalanyle gPl
rııiŞ!trdf Şuba t güncşı al tıııdıı , nlşıııı , BJrma ,

tıhrte ı..a kalıp me•snmeler ÇJ·
lııuJU': ~. bayram teb-"t, ml'nc, nplb Ye berat lwıdil·
1ıilJırjldlri,
maı..u. mi&&lıi

•

R••••n

......... Rubl ..adet liyareti makal.İlııılllll'll.ftlıa llbl .alpllaıul delolmaa için
..... " t8lıllll'dt ll'ldel ~ De
...,.. ok1IJldulmuı bOdlrea bendler:
Dile, lfecUMde Ranal mutahllara
detJltlrldfil ballerlerl: bir bayır
.......... , ...... dolaJillJle yuaJan

--r.. ..............
..............
-ıtlld

-·--

8ldüat w

fJnatJaıdı.
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"SWtan Hamidin vehmi. ister yaradıbtı
lcabl olılun, iater biWıare mulııitinlıı ~
hwıule ıelmif buluD8W1, her halde alellde cl&nilecek del'eceohı çok llatnnde idi Etrafa kuşatan inaanlar, onu bu vehim yolunda tahrik
ve- tetvikten geri durmamışlar, ona daima Yehmini lumştıraclok hldl8eler göat.enııiıf1er, her
tarafta onun bayat ve aaltanatma dilıJman bulundutunu 96yliyerek aaltanattan mahnımi·
yet ve ölilnı tehlıkelcriyle wh~ alablldlfinto
vila'at vermişle... hattA ı;ok defalar ortada hlc:
bir aebep ve vesile yok iken' onun vehmini körllkleyecek hldillf'lcr icat ctml11lerdlr. Sultan
Hamldi etrafındaki adamlar, aadrazam ve na·
mlariyle, aaray bNıdegln w menaubinl ile,
hlll.iaa bir dakika peşinden aynlmamıe olan
muhiti ile muhakeıne etml'k elbette l'n dotna

yoldur".

1kinci Mefrutiyelin illıu ve Abdftlbem'din tahttan inclirllmMi n.rine, h&ftye tetlıi·
Jltı w baftyeler hakkında pek çok feY JUll·
mıt ve~· Dı namlı hafiyeler ballan
mllnferit ve toplu hakaret \"e nllm&Jlllerlnıt
hedef olmuf, bir lmmı ııllrgGne ~
bapee atJ1aut, KabB•kel Mehmet Pq& w
Jl'eblm Pata glbl filhretler de yapbldanm ba·
~ Mem"1-df. (B.: J'eblm .... ye
Mehmet Pqa. Xaa..JW).
~ teokDMI. blelarmd& ar&)' ve Jdl...
ktbDdar De dam. telDM baJinde olan .......
ntlfudıi ricl.l w erkim lıuh•n, dal 11e lıaılü·
lan - ...... ballr. tabüalanna bıdu' IDell ...
Wer baliDde lmrulmulbı; bunlar WIJlk ........
deki fuU1et abUarmı aralmDc1a talııllm . .
millerdl: ve mmell 'Tllalm Pata talmm" "8
"llebmed ıa. takımı" cUp de ............
da.
BqllD. cak yulkbr ld ~ .....

. _.da

. . ,...

.......... blmdn -.bmll - - .......

- - ~ .,........ 1ılr _ . ...

--~wdball

....... lllr h' , . _ . - - . dıllı1lt
"'llWlf ve llllllmdrl ,.,....,...,..

mı..11"

Rafl,..... ........ ..

IMllNCllmlt ..

c1mdald rtale, ...... beıJecu ......... ....
u.u.. ....., . . .. bı:lacl AWllllae
.... drll'l ~ bir QDık . .....

...
........,.
.
..........
•
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11111 ....~. u. .......,.. ..... t~'

......

n ağır hakarete maruz kal&nlarda.n biri lJd.n.
e. Abdülhamid devrinde Adliye Mllfettitlitl
~'llpınış olan YuBUf Şet.van Beydir: İkinci Kecliııi Mt>b'usana Bingazi Meb'U9U olarak siren
ııu ıat. Ml'Cllııtıs &B&bl bir heyecan lle karfalan·
DUŞ idi; bu arada Bip Meb'umı Arif lmıet
Hev tarafından alenen: "Şetvan Bey namı erbabı namusu t.ethiıt eder. bu llnvaıwı hamiyetli uıııanla.rda mllt.bit hltıratı vardar!" diye it·
h&ın edilen ve bu itham Keclbıin ~
ıcar.ıılanan Bingazi Meb'usu heyeti unwmly.ııln

kararlyle

Mt'Cl.iateı.ı çakanlımftı.

Tuhaf bir nlimayife hedef' olan bir namb
tıafıye d(' Nalla Ne&areti Kf'kbıpçu muavini
Kanlıcalı Said Bey oknuttu; bir aqıım Karrii·
dt-11 Boğar.a gidfon Şirketi Hayny. vapuru.
Said Beyin yahaı önllnde içindeki yoleuJu tarafından durdurulmuf, yaluun camlan. ftPU•
run k6mUrleriyle w "Yuha!.. Kalanılam utı
yeler! .." nl'ralariyle bir anda lanlıp indiril·
mlşti.

Rivayet ~diiine ~ bafiyeJerin arasında en şeni' simalar Sakallı lılebmld ve hhim Paşaların t&kım1anncla topaen-.tı; baD1.r, işı JUnıalcılıktan c;ıkararak Pqalannul
\ıo>hiıııi hınlarını tatmin için ~ bir an
\T' namus dilşmanı ~e haline pr't' dl;
ı- dıım PaıtaWann en itreG< almua ela. ...
yo~lunda muhabbet t~lWlajından 611 riltlıal
sım(ı eV\'cline kadar yUıı.elea mUl\'ldell dllDMt' SUn•) ya ıdi ki ~yetin UbUJda illııi
kaylll"ltil't'rek Avrupaya ~muvaffak
olm~tu.

o devri y&falDlf olua1u' aüledll': ........
lar, bu llnvm, lıu meamlQet _,...... 11•
mwnhaneJerde beWıyuimnld.....,.. ....
nadiren kazalı, )'Ul bdmm __,. tutpa • ·
liyetinde yqarlar, 1üC bir ...... . . .
tında yqamuludı" (Ahmed ...... ~
rir bu ya..) .
Hafi,. jw'mb . . . . . . . . - ....., "
prip vıabJuo.....
n
. . lıld .....
)'illt muharrir ümec1 R tr#r~ U.... ....
lsrdan UUainl f6J19 •\' ı ır~

..

"o.lata nbtma 1 1 h'' ...... . .

Olam&ııbef•ulıılıılııfMr . . . . . . . .
6-izıde buJıı!M• . . . . ' Ti lıılk 7'8M p
llllen me)'baM o1aa 1ı1r • tosr . . .
lllia. etrab bumla .............

,'!;

'°Pluur..... ...-........... .....

AI.Dt'LHAı.tlO il DJ::\'RİXD.t:: H \Fİ\'El.1":

doğnı eğilCJ'l'k kulağıma:

-

Rasim Bey, Xlh:ını Bey kimdir!

Deyince gösterdim. H<'rif doğruldu. Z\'A·
Buyunın

Bey, sizı Merkezden isUyor·

Jnr!
Dedi.. (NiWm) da bctbl.1!1iz attı. Ta.kk yi
d!iu-lUi. Fesi giydi. (~uri Baba) o ikidcrı bl·
rini taıuyormuş. sebebi tevkifi sordu. Dedi ki:
- Şapka giymiş diyi.' jurnal wruilcr. ko·
mi~r bey istiyor...
Bizde bir hayret! ..
- Kim \"{'.nnlş !
- Kasap Mehmed namında biri ...
- 'Xc va.kıt gi:rmiş!
- Bu ge<X>! ..
{Nazım) titri;-.: tilriye kiJ.lkıııdı. O iki si·
\il memurla beraber gitti.
"Artık bir.de muha\·erelcr:
Subhıuınllah! .• Bu nasıl iş camın ... Za\·allı
Naz.ım donakaldı_. Hıı.sbiinallah! .. Bak şu olan İŞ(".•. Şimdi M yapalım?.. Oğlana yazık·
tır! .. Baba ne olacak?
Baba eliyle sakalını sığadıktan 30nre. u~"
diki:
- Ne olacak?.. Rasim, birer tane <lıha
~akalım. (\'oyv.xlal komiseri (\"u.-;uf ı lıenl!ıı
lulcliğimdir, gidelim anl.ataluıı. kurtannz.
-- Olur! •.
Çaktık ... Arka.da.şiara:
- Biz şimdi geliriz!
Diy~ yola düzüldük.
"Mt'I'kezden içeri.ye girdik, Komi~rin o.
dasına vardık. (Nlizım) meliıl \"e mahzun oturuyordu. Bizi giirünce ferahladı. Filvaki ko·
mL<;er, Babayı hüsnü istikbal etti. Hal \'e hıı·
tır sordu. ~bebi ziyaretini de anlamak hıtcJi.
&ba da anlattı. Kom~r dedi ki:

Vallahi :-.:uri Bey... junıalı \·eren a.
•anı bur-.ılardadır, c;ağırtayuıı, bir kt're daha
t>uıııyım. Biraz bekleyin.
Zıli \'Urdu. Gelen memura:
Kn.'t.-ıu ~khmedi buldurun.
_ "Bir C.:<'yrek sonraydı ki içeriye ııarhoşlu
gu (zom) tll'bir edilt'n halinde biri girdi. U()z.
1 ri kapanıyor, herif bacakları üzerinde >talla·
nıyordu. Komi9t'r, hffi. Baba giihneğt' başla
dık. Komiser:
Bıraz beriye gel... {Nlzımı göatert'·
ttk 1 ppka) ı giyen bu muydu?
-

Nı· dQl"Siniz" Kasap uyıı.nu- gibi oldu. Göı:.
lt·riyle üc;ünıüzu süzdıı .• Af;z.ındnıı tükiirük &ı·
çıyordu . .bir.i bır daha siizd.U, ne de
bcğı•nir.
sinız 9

zıına hita.bı..'.ll:

-

lSTA 'Bl L.
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(,'dunu göstererı•k 1:
- H:ıyır, bu dc-:.{il . (Btnlmlt Nuri Hııba.
yı başlylc işnı~t eJcn·k ı:
- Bunlar idi!
Biz yine birbırimizl' bnkış:ı.rak giilliıştük.
Sllz!iıu.lcl<i tezad111 işimize yarayacağı.n:ı inanmış i<lik. Komiser:
. - P<'ki,hnydi.gJt... Naz.ım Bcysızdetrş.
rıf buyurun ... Nuri Baba sir; blrıu: oturun.
IK-dikten sonra ınnsaııının gözünden bir
kii!':ıt c;ıkardı. Bir Şt yler yazdı. Nuri Baba\'8
dı•di ki:
•

- '.1aıuıur.a Wr sh-il efendi wrcvinı d..
siz G:ılat:ı.sarayma kadar gidin.
•
- Xıısıl? Bizi mi tN·kif ı•divonmnuıı

lıe.lbuld biz buraya şefaat için geldik.

·

Koıniıwr ellerini oğuşturnrnk:
- Ne yııpay:ım ki bu Kasap ~lelımed,
ma~'yin hafiyesid!r. Başka türlli bir şey yap:ıınanı.

Yapma Yıı~ıi Be\·...
Başka çarem yoktur. :r:u:dığtm jurnal
ıln unun al~·yhinde, sizin 1..-hini.zdt>dir. ı:ıl oku! ..
-

Fil\'nki dcJlği gibiydi. Bir ı Ha.sbiiııallah ı
daha: ..
-- Şaka etmo Yusuf &>v ...
- Şaka değil, ciddi söyİüyonım.
. . Dt>me.kle b<>rnber zili \'urdu. lçeıiye giren
ıııvıl memura:
~ ~ -- .\l ııu jııruıaJı. Bı yl»ri Galntas:u'8yına
gotur.
Qariiııiu;ar kalktık. Memurla bt'l'nbel'
~h·rkculen çıkarak Yiik9clckaldınnıı urma:ı·
dık. Eski <Yani l binıhnnefilnin öııllne geldik.

Dt>dim ki:
- Baba. şuraı.la karnımw

doyuralım.

n,, olur ne olmaz! ..
. 'Ek-nim içim,, bir şl'yh'r doğuyordu. 8'ı
l.<-klift. memur da k-:ı.b.'t ,•lti. Girdik. Memur
da hemkadeh oldu. \"<.'dik ~çlik. Doğruca. Ga·
lnt:ısarııyına gittik. Rabn, \'Qlua di\·ordu ki:
- Bizim Hlüız Dev l'~da... ·
<Hô.fu:. &•y) dOOiğl o cınuın jandarnııı
tıılıur ağasıydı. Bilii.lıaı-e ala\ bevi uldıı. Ben
ılo lnnırdıııı. ~labe\ine mc~ıı hafiwfordı>n
idi.
•
•
0

Bız Gnlatıuıanıyı ııoliB konıiitt~r!iğl o<ia!ll·
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ledilderini gördüm. utanıyordum.
"Köşede bir semaver fokurduyor. g-l'«' bi.ı brfılayan herif istiyenlel'(' c:ay \'eriyordu.
Biz de istedik. Bize de getirdi. hem d<';
- Hoş gelmişsiniz! ..
.Dedi. Bu ıİöz. Babanın hoşuna gitti. lsnıı
ni sordu. o da şi~i mahııusasly!e N-\'llp \'CI'·

eli:

-

Bana Aeem Ali derler.
Sen burada neci.ain?
Koğuş Nkisi...
- Çoktan beri burada mısın':
- lki se-ne kadar oluyor...
"Baba bir ça.y daha ısmarladı. Diğer nıev
kuflarla sorgu suale ba.şladı. Pek neşeli görillilyor. her biriylE' lki!elrr ediyor, S«?bcbi
tevkifim olan cürümler hakkında Hbabı nıu
baffefe dermeyan ediyordu. İçlerinden bir.i de
bbıim. ıtebebi tevkifimizi sordu. Baba hM; düfllnmedm beN göstererek dedi ki:
- Bunu gördünüz mü? Bilseniz ne ch-e-

lektlr.
Şa.,.oaladım

-

O devam ediyordu :

DUn akşam Galatada Sakallı Kostiniıı

balosuna gittik. Meğtor bunwı oradaki karılar
dan biri doatuymW). Bir masaya oturduk. Kan da yanmuza geldi. Konuşup dururken m&\'·
manın biri kanya söz attı. (Yine beni gfüıte
nnt) Bu da herifin ııuratı budur. dedi. Bira
bdelıini fıriattı. Ayağa kalktılar. Seninki koltupnun altmdan koca bir kama c;ıkarıp da herife yallah etmesin mi?
"BaJwnın yalanı bu derekeye indiği esJlllıda idi Jd dışardan acı acı bir feryat koptu.
Bu feryat:
- Şapka gi...yenler! !
Di)te akaediyordu. Ben hacıil ve mahcup
,.J•M'lııfmdeowt."" fırladım. Milnadin.iıı yanındaki poli!I<'
a,arak tevkifhaneden çıkarken arka.mı2ldan
lıiri; '"l\Ji! glvur kafah köpekler!" diyordu.
Tam dlrt gl1ıı dört gece Babı zaptiyede istintak edildik. Bizi artık t.evtr.ifhaneye verme. . . . Polis mabpualn kotuşuna yani meriyüllllbr odum& verdiler. Hini istintakta sordukllnna -..ran t.eftif edildiğim.iz geceden bir
~ pee evvıel bqlanna tlllindir şapka giymiş

ld Tllrk. lngiliıl ııefvethanetıine kac;mışlar
llllf. Sultan Hamid polla hafiyesi bunlan an-

,.....

~ Ml ile 'bialm b6yle l)&pka giymediği

lllll llbat ettik. y&kamm nellyden,

mahpwıi-

yetten kurtardık idi." IAhmı>d Rasim. ~lııhar
l'lr bu ya')
"O zamanda l P.-ndik ı le barbunya gibi
leziz balıklarla bir dı' a1 şanıp vardı. Bir kM;
tanf' ondan. bir kadeh dt• berikinden hillyası
ağzımı sulandmyordu .
"Yalnız başımayım. Arkadaşım, filan yok.
\'anr \'lll"JlUl% denlı: kenarına giden caddeyi
tutturdum. Birinci gazi.noda.ıı ic;eri girdim, Oturdum. oturmadım, kaf\lıma pos bıyık bir beri! dikildi.
·~·
- isminiz?
- Rasim!
- Necisiniz?
- Muharrir.
- Hangi gaııetedıı?
- !İkdamı da:
- Buraya ne i~in gcldinlz?
- •Adaya gitn1".k ic;in ....
- Adada nt> yapacaksınız ?
- İşte orasını bilemiyorum... Yalnız şu
v:ır ki burada ne yapacaksam orada da onu yapacağım ... Siz neye soruyorsunuz?
Herif afalladı. Bir dakika düşündilkten
sonra:
Ben burarun zabLta memuruyum..
- lyi ya•.. Neye soruyorsun?
Yine afalladı.
- Bir cürmüm mürmüm var mı?
- Ha...yır!. Öyle emir aldık!
- Benim için mi?
- Ha... yır! ..
- O halde vazifeni tecavüz Nliyonıun!

-

Çakar

-

Ha. ..

mıaın?

yır!

- Yer misin?
- Şimdi yedim.
- Öyle ise bir kahve iı;? Otur bakayım!
"0 mmanın da t.abiatini müdrik oldufum
için ht>ri!in simasından akan hiııei memnuniyeti derhal anladım. Onun be-nim yanımda oturması vazifesini ifa etmesi dt-mek idi. Oturdu.
Bir sigara...
- Garııon, gel. pfendiye bir kahve! .. Şekl'rli mi?
- Ha... yır!. Sade!
- Sa.de! .. Ylyece.k ne var?
.
Garson saydı. Hlc; birini canım isteml'Ciı.
nedim ki:
- · Bt-n buraya balık ~ rldim·

A~
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AllDl LllA!\llD DJ!Df:

Znbıtn

mrmuru davrandL
Ben sizı· şimdi tazl" barbunya bulunım
'I\:ş.. kklir llll~rim.

-

•·c :ili i. Filvakı lıir rıımyos oğlanın eJirul,.
dlirl lı•'Ş harbuııjıı geldi. Verdun kızarttılar.
Sarabı gtıtlrdllcr. Göçürdüm. Fakat Cığl,. üstii '..• \'apurn Uç dört saat \;ır,. G<lzinoda ftrim
ı\,•, dalga saymakla bitmez ki!.. Gez.ine'lim
hazır gt>lmlşken kuyü de anlamış olurum~ dl'~
dıııı Kalktım . Zalııta memunı bir tavn f.!lt.iflıanı ile yüıiime b:ı.klıktan sonra:
- .Nı•rcy,• Bey?
l\f'n lCı.kayıl:
~ Şöyll' bir gl'zincyim. Hazmı taam...
(Pendik) ın burun gibi olan c:ıkıntı51llı

Nizır da afalladı Bunun üzenne

- Okuyunuz!

Dı'<L Bdlu Yt-1.miş IW'k'sen ııatır \'llr
Aman!. Ik'n ncler yapmışım• .. Köşkün .kapı·
&ırul gidip de c;1lmam!f ımyllll 1 Zabtta. D\C•
munına -gıreyım diye- rliŞVet mı tclı.lı! •<tme-

m~im' Ennihay<t bır yolunu bulup kıı.çnı:ı
mış mıyım? • .

\'elhasıl gececln ııaat Yl'li·;ulll' knd:ır tı!·

rıış:ı uğraşa nhuı ancak ikna ettun.

Son llOZU bu olduydu &°'I! k· fıl oluyorum

d:ı al%1 tahlJye ed1yorum.

"\'erle t.eınennayı tıuunp uim bır
- Tuşekklir ederim ~ ffurt-tll'rt'
Dedım !Ahmed Ruım. Gülup ağlad.ık-

s<•sl('fl'l'l'k :

-

Fakat o tarafa gitm1>yin!

-

Noden?
Danıad M:ıhmud Paşa firar etti . Son-

r:ı sızi !..

"NC' Paşa ml'rhumu tanırım, ne de burada oturduğunu bilirim...
Durdum. Zamanın tabiat.ini bilirim dedim :ı. Duruşum bir haltı ..ruıreket tayini için
idi. Dedim ki:

Öylt:' .ise Adaya da gitmi)'('yirn!
Gilme)in. Qünkü karşı karşıya! ..
Acaba kaçta tren \'ar! ..
Trenden C'\'Wl karakola l:'•'Iİn dr, lfıld..nizi alayım: ..
- Buyurun! ..
"Başka ne diyebilirdim? Gıttik. Ufak bir
ifade aldı. lmzaıadım... Saate b&ktı. Y.inni
d:ıkika sonra tren olduğwıu söyl<.'di. Kös kös
döndüm. Fakaıt beni istasyona kadar teşyi
Plti. Bindim, &\•det ettim. Aradan bir gün mll
gr-c:U. iki gün mü? .. Beni Zaptiye Nazın~
ğırttı. Huzıırun:ı c;ıktım. llk 8i.izü:
- Nô \'akiltt•n beri Mahmud Paşayı ta-

11ırsın1z?

Dedim ki:
- ~lıı.hmud Paşa nam111da taıudılım
kimse yoktur.
- İnklr eylem.~! ..
- Tahkik bm'\lrabilını.ıniz. .
- O haldc ı ı\,ııdı.kJ tc nc l\''*·onwıuz"
- .Ho\•arduhk ! .
- Biz ama a1ı.i ııoyleuriA
Yalıın t"'-iyurMnız

..'\ylı\'•y:tm 1

ll1Act'•

rayı etrafıy!.-, anlattnn Dinl :dikttıı sonra
nuuıaııınııı gozUııü c:c ken:·k bır ki~ll çık:ınh

lanm).

ABDl'LHAMtn il DE\'Rl!\'Dt.' KABA
SA.KAi. MODA 1 - Ikıncı Abdfilham.ıdın.
uzun \'l" heybetli sakal Ahipleruıc karşı bır
st>\-gi gösterdiğ'., bilhassa asker arasuıda bO)··
fo sakal salııplenn.i sırf sakallan.ncWı otilru
nt>!erlikten zabi~. hatta !mklıte ınlişlrii
ğ~· kadar yültselttığı. devnn halk ığzmıia )~
lt>Şmiş bir kanaallydl. llt"Shur Kıbuaıw
:Mehmed ~ yubchn~sml', A bdülhaııuJc
karşı ölçüsüz sadaht..'Yk' bt'ra~r ınuh~
sa.kah sebep olmuştur, dt>rkrdı t'ıun \'e tıt-
yaz sakalı hurml'~ kaymakamlığa tl"rll
edt>n sü \"ari hafif mu:rakh ala mıda bir a.slı P.

ıi U-..ıbini lsta.nbulda tan.ım.ı\~n yok

gibi) l

kaba sakaliyk tanınmış HUnlılr
yuer~nndt"n bir Failt Bey• \'lrmış ki. urı.f,
hıJt..cıohbl'l h;:ı,..rda lıır ırst m
bir gun ~ ~
l'IWl

\"l"

ıulmiş, i'(:ilmiş

tam so!l"'ldan

kalkacağı

u-

man yanında cturanlaroan bın Fallı ~ ın
sakaluu tutunca r ~:ı:ı gıb, ap:ını silmış Kı
basakal ya\-er·
- Ne ~'lpl!n be. denut- Senin atanı ili).
dığın bu sakal berum .00.'iıı audt-bııı' BM
bunun -~~dt- m ralay oldum daha ll\'a olac-ağım. f erü: olaı::aJun'
l

A

~

:'\

ABDl'UIAMlll il Sl'l'l'
(0
Hı·
mı<IQ'\'Suyu l
ABD{'l.JIA:.'illl ot:OE - Oııdolıuauıcu
a :.ır mııailı lfııı:t si arınılan . O~ilıı..U &ıi1JJUD
mu.allınürrindro. Aşaftdalıı il1hıyı ş.ı.,tıt..
nb f.ulında bi-elrll'tnlftJr

d nileet'k yqlardaki çırağiyl beraber ~
kalktığı odasında bu çıragın da pamıağı olan bir cinayete kurban gitti. Ölllmtı, lata.
bulu gtinlerce merak ve heyecan içJode bin..
kan vak"alardan bıri o'.du B.: Şeh.udebaet
cinayeti).

ABDCLKADlR (Tuleuzade) -

G8QIR

aaır bqıDda lstanbulun en IDefhur tabip1ufa.

dendir: Mkimb8fı olmuş ve 18~ te ~
tl1r. Kabri Edirnekapl ~
BlbL • M Cevdet.

ABDVLKAl>lR (Seyyid) - Oraeek+dNt
aaır hattaUanndancbr. .A.8lı Kutamıoaulu4ılt
ı.taııbula gelip yıllarca Zindanlrapenc1a

yapmlfb. Sonra lfinl bnbralr
ve y&al)'a hevee eıtmı1f.
velA Suyolcuaadedea. bu mef)ıur bat.tataa
mllnden ııonra da Ajakap1ı t.man :a.•iit
yazı meıPetmil. .icuıet alımtb. Bllbe•
yu:.ıda •man>nm gUaide kalem alııiplllfıM...
bhi obn•'fhır. 1733 (1146) de 6•ıGıftltı:.
g&DCl1ık

aımpe.şa.ya çelrilmlt

BlhL .

~

Tllllfet

lııatllUD.

Okt uzlde Şeyh lılebmed ..... ........,_
idı .

MQ&t.Cfrik G. P'ltlpl, .Abdlllrpdlr .....
dı"yi "lykaau'•seml' ~'" adlı
, rin mnellifi Seyyid AbıttUadlr illa il•
hammed el·Kadirl Ue aynı,._ ............
ki ~ok u:r.ak bir lbtimal ve h&ttl ~ ulııer,
diğl'linln t.arlkat mllnteeOıl. . . . llıl lm-

su lar göz 6nllnde bltaldulu tüdlnle

tm-

kAnıuıılır.

AbdUHcadir Dendi, -.1Dt m•lıaddlme.
de Sultan Murad IV.'m adim tu1m1e ........

göre, onun devrinin (1128-lfMO) llllllumıılıa
ve berbalıde claha _,... bu
te1ite devam ederek 1056 ~ cırW.
n !Mart 18") ~,.. . . . . . . . .
de\Tinln (1840.16'8) cırt... JraılMo .......
Abdlllbdir . _ . . . w1a11 tm1ıı1 Wll
yumağa bqladı

değıldir. ~

(B. 1006) , . . ,,,,.

«ec ~

tibl bı.ıhmdutuna g&oe 'lO ,..... ........
l&H (H. 10M) Jl)uıdllll 1*u ~ 1llfat t&-

mlo oJmalvlır

··rtn'................

Elleri, "VebarM taıtbiJıe• 111Ja -rua..I
llddır• • ta-

\1-i Omluı'"..,.
nh. Hicri 1000 Ol. ı•u

lamakta.,. ı•

...._art
h-UM .. w.t JM

~

1844) tadar OwqJa h
vukuatım

DatWa eıfw)t ı lr

'l'opQalıar ......... . . . . . .

..
~=-:,::-:d••ıl=·-~·• ...

yuılllUf olup. ""' . . ~ ;ıı~

dOIUnden ~ ..,. ....
Valr.'anllvt.

Nlfml.

eaea badaa lılıtMWI t'

"PN•

·rt

VtbJM ... .,....

~

..........

fStU.,_..,. JıA. awa •-:-.........-.:~,
iwl 'VQua'da ('ft;- -~·- ---

olınalı: ..... llıt ...... -6ıt..

.....

~

eeed........,.

.....,,_~tİl!ll"l~M.1~

sına düşmü ş. 'A bcliilkadir Ç-ekbi dilk~ d('stan
olmuş, kl'ndisine "Zama nın To7.koparanı " denilmişti.

B ibi . . KAtlb Çel..bi,

F~z:llkl',

r.

ABDÜLKADiR ÇELEBİ F:fl:: ~Dt ( Hıı
Şcyhillislamların on ikincisi. K anuni
Sillcyman' ın müfti lerind('n; Haınidli ~tı- hmrd
Efrndiııin oğlu dur. Gt>rn:liği Bursada geçmiştir: gayet fakitdi. m aiı,;l'tini z.•ngin çocu klarına hocalıkla temin edt'rdi. bi r ara K amı
ni'nin yakınlannda.n Mus tafa A ğaya da mu allimlik etmiş \'C bu za t ın himayesiyh' bir
müderrislik alabilmişti : ozaıııa n ilmi lrn drdini gösterm l'k fırııatuu buJ muş, 1520 (92il de
Bursa kadısı iki )11sonra1522 (927 1 de İstan
bul kadısı. pek az Anadolu Kaza.sk<'ri olmuş
tu: bu mc\•kide on d0t1: yıl de vamlı olarak
hizmet etti vr t"t•vkaııid e doğruluğu ile tanındı
\'C nih3y~'l Yl'\'Tiıi yiiz elli akçe ile tt•kaüt edildi. 1537 ( H. 9-14 l di.' hacca. gitti. dönü şünd e
ŞC'yhülislıi.m ta::ı,in C'dildi. faka t h ast alığı yüzündrn ü~ ay sonra is tifa etti. tekaüt tahsisatı i.'c Bursaya çekildi. Yedi yıl sonra da bu şe
hirde yetmiş yedi yaşında. olarak öldü, Burı;ada yaptırdı~ı medresenin a\·lusuna g ömüldü 1548 (H. 955). ··~ti o FadıJ" t e rk ibi cbccd hcsa biyle ölümüne tarihtir. Mevkvi tarika<tından idi. ··çelebi" 11m·aııııu da bu münasektle alnuştı; şiir ill' de nıcş.,,oı.ıl olrnu~ tu.
ıııicli) -

Blbl. : İlmi)'e salnılnıcs l.

AllDt1LKADIR F~FENDl - On f'ekizi11ri as.ır hattatlanndand.ır. Babası İbralıim K ocamııstafapaşa çarşısında leblebiciydi. Tuhfci Hattatin müellifi Müstakimzade Süleyman
Sadeddin Efr-;ııdinin kaydettiği bir nüktedir:
l"t"k kulı\hl ~m rz lehlrbu kı:-m ~Ud zinı<'n

Dediği yaşlarda ike n sırf kendi heYesi ill'
Hocaz:a.de Senid Ahn1ed Efendiden aillüs ve
~ih yazmayı öğrendi. Yine Sadeddin Efen·
dinin nüktesidir:

118kodularJa bııhıııduğuııdaıı siirgiinı• ı; İtli,
t[>flO da ııfl" lılt·ı\•k 'ı"t·ııişdıir kadısı oldu \'p
lfı!l2 yılı ba;;lıırımla <iltlii Zaıııaıu ınıılı:ı ıı·ir.

lt-riniı~ if:ıdNıııll' gı;rı: fl•\·kaliılc asabi, fakat
ıfadl•si .l;<'\'Ş<'k

,.,.

t•·rkıph:ri bıılıınaıı
Bıbl. : xaınıa. r

yazılanııda

bir l:ok

hatalı

bir zal imiş.

AHDt'LKADİR .t:l"EN Dİ ( Ka~·ı.ı•rili :\a.
t.i b) - On alluıcı asır soıtlan Ulemasından:
doğ<lıığ\I

yl'r olan Kayseri kadılığından rnıı ·•
zul bulunurken 1599 (H. lOOSl da İsla11bula
çağrıl:ın.ı.k \Takibiilcı?rar tayin edilnıi~. 160 1
ı H. ıot:3) Je bu makamda ölmüştür. İstaııbıı
luıı kibar ııııthfillı rındr zarafet \'l' ıwzahali
fü· nwşhurdur: "Kadri" mahlası ilı· şii rll•ri
ı·ar dıı'.
Bibi. : KAtlb

Ç~lı:bl. F'c~lil<ıı.

r

ABDÜLKADİR EFENDİ

(l\tu..,a aıdı• )
- On sek izinci asır ii kmasında.ıı w dcYriıı
n amlı çiçek meraklılarıııdaıı; k adı lıkla bul u nduğu Gir idden dönüşünde pek çok Girid !:ilesi getirmiş.ti; bunlardan bir i " Musazadc sarı sı " a diyle tescil edilmişti .
B ibi. : llbcydulla.h. Tczkird şüküfodyu.n

ABDfLKADlR 'EFENDİ ( N t>'':'t•hirli) S ııı h attatl;ırd:ıııdır: Sadrazam Nl'\'Ş!!hi rli
Daııı:id İbrahim Pa!janın toıımlanndan tılup
1881 de Ka~·scride doğ'du. ilk t ahs ilini orada
~i'ı rü p 11'98 de on ~·txli yaşıııda İsta nbul a gl'l·
eli. F'il lilı caı;ıi!ııde ,\ nıa vud hcıc::ı H üsnU N,•c:nwı'di•ı F:frııdiniıı dcıskrinc dr ,·anı l'tli. nyııı larilılı• hattat F ilihdi H ac ı A r if E fc•ıı d i 
dc n de siilüs ve nc.;il-ı y;1z1 meşkine b:ıı:laıl ı.
C:ıııı: dC'ı >'ind ııı ic:ızelnanıc aldı kta n soıı ı-a
1003 de Meşihat dai resin de l\kktubi im·
lc·nıiııe gir li \'c• lstanbııl Darülfiinııııııııun İ l~ ·
hiyat fak ii ll rsine t.lt'\'a ma b:ııjl:ıılı. Ya zıda d;t
fü·;si'ıllı altali n K a:nil ı::~·w inti:;ab l'tti; l' lcd·
rcsii llı attatiıı'c kaydoluı;du. 1!10!) ıla ) kdl-i

Kltn."M' diş kı>yumma7. ona ık>mir lcblı-budur

diyrTek yazı hocalığı ile geçinmeğe başladı.
Bibi. : MU5l.ıı klnızacte Tuhfei ha ttillln.

ABDt1LKADtR EFENDl (Emir Ke.ysu~

:\{;ıariftlı· yapıl•Ln bir yuzı ınüeahakasınlia
uidııciliğ'i aldı. Şl•vhülislam k:ıvısındıLki va.

ıifrs' ııw ıla\'(' olarak Daıiilınuallımın yazı
muallimiğ'inc tayin oluntlu: Ditriilhilafı· ıncdrC'
sesinde. imam \"C hatib nıektl·birult· 11ı:un yıl
lar nıuallimlik yaptı. 1912 dı· lıahıyal fakü1tl'sindcn diploma aldı. M<'Şihat dai~si ilha
l'dilincc İstanbul Müfli.ilüğ'ii evrak kall·rııi
ıw gl•çLl.
19 16 da yaş haddi il<' l'm,.kliye aynldı.

sm

hattatlann seçJciıılcrindrıı olduktaı: baş.
ıın e:;l<i usül mürekkrb imnhııd~ ı;on dl:.n•c•·d~
111;.ıhır olduğu s{)ylcnır.
llıbl . M K. 1naı. Son hallatlı•r.

yı'diııci asır çı<;ekı:ilcıi ndt'ndi r, Sirkt'Cı

On

Mt>sci-

di imarruydı: nımı !&lede ·tohum sahibi id;.
"Sirkrci alı" adiyle maruf liı.ll' bu zatındır.
1663 (1071) de öldü.
Dıbl.

:

UbeyduUııh. Tez;kırl'l ~ll!üf~-ciyıın

ABD'ÜLKADlR

EFt:NDt {!;it•yh )
Abdülkadir Gcyliıni nı•s
linden imi~. örori.inün biiyük bir k ısnunı Üsküdarda ~irmiş ,.c 1738 (H . 11511 <le orada ölerek Eskivalide camiinın mihrabı önündeki kabristana görn ülmüştii r.
Bir riva vete gört> bu A bdül kadir ~:fendi
Eskivalidc ~am iiniıı şadın·an a\'lusundaki
hücrelerden birinde otunırkcıı, bir giiıı son
Cl'maat yerin in sağ tarafında. mihrab ile mUczıin mahfeli kapısı yanında " Hızır" ı görmüş. bunun hatırası ola rak da oraya :;;u le\··
ha asılm ıştı:
Nakşi Şeyhlerinden:

Han t'tl Hı7. rıa mukamı ulllu bu illi m:ıl< ıun
l')·h• duıı.n\ ihtimam
H a k t- rr nlt" r kutbulaktabUt' bunda .-..ın <>lub
H l'm da hi Kırklar "\ t'ıllil'rlt• ~..l lı b ik i l m.~m
!~bu <'ıl) i pür ~ll.W.. kıl t•'' •' <'•·uh •ııll<ill'
Hak nıumdm 'ln- A.l~mdP bulı.ı .ın i htlnını
t:ı duan. kıı.lılınn ca ('anu dild<'n lbtl,ıs
Ruhi pAkl !llu•tala)a \ir •~!ili~ I<' " •tim
R.ıhri~'ıl l'l'I y\JJ. -.ürub d" bund" kıl arıı n l.' u
B.-r mlirad ide ..rnl dıll'f'Jnd<" ,11 Ra bblU<'nam
:ıı u~t t'<'ıt.budda'\ tdlr

, Hactik~till CN-Aıııı.

,\fiDl' LK.,\DlH

T(

ı:t'J-:'l>l

( ~• d ı )

-

(;L'Çr:ı :ısır sonlnı i\'\..' :ısn · nı· 1 ı:ışt.ırııım tilılı
lınllatlanıı,Jan \'\' ıı.ınılı şt•yhicı ııdl'ıı. b. b:ı·

:'\'"'"ı<'lıirll AbdUllmcUr l: r.-nıUnlıı yuzıl;ıruutun
(!il. K. inal, Hun luıtt:ıHurl

l!!ı;I efradı \·e miiııılll'rı u~~-.ıt kışılık bu· k •
ili" ile hicn·t Nkn hnh:ısınm \'1\ıuııcl.ı "'''ela
lrana.. orau.ı.:t da TlırkiFye ı;l'luı. l.nr m.ıd
det lrakt.a, Krınyad.ı \'l' l:11nınıl.1 cıturcl11klnn
sonra ls:.anbula gdıp ycrll'.şllt.•r, ~11lrym n
Ef<'ndı:,"e Eyiibtl" Bııhiri Jr~fı.hı Ş!'yhhfı verildi, olilmünde de meşihat J\bı.llllk.nllr ı>:f('tl•
d ye kaldı.
Çağuta~)'ca. Arnbca \'l Far. cııv ı ıına clıh
kadar vakıf. edJb, kamıl bır tal ıdı. MuhıUn·
ıı ..

hiirm,.Uc Sl'\'ll n bir slınn oltlu. Yn~ı 11•'1'•
lcdiktrn sonra yazı mrşı;all'Slni \anıanıt·n
terk etti. t'ç )ıl ilahi bır ı:.ez.bt-v" kapıl.ıı ık

"' lla ...ı·t•ti f~bııbl•kır ,.iilfı1<'1'!lldcıı 'e .:-\ıık-i
s"yhlt•ri11dt·ıı Siıh• \·nı "il r:ftondı,iıı : 1~39 da.
Bdh l'l\'.\rındıı h.\.ıtı.lıı ı\iakı t<'kk~dt' doğtu:
eıyasi k :ı.nşıklık\:11· w m<'ıalım ,·uıundm al·

ıı~ konuşm.ıdı \'C

yaşıuJa tılc!ü,
ıl

192:: el!' çdto.·n cl"rt
d ·rgiihıuın har. rl'ıı l
ıkrıw·

idi.
BıW.

M. K tnal. Son ha• IA'

r

ABDt'Ui.ADln t: n::-;oı 11u :s c mt i·~\·vı.ılx!a. r: -;·12'1 Sul•nn Cam! Kctıır ma·
hallı:'Sinde Yahya Zade tekkesi yanındadır.
Şeyhi lakabı dl!' meşhur Şcyhülisliun Abdül·
kadfr Efendi tarafından 1537 (H. 9H 1 de
ölen babas1 Sn-asi tekkesi şeyhi AbdUrrahı.n
E''endinin kabri Ur.erine yıı.pt.ınlnuş fc\•kaoi
bir mesciddir. 1955 de. hAfu: olmak iıure ltı·
tanbula gclen diyar ganbl ADadolulu çocuk·
lara ,.e gPn~ıere ıkumct~i.h olmuştu.

E""'

T

")!)::..."ı'!rn.

Cm ıwını

ABDl LK.ADlR ı:FF44'°\·nt ......;nu.t
Binnc. Ahm~'in ımnmlanndw olup bu hii·
kü."Yldann ı:amanında ibda~ ediltn Şeylıntk11·
nılık ilk tl ~ra olarak kendb.M verilen ~ylı
Abdülkadir

EieDdinin Eyyubd:ı

Biılihoctı

Mescidi ile E:::ki yenı hamanu arasında bulu·
nan türbe'<inın bir penceresinden ıbarctLir.
ruı-ı

tarı ı:;ı;mbı1't'tlar.

ls~lıul a;'lh!Ucrl,

Hadilcatll te\'tm I

AHDl' DI..KllADlR ı:·n:."'uı Tt:Klit: Edımc-kap.ıda Xıynıii Mısrl e~

0

Bıbl.

nuuwıdall. ~·Yıı.lancık

ABııt'l.1(.\1•\tLr.VE:-llll T~1:1U

kimse

ABDÜLKADİR .t:FJt;NDt (St>yid) -

( B. : Esk ivalidc Camii l .

daroıtlu> ~On altıncı asır sonları namlı ülc-

Efendi" liı.kabı ile mt"llhıırdur. 1573 de Piripaşa müderrisi 1581 de
Sahın müdcrrbi. ayni yıl içinde Anadolu Ka7.a&keri, sonra Maraş ve Kütahya kadısı oldu, 1586 da '11rablus kadılığı verildiğinde kabul C(mcdiğinden başka şikayet yollu dedi-
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l\lt:.."CIDI -

kapmiadıdr. Esk1de.n bu sokağa Tt'kkrsokıı.tı
:smaıl Hakkı tf'kkesuıın karşısııı·
dadı·
~ · ı ~ trkkesi adıylc- ın('ŞhurJur.
bir (" , · ·e.kkcsidır, ayin glinU cumıı ıdı.

den.'

B:ıh<:<' kapısının uttnııd~ giW'l bir tAlık h~.~
ile "Ya Huretı Pir J\rJZ ~lahnıuıl Hudayı
kıtnb\>~1'"1 ' 59 (H 12i6J tarihi ı·anlır.
Kaıc•k<'r Abdıilkudir .Efondı tamrııul.111

on ,"C\i.inci asır ortalanndn Şt>ylı ~Mınıı·ı.J S.'i·
burl fc;in ,raptınlmışlı: .Mcyd:ıııcık M escı Jinııı
d bin isi olnıı t\ b.:liHkn.dir ı.;f,>ndi 167::1 CH ·
ı~O de öldı.i. kab.rı EJırneknpı dışında Emir·
buhari clUllll nıcı:arlığındadır.

-120-

-121ABDt/Lli.f:RL"ıl El"ENnl {C..mıel Olill)

T8i ve tuğla yapı dört
duva.r üzerine kiremit döşeli bir çatJdan ib:ı.rct o.lan
mt!ticit - s<.>mahune 1310
daki büyük ze.IZC'looe hemen uı.ma.:nen yılnlmış,
mescidden harap bir duvar.
de meşru·
kaidesi
kalnu.5t.ır. Şeyhlere
ta ahşap C\' harap bir hal·
dedir; içinde :;cmtin doğ
ma büyüme yerlilerinden
MihrimAh Canili inıaamı
Bay Hakkı oturmakta-

miııarenin

_ ('~en a.sırda yellşen

Hıı.dikatUleed.mi.

mıJAikışınaııln

ı-untzdan. İstanbulun namlı hafızlanndandır.
As.ıllan Diyarbakırlı

olup

babası

Bcdcstenli

fla.cı Emin Efendi diye anılırdı. oğlunun muBikiw karşı gösterdiği h(;ve<: i!e alakadar rJ-

·~~ı~ıR~~~~~
~~i§~~~~~~~~~~~~~
~

dır.

Bibi. '.

büyiik

Abdülkadir f:frncll T<·kkı-•lmh• ~"~·hkre nu'friıt:ı "h..ab .,,.
(fu•sim : Nl'~llı)

I; Rl!:K. Cezi notu.

ABDtlI.J\.AI>lR ERDOôAN -

(B. :

Er-

doğan. Abdülkadir) .

m.a-

ARDt'I..KADİR KADRİ F.FE..~Di
fız) - Soıı huttat.lard::ı.n. 1875 de Ruscukta
doğdu; K:ıdri Efendi adında birinin oğludur.
Dört y;uıında iken ailesi !stanbula hicret ede-

rek ÜS.1<üdard:ı. Kızla.rağası semtinde yerleş
ti. Kı>.raka.dı iptidr.i meh"tcbinde okuyup hafızı
kur'an olan Abdülkadir Efondi aynı m"'ktı:be
hoca. o 1du; Ka.dıköyünde Oamanağa camii
imam n· hatibliğin~ tayin E.'dildi. Konyalı hoca Vehbi Efendiden hususi olarak me<lr<-s!'
tnhsili gördü ve eski usUI mürekkeb imalini
öğrendi. Üsküdard:ı P...avz.:ıiterakki mektebi
yazı muallimi Hasan Talat Beyden de rik'a
ve divani yazıları mc-şkt•tti \'e ~nra. aynı
mekt~bin hüsnühat muallimi oldu. 1907 de
hattat Sami F.:fendidn11 talik. l!l08 de de halt.at Hacı Arif Efo~diden sülüs icazeti aldı.
Bir müddet E\·kaf matbaası hattatlığınd:ı bulundu. MedresüU hıı.ttatin'in arka sokağında
bir diikMn açarak karh;zit Ye kitap ismi,
mecmua isim ve b aşlığı ı;:ibi piya8:l işleri
yaptı. Üskildarda Özbekler dergahı ı:.eh); Hezarfl'n Ethem Efe."lclid!'n ebriı (ehri) yapmasıro. Okçubaşı &yfeddin Beyden de ok yapmasını, yay kemiklemt'Sini öğrendi ve bu
sanatlıı.rdıı. fe\•kaliı.dc hlin<>r sahibi oldu. Viicud yapısı mil.!"ait olduf,'1.ından genı.;liğinden
bE>ri de güreşir pehlimnlarda.ndı.
Son yıllarım me.ni:c olarak gt-Çiren Abdülkadir Kadri Ef<'ndl 1942 de öldü, Üsküdarda Harmanlık kr. bristanına defnolundu.
Bibi. : )L K. İnal, Son battallar.

ABDt~tR ŞEYH1 EFENDİ

-

Şey-

hülislôınlann 011 dokuzmıcuı;u;

Müeyyed U·
tekkt!Si Şeyhi Abdillkerim
Efrndiııln oğludur; 1514. (H. 920) de doğdu.
Ebüssuud F..fcndinin tal0besi oldu. ki bilai!ıarl'
büyük alimin kız.kardeşiyle evlenerek bir yakın akı-abalık lt•sis etti, meslek hava.tına. Geliboluda Sarıcapıı.o;;a. medreses.i ~üderrisl.iği
ile atıldı. 1566 (H. 974) da Şam. 1568 (H.
976) de Bursa, 1569 (H. 977) da 1sta.nbul Kadısı, 1570 (H. 978) de Anadolu Kazaskeri oldu, ve Rumeli Ka:zaskerliğinden mütekaid
iken 1586 (H. 995) da Çivizade Efendinin ölümü üzerine Şeyhülislam tayin edildi; iki yıl
sonra tekrar tekaüt edilerek hayatının son
yıllarını, e\•iııdc ibad('tlti! geçirdi. 15~3 (10021
de öldü. ve Eyyubdn babasının yanma gömüldü. Eyyubda adına nisb.:ıUe anılan bir nıl'scid
yaptırmıştır. (B. : Abdülkadir Efendi Mooddolerdt'n,

Sh·ıı.si

di).
Blbl. : İlmiye a:ılnft.rrıe:ıl.

ABDÜLKADİR TöRE - (8. : Töre, Abdülkadir).
ABDtı'LKERİl\lAÔA HAM.A..'\U - Harlikatül Cevamiin kaydına göre Cihangir Camii civarında Kett-nci Ömer Pa.'}a ıiescid.inlıı
yanında. bir küçük hamamdı. yaptıran Topçubaştlı.lı:tn bulunmuş bir Abdülkerim Ağa imi~.
hangi de\Tin eseri olduğu tesbit edilemeınLi
tir, o civan tahrip eden yangınlardan birinde
yok olmııştw·.
ABDüLKERlı\t Ç:t.:LEBl (Eyyublu) On yedinci asrın çiç.:k meraklılamıda.ıı. "Ke·
rirni la'Iin" ve "Ş<,rifl lii'lin" adlarivlc· iki zt•rrin.i t••scil t•dilntişti; 1686 (H. ı 09~l da ölıniiş·
tür.
Bibi. : Ub<ı}'t.luUuh. Tczkil-cl §tlkü!aeiyan

du. ·tahı:ıil ve lerbiyesine dikkat etti; büyüğü
olan Şakir Efendi ile bı:raber Enderunu Hümayuna. \·erdi: Genç AbdülkC'rim. Enderunda. zı·kli ve }iizünün harikulade güzelliği tlP
d••rhal bir şölın>t oldu, "CC'nnetfilizl" l!ı.kabını
aldı; sesinin )('tafet.i İkinci Mahnıuduıı dikk:ı
lini <;<'kti. pndiı;ah:ı baş imam olrlıı; -'lahmud'un so.•\·gi vr ilimıı.dını kazandı. Sıı.uır•ı.za..,a ve
Şeyhüliı:ılii.ma şifahi iradelerini Q tebli~ eder
oldu, 18J!i (H. 1231 l tnunwıda öldU; Oaı•ü
dardıı Hn.ıı.:ınraşa Camii k:ıb,.ıstanına gömUldü.
Bibi . • AIA

Ench~'"\1:1

tarlhl.

m.

ABDt'LKERDt EFENDl (Haeı) vedinci

On

asmı namlı

çiçekçil<rindcndir, çiçek
hakkında derin bilgi s:ıhibi idi. zamnnında
"E!'ki c:içrkçidir" diye öğüliirdü; tohumdan
elde edilmiş "Anka Şikar". "Ke\'kPbl Saadet". "Kerim Süleymanı", ".Mübarek bad"
\"t' "M"hruyi" ııdı.."l<la bt'Ş n3did zc rrir i • "·
dır .
Bıbl.

:

Ubcyt.l!Jllıı.h,

Tezklrei

şU.ko\l'ec.y;ı.rı

,\JU>t'LKI.;Rl'\f EFENDİ (İşti!ıli)
Onallıncı asır sonları ulemasındandır: İstan
bul halkı ağzında "\"aiz Emir" \'C "İıdibli
F..frndi" dive mt.-şhur idi. Gençli~hıde Kınalı
zaclt• Ali Efrııdive dani~mend olmuş. Kınnlı·
zatlrnin Şam K~dılığında dıı. beraber gltmi!YU; Şn.mda seyahat arzusuna kapı.!mış. Y:
mt"ll'e kadar Arabistaıu dnla!?mış. fücazda kı
ban meşayihtm Yusuf Kilrdi ile tanışarak
-'lelii.nıiliğe girmiş: hac rl~nüşünd(' bır ara
doğduğu toprak olan lştibdt• oturmuş, so..~
Sofyaya giderek meşhur ~y.h .Kurd Efendi;~
intisab etmL-:. oradan !stanbula gclerclt ~.,
lalin cam.ilerinin \-8.iLleri ara.sına kabul rdunıiş. Rokollu Melımcd Paşa tekk ::ıiv. Şe) b
olmuş. 1699 (H. ıoı 1 ı yılında ,ybü'lı.!\l'C'"ı
0l:ırak kkr-.ır Hicııı:a. gitıniş. dö.nilşr,.n
,.:~
sonm da t7Q:1 ( 10151 yıl.mtb ö!n:.tlşillr. ;adır
Sokollu \lı•lınwd Pıı.şa .-ıı.nui ıneı::ırlıf;uı il ·
. ıi ı1 "'1\
lladı. . \' ,' tl'fsiı'dc d "'Tlı
• de.ıiıı Alintl<'t'İllılı·n idı. ".i wnrıııtfa halk. kUrıdlıriln<' tc%·
,,, nı~.n
·'·•l<•r SOft\1'. Ef'<'nk.ll'\'1er koyuruk ınft;kw

!"

di dP onlıı.rıı. gavet :uırl! nükte \'C l~Ufo.lerl•
r vaıılnr v;nrcL lsubEıı" n t-"%klrc ctwarlnn
1stanbulda o kıı.dıı.r bliyllk bir al~kn uyandır·
tlU!ltı

ki,

bazı ı:ürda

leymıını:.:

\'ÜaZ b!Ut!~lyc knı.liır sn.
lcz.kl~

kahvch!LI!~leruıdr oturur.

ttVaplan başlay.nca ca.miı: girerl nü
Vllaı.lıınncla bazı ricalı tPnklt. <'tliğiudcn
bir ki defa sl\rgünr y.öndcrilroiş ldl. Tiırcru·
!ara kıı.rşı da m,.yh fa.ilaca i~. hrmC'n dal·
ma halvethancsind... sinC' bU1bUlü bir hizmet·
kar bulu.rdururmuş.
ABDl'1.JU:Bl'1 El'E!\DI (lü-:,:.ı.f:ııult•)
~ Ondokıızun1:1ı a..<:Jr başlanndıı yaşamış u1e·
madan ve adı dillE!?'(> dC'stan olmuş kılıbık
lardandır. Zrvcesinla hu arzu ve rmrine o kn·
dar rlmolmuş1.ıı ki Galata. Kadılığı ~sında,
gördüıfü da\'alara varınca kuışan bu kııdının
yüzünden mahkeme işleri karma kanşık olml!.~ nihavct maiyet.ndcld memurlar kendlııi·
ni ŞıoyhülislA.ma :::'.kiye dmek zonı..'lda kal·
mış!ardı.

Ş.:yhü.lisl~ Efendi de. 'K<şşafmde)i ~·
ğ1rtnrak. letall kıtap!..!nn3 ~ :cuifan(' bir

ibtanb b:ılunmuş "Efcrui!' B!z Galata ka·
dı!. fanı ehtn " rdik idi clıli.."llze \"e..""Jilrdilı: ! "
d mişti.
ABDt'LKERDI F.FF ·nt r\ln\'muul;U.-.)
On:ı!Uncı asır uleması.:ıdan. t'c;üncü Muradın
~ hzad l(":ı ~':'dan ba.ş;mnmı, cülflsunda
J avl'ı \'S.Z'1e i' lstıınbula beraber getirmış·
t .. D ,Tind~ kta.nbulun büvük nüfuz sııhihi
nnalarınd:ı.n olm::.ôtU. i1mı yüksek değildi,
fakat h:illtC'll bir adamdı· gsrip. tuhaf hnUeri
• fo\ kal· d" taassubu i! meışhurdur. Ko.sım·
pa,<;a fr-'..ınde bir ı"3m mshalks!naı yanınd:.ı
k :r.i ~th.":l \'3~ Ahdulkt'nm Efendi
lnnu ka!iı=.3f.a r t c:.m:' blr m scit iıışıı·
J1 lAr.ı.m ı!T' n rr ş ,; tcdırtk t'tUkten
51
':'il bır ~ ı:=• ~ Ksırunrıaşalı ile mc-

• tlığs gitı:ı:.."' t:.itün m :-:tr taŞ!annı kaldırt
bü tanıitan da saba"..s klldar ahşnp bir
m~t yaptırarak ~ bah naınuı:ıı d:ı. mft.'00d!n iç ,. ı:ığma''l!l but.ün o bayın knııla~'lln
kal3b3lık br ~'!!lll:\lk- kılmıştı. .Muııc\•ıl.' r
ertrsl
Dh-:ını Hilnuyun'u şlkdyct etnıış
: r m k L'llıuu EfC!ldiden sorulmuş. o tla ·
"Ontb: ır.~di Şl':'Ü \ıırdır. mı:-scit ynnındn
atlık e>lıunll.J'.. m~nUık için de nıNJ~lt yı111
•
ıı··ıımaywı
kılaııuı.ıı" {'('\"ahını \"('rnıLqtL Dı\".anı

=ış

d.'l tma.ın Efrnduıin bu emri vlkil karr;ılllUld:ı
MUSi''ilcrc .n:ıkU kuburdl\ll başka yapılacak

ABDO l..LATIF EFflXDl ı~Utc~'
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1 TANnt L

A,

bıılda ke ndi adıu1 t.nıııyan bır
m.ışur ;

denin

tahsil ve

tı:rbi)·csiııi

yanıııd a gömı ii~.

Kem.al

Paşa

za.

tekaüt olduktan sonra ömrünü. Ye·
medresede geçir16i0 de iilmüş ve medresesi yanına goGen~-liği n de

l.lı bl • REK.

zik lerbi}'<·sini babası Sütciizadı> 1sa'dan alP ek kiic;ük bir yaştan itibaren Yak.tini
tekkel<'rdc geçirmiş . şeyhl erin mecli s!C'rin d ı'
bıılanmıış, Hah'e ti şeyh!C'ıi.nin en meşhu rla
nndan Ümnli,,i na n zadt· Hasan F.fendiyı.! intisap t~•·rek "Ümmisinıı.n hafızı" lakabı ile de
anılnuş!Jr. 16SS de hacca gid<:'rken :\Iısır'da
öldü.

Mahurdan bC' stdcdığl bu ilahinin güftrsi
de kendi.sinindir:
lı:ıt.ı

H> -

Osnıanyı ha.nr.-dıuııoın

tıı ılımı• J •it
ı;,.zn · ·!!l kıı lırun oglu, Z> N L<>an 1R2:~ ( 11 Şaban 1238) ek doğdu.
b:ı lmsının v!iimii iiwriue 3 'fümmuz 1831J (lU
ı~e hi üliı.hır ı :!55) tla heni.iz on ycdı ya.şiarın
da ikC'u lalıı.a oturdu, 25 Haziran 1~11 ti otuz:
srkiz yaş ında oldii: ı;ıu11::ımba iistilnı:le Suluı n sclırn l':ımii avlusundaki hususi tlirbcslııeo
gVnıül ili :..2 )ıl 7 ay, ı;~ g't ı hııkii:ndarlık yııp
n ı ış tır. D c\Ti, kuyu istibdat fü· birluci 1frşru
Uyd arasında bir uyamk mutlnkiyr-l olmuş
t ur ki mü;·errihler tarn!ınd.an "Tunzinıat
f){>vri" d iye anılır.
A şağıdaki satıılar. bu devrin, en salih.yelli bir kalemden çıkmış tıırihçı sidır.
"Mahmud II. zamanında başlamış olan

~ur.

btllbW-l

•

Alll.'lt L.\
llıt.eyc:n ınllll tıızyilt ıle degıl lııc

de, &hlll \
hanci \11.k'alann sevk ve icb:ın ll • 11Cin o.luıuı.n
bu hatt-ı humayurıun uyandırdığı mUsa.ıt ha·
\'U, zaten blr Avrupa mt: lcsı ha.llul ıı.lmııJ bu-

lunan

Muıır meseleı:.ı.n!n

hallini kolaylaştırdı

l.ınıı

meşhur d,-ğt-rli bc~Mgnrlıı.nııdandll'. İlk mii-

(M'n~ıı~I tırım·i

!

otıı z Uçüncii pat.lişahı latanbul tahtında otur!Tlll • 1 ıir.k hı.i.'. cııda rlannın yırm be ne
,

St'Siniı.ı güzelliğin

ABDCLI,ATtF EJ<'J<~'llf (Süt.;üLade H:ı
- Onyedind aaııı bılhassa ilıihilcriyle

Gönül

bir temel

ckzl notu.

AHH(ll~Jt;(

Bibi. RadlkatülcevG.ml, I.

Ll.'IU!ım

- l.25

ır9Hl

den ötiirii Dudu lak abını almıştJ.

fız)

1

Jr.a.:ı ynnın• l::ı.n h nfıf b:r yokuş hıılind çıknr.

rlolaşnuş,

mülmüştür.

>Pl-::D

Alıdullııhça \'llŞ döı1yol nğz.ıııa

taşra kachlıklarındıı

ıı.ibahçc civarında yaptırdığı
~.

lı.._t

mescit yaptJr·

'i"'111n ~-(ı Rı>•iılAl~ıh
rrm!Uln yı1 R""lllılllah

H<'mi'll' "'1ın-ı mlr'nt- ı nlı:-ı\hımıfa hü\"l'yıliiılır
C,.mAl ,alildi ruık~-1 haynlln yl\ R•·~iılılllah ..
Nıralıah,. ı harlm-1 hanr-1 endl,.-m olmu~hır.
ZI~ 1\-1 nQr-1 \'rçh. I bi ml,alln ~-,;. R...,ı)iıi.Jlah
7.lllAl-1 afrlnn tırn he.,teyl IQtf ryle •irı1b et.
fierQnum yakmMın lub .ı .-.. ııılin ya R~illiı llııh
Kapuna inil.Ah lılllb ..,.fıL'\t milltN•ı.\ t>VIPr
Fakirin Hl\fı7.'l Şl'mwndn h!llin yı\ R~,QJ~llah.
Blbt. : S. N. Ergıın , Türk dini m usikisi.

ABDt~ILATlF EFENDİ (Şeyh) - Halveti şeyhlerinden \'e on sekizinci asnn değerli
hattatlanndandır: babası Kız Ahmed Efendi
SeyyidömC>r tekkesi ve me;;cidinin şeyh ve
imamı idi. Abdüllatif Efendi pı>k genç yaşın
da sülüs ve nesih yazı), Mimar ACl"lll t ekkesi
şeyhi Seyyid İsmail Said Efendiden yazmıştı :
asnn büyük .hattatı hoca Mehmed Rasim
eniştesi olduktan sonra onun çırağı oldu \'<.'
icazetnamC'sini Mehmcd Rasim'den aldı. 1747
(H. 1160) de baba.qının öliimii ile yerin» şeyh
ve imam oldu ve öliinciyc kadar bu vazife ilC'
kanaat etti: 1777 (H. 1191) d" öldü. "İtikafı
Hattat'' tt'rikibi ölümüne tarihtir.
0

Bibi. : MUatakt~o Tuh!~! hııttAtin .

ABDVLLATtF Mt:SClDI - Dudu Latif
l\ıleısc.ldi diye de anılır: Hırkııişerif altında Yamak eokağındadır. küçücük, kiıgir yapı. kir<'mit ört.Wü, aydınlık ve şirin bir mescittir. On

llıulııabdlı l!J\tlf 1\k~dıll (11.t•shn : Nt• ı.Uı )

yC!dinci asır müderrislcrind!.'n Du<lu liıkabı
ile meşhur AbdiiUAt!f Efendi tarafından yaptı nlmıştır. Harap olmağa yüz tutmuşken 19-11
de o ch·arda otunuı tüccardan SilhTili Hasan
Efendi tarafından tamir ettirilmiştir.

Mısır meselesı.nin .ikincı safhası Abdülınecid'·
l!l tahta çıkışırun artfosinde, Niz.ip mağlfıbl·
yeti il , yenidC'n vahim lir şek.il almış bulunu·
yordu (B · Mahmud ll). Bir müddet sonra
ihanet eden kap<l&n-ı deryn Ahmı'tl Paşa Os·
ı.naıılı donauma.'Ulll IskcnMnyc"yc götürüp.

Blbl. : Hndtkatül<:'.ev4ml. I: REK. <kzi notıı.

ARDtil .LATtr PAŞA SOKA(iı - Patih
kazasının Samatya nahiyesi Çalorağa mahal·
lesindedir IB. : Çakır:ığa mahıı.Jlesi l. Bı'IC'di
)'<'nin şehir rehbC'ıinde Nam ıkkemal caddl'·
s iylt'. KiHip :\fo.~lahadr.l.in sokağı u.rasında clnğ
ru bır sok:ık olarak ;;öskrilmişür : üzer!ııdı\
birincisi Sorguçcıı m Alxlullahç:ıvuş sokak·
briylC' ikincisi de AsımbC'y soknğiyle kesişc-
r~k iki ~örtyol ağ:r.ı vardır. Öbür bıt.Şl ~orgu<;
c~ı sokııgı n da olan ~ineklibahçı.> soknğiyle de
bır ka.~vşağı \"ardır. Aslında böyle dC'ğı1dir:
E wela: Nıını ıkkemal caddrsiylc Asım bey
so~~ğı arasındadır. Katip Muslaha ddin sokagıyle ka\'şağı yoktur. Sonra: Doğru bir sokak da de~ildir. Sorguçcu .so kağında karşısı·
na ha rçru.z istif edilmiş kaba taştan bir du\·ar
c:ık~J" bu durnr boyunca sola doğru. patika
halındP kıvnlarak bir kavis \'iicuda g,~U rir ,·c
A -<ımbey :50kağmn ka\,ıı;>ur; Sineklibahçı:- sokngiyl P ılı• ka\'tınğı yokt ur. Asımbev sokağı
da Sinı ·klibahçC' s<•kıti,'lna kavuşmaz: bir ı;ık
ma.zln ıı.i.h n yt·ll r ııir.
. Yangııı yı •riııdt• aı;ılmış, h, ıı liı: luıızlın
eclil~Pın lş Lorırıık lıiı· aok:ıltll r, ul t başıııd:ı
lcsvıyı · cdilnı<'nıiş arsalar mrdır. Sorguçcıı •

.M l"hnıcd

Ali

Pıı.şa'ya

tool.l.m etti. Bu :.ı.oı.k ıi
hezi.ıııct ve fc!ikct
karşısmdn.

o

ıslalrn t

yolunda yeru t..r hnm·
le yapmak :mretiyle,
dahilde halkın, hnrıç
tc de A' ru113 cflcln
umunuycsıo.in muza.
harctini kazan. ık ll tc-'$1~~1-:.ı!~

zere. o
pa.'dan

nan

sırnda A"nı·ft\'
dönmuş

haricıye

bu.u-

!"lf

nazın

Mustafa fü'şid Paşa'
nın t ikini ile•, Gülh!lnc lıatt-ı huınaj unu n
Şaban 1255
S 1 "ıc
Hayriye d \•riıü nçnn,
sıbmi ihth .L <'liı' !11 ki
Y• rn ba.ı:ı hn.klarm ııı hf )
kııbul ,-c-, d d<'t ile ftrUcı1ıı nıl
Uı vuı ro k lmnıınlarıu koıınc:\ Mı ,..d t·
nı~k 8Ul"Clİj l ', k yfi ıd:ı..r<'~'e ruha) t \'"CJ'Dl k

"05!llaillı de,·leun.in tam m1j Wl1 muba·
fazayn çılı.şon ~tere A \"tlstw)'a, IlUS)ıı ~ c
Prusı.-a arasında. Mehmcd Ali Pa.şa'yı ilt.iz.nm
eyle-}~ Fransa'nın m;.ı.:ı:ak :re hıuic1 bırakıl·
ması suretiyle, el® edilen an1a.şma n tices'.n·
de, Londra mukavclesl a.kdolwıdu (lri Cema
:ı:ıycle..-vel 1256
15 T mmuz 1 ıoı ' yapı·
lan askeri h.srdretlcn::ı ek t.a.ı:yıkı ttıııda,
hlchmed Ali Paşa"nm \"CI'& t suretl~lc yalnn
Mısır valiliğinde bı:nlltılması ve Mısır'ın d
d \'lele senede seksen bin kt-se ak ~ rm~ı
ş:ırtlan ile. M.ısu" mescl
hali dild Bundan
sonra, Fnuıs:ı'nın eh iştiraki ile. yın Lo.nd·
ra'd:ı &ığazlılr muJ.hoocsi l!nL'llanarak
(IS! ı), Osmanlı ~1~unın Boğulu ib~
hakımi\ :l tasd.k
~nebl t rp gcmı!mnln
~r'dan ~:)
kabul olun·
du.
Alo-ustur) 'ya karşı, ısı ihtilAli llı:eri·
ne. ıstiklil müudela!!!lC.' girişen' Rus ordu ·
lannın yardunı c maflüp edıl
:Macarlar·
cWı bır
ru O.smanlı t praklanna ilt.ic:ı din·
cc A \"US!ury-a w Ru.."<)'"a bukUınetlerl bu slyn·
ı;i

m erınıJenn ı:ıtk

ı ısrar ' t hıL Uo iııt<'rs..< d , Babı1li bu tıı.J..:bi reddetmiş \ 'C btı

uk
~

t

'""mt't bilh
rl r

İngllt re il F.ııııı.ııa 'd.ı

uya.ndırnuştır

• Bu l.hWilln ü kn F..t1A.k w Boğı.lan 'd 1.
c1n f;ôlillır.ilştiir. Ay:lklannn lıo.lkın t~kil cl·

t
m ff&kkal hUldlml't komşu meml,...ketl ,...
d Ju l:llahlan da sil b:ı sanlnuı~n dav t etti
Bu ayuklıuıma), b:ıstırmıı.k 1c;in. &e rdar· ı ~k-

.

,u:sııu ıwı:t~ı

Bunun Uzt'rınt• Frrıaaa \'e İngıltere, Oaznanlı
de\'lt•ti ile lt'Ca\·üzi \'e tedafüi bir .ittifak a)c.
d ıden·k (12 .Mart 185-1 l. harbe girdiler. Avu..
ttıl")a bitaraf kaldı ve Osmanlı hükCi.meti ile
ımza t>ylediği bir mukavelt•name Ür.ıt.'rine. Rualann çekilm<-k üu•re bulunduktan Efllk V'P
Boğdan'ı, muvakkat olarak, işgal ile iktifa el·
ti. Rusların tahriki ile ayaklanan YunanWar
da, bir Franaız kolordusunun Mina Vl' Pi~·.
yi işgal elm~i üzerine, bitara.flıklannı muhafazaya mecbur oldular. Milttt>fikler harp aahaaını Kınm'a nakil ve Sivastopol'u muhaa.
ra ettiler. Türk ordusu da buraya naldedlldt
Muhasara bir seneye- ya:kın sürdü. Müteaddit
muharebeler oldu, zafl.'l'ler kaanıldı. Anadolu 'ya gelincı'. harbin bidayclinde bazı muvaf.
falaiyetler t'lde edildiği halde. Ruslar sonradaıı
ilerliyerek, Kars'ı mulıaaaraya muvaffak ol·
dular. Sivastopol zaptt'dildi (25 Zilhicce 1271
- 8 EyliU 18MI ise dt', diğer taraftan. lllhift'siz kalmış olan Kars 'Rusların eline g~ (28
İlaincit('Şrin 1855) . Bu da Rualann yeglne mu·

ı

n t lcvlı·llı·rınin iştiraki ile, Parla't.e umumi
kongre toplandı: (23 !'l~eb 1272
30
Mnrl l85tiJ de BUlh imza edildi.
·
"Bu nıunhl'de Osmanlı imparatorluğu.
mın iStikl!il \'e tamamiyeti esaaını kabul edl'·
rek. dahili iŞlc!rine her hangi bir devleün müdnhalesini men'eylıyordu (madde 91. Blltiln
d•'''lrtlrriıı harp gemilerine Bopzlann kapalılığı esasını muhafaza . ~yor !madde 10).
Knrndı•nizi ticaret gemileruıe aı;ıyor lmaddr
11 ''" ı:.!ı. gerek Ruaya'yı ve gerek Omnanlı
c!ı-l'll'tiııi Karadenir.de harp gemial ve tenane
!ıultıııdıımıal·'an mı>n'eylivor lmaddt 13 \·t·
Hı. Husya Basarabya'nın bir ı-~ lle bir
A\'nıpa komisyonunun nezaretine verilecek
Tuna ağızlarw Boidan'a t.erkfdiyor
11 \an
ı madde 20 ve 21 1. ~~t. Slrbkltan ~e _EfllAc:
'''-' Boğdan üzerinde-kı Rul)'a ~yeaını I'f'ft'cliyordu. Bu prenslikler. Blbıiliyi metbu ta·
nı.ın.ıkla ix'raber. biltün imtiyulanııı muhafa·
z.ı ed~ekler ve Avnıpa'nın himayesi altında
bulunacaklar, mü.atakil ve millt bir idarede~,
mezhep. teşri. ticaret ve aeyriııefain ııerbNti·
!erinden istifade edeceklerdi.
.
"Paris ko.-ıgreainin toplanınumdan bıru
rıT<'I Abdülmecıd Gülhane hatb· bumayunu.
· _._
· bir ıalUıat
mı tamamlayan ,., teyit ~n yenı
. ve illn e...._
•-ı..L Parla muabedefrrmanı neşır
simlr dt>vleUerce ehmuniyeti takdir edilerek.
ıvl karşılandığı tasrih olunan bu fermanla Ilı·
ııstivan tebıoanın f&bıa w maııannın ınahfu·
lıldZİ\'t'ti teyit edildikten ııonra. melMpoe ve
~tc;a hüniyetleri. biWilı tebeanın m =
tı gavri
miislimlerin de memuriyet w
0
hi ır:mf'Uf'rine kabul edileeekleri. ~
müsavi tutulacaklan illn ~ daha ~r
bat
ı lah:ıt yapılacağı z !..-redilı)iordu ( Şu

rııp

hır

·

lik

1856) •
•
t.ebN•MD
"Osmanlı devlfoö ile bıNtiyaa

va.tfaJdyeti oldu. ltaıya'nın bbtiiini WmJne
hanianan Pit'monte (Sardunya) kraJbiı da.
lngiltere ve Fransa'mn Awsturya'ya biti

mO-.retba! temin içba, ittifaka ve harbe P..
mitti. Harp devam ederken, AVU8lurya'Dm
da ~ De cereyan eden mlakereler aetfceslıul&, 11UlbGn eaaa eart1an taayylhı ettfti
leln. nihayet A vu.ıurya, bunlan kabuletmeel
9&1'tiyle, harbe nihayet venneeini bir ultima•
tumıa Ruaya'dan 1.ıeyinoe, Rusya muvaflb·
tıe mecbur oldu ve Vlyaııa'da aulb mubddlmatı ~ktuı 80Dl"a, bOtlln b8,at A.,.

müruw-~tleri hakkında _Parla~
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o gün Cuma. Öğleyin ~ lldeoek. At il·
z.erinde bu hal ile cami,e litmak pek DlltklU
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nin muhtelif suretleriyle tdsiri bır ı;ok l't•nıa·
atleri hıristiyan zümresiııc d ahil roıyor. Biraz
sonra da Fransızlar Allah tnn, bittabi kraldan
da uzaklaşıyo rlar... 1şidiyorum. yakııı :ı:aınaıı·
l:ı.rda i-;ıtirakiyunun millilik na~riyderı giltikçtı tı~ vessü t.'Ctiyo rm~. Bana öyll· geliyor ki,
bir gün gelecl'k Fransa A\TUpa 'nııı ,;5ııük bir
putp<"rcst ocağı olıu11k kalac:ı..k . Cenabı Hak
herkesi cismen w fikren ayni r\'Sllita yaratmıştır: \'e hiç bir k aıı u ıı bcşrrdc hayatı ıçti
m:ıiyemizin ş<:rait i esasiyt'sindl'n birini teşkil
eden bu farkı ortada n k a ldıramaz.. Ufak bir
tecrübe yapalım .
Sultan AbdülmeciJ, Hasan EfL>ndiye
dündü, 1.ltifo ta rzında s özü ne de\·am etti:
- Senin arka daşlarından fa zla olar ak
sakakalın var. Bunu be.n h aksız gi>rüyorum,
huzurumda. sakalını k esmeni emrediyorum.
Bir İslam için s:ı..kalı k esilmı:>k büyük bir
:ı_\ıp sayıldığı cihetle zavallı Ha s:ın Efondi Padişahı bu karanndan vazgeçirmek için ne
mü:1ıkünse yaptı. Bir netice hasıl olmadı. Berber çağrıldı, Hasan Efendinin veçhi t ezyin atı.
gülünç tavırlar aras mda, bıyıklarına kadar
t raş edildi.
Sonra Zatı Şfilıiine bana dönerek:
- Benim zarnllı Hasan Efendiye fena
bir oyun oynadım. fakat fedakarlık derecesinde de mükafat lazım. Bunun için kendisini
mabt.ryinci ettim, dedi.
Bahtiyar Hasan Efendi, sürurundan ağ
lıya.rak alicenap, bazan da şakacı hükümdarı
nın ayaklarına kapandı.

"O günün akşanu. tertip ettiğim ilacın
tesirini anlamak için saraya gittim. Zatı Şa
hanenin iftarı bahçede et.:nek ist.diğini. \"C
benim de oraya gideceği.mi haber aldım ... Bir
ağa~ kümesinin altına oturdum. kimseye görünmeden etrafımdaki faaliyeti temaşa ettim. Gayet müzeyyen bir çimenlik üzerinde
saray ricalinden takriben elli kişi bir halka
teşkil etmişler, yemekleri alıp veriyorlar, ara.da sırada lokmalardan hoşlandıkları zaman
da yiyorlar. Ramazand:ı on altı saatlik bir onı<;'tn sonra beşeri hatalara bakılmıyor. Hizmet görmiyen mabeyincilerin bir kısnu bu miitalAayı beJrnnc cdiyorlar, çimenler üzerinde olurnuışlar, çubuklarını içiyorlar, beşuşane gülerek etraflanna bakınıyorlar. Zatı Şilıliııe
nin gayet mutantan bir çiçek camekanı i ı:indc
ufak b.r masanın önfine oturnrn!;l. yalnız ba-

şına

y<'rnek Y~'diğini gördüm ... Nihayet

huzu.

ruıın glnııekliğiın l'ın r1.'<lildi. Padişahı &yalı \'e
sınııa .i;Jemeli bir minder ü.z~dı.\ et.rıı.fı ç.ı.
çek dcııııctl,•riylt· ınuhat bul<lwn. Dana tlahıı
uzak tıı.n l"ramıızca seslendi:
- t:utrt'.l, t.'ht>r doı:tt1 ur, j t' ıııt• port~
tr.\ ,. bi t>ıı (giriniz. aziz dok lor, çok iyiyim ) .
llfu:larııı

çuk

iyı

te-':lir etti.

Mul>l'yincil erden biri nargilesini getirdi.
::'\argileyi bir köşt'yc koydurdu, kendinden uzakluşmdı; kemali htızuz ile bir kaç ııefea
çekliktt?n soma beni de yt:?re oturttu, yl'!:'e 0 •
lurmayı bect'rcmediğımi
Beyi c;ağırdı. bıı n a gayet,

görünce, :M ehnıed
güç fakat pek ziya.
d, ra.h;ıt olan alaturka oturmak usulünü öğ.
r<"t ın esini cmfütli. Sonra sordu:
- lfayyaıtl a.rı m:mya tizma ne<lir. bana
anlat ır mısını z? Sairi fil mt•ııarnlar hakkında
işittikkri m doğru ise, buna kanaati tanunl'
hasıl

eim!:'}i (X'k ziyade arzu >'derim.

Badehu bir manyatizma ameliya tı görmek a rzusunda bulunduğunu söyledi. Vazgeçirmek iç in yaptığun teşebbüsler beyhude oldu. Hiç bir netice ha sıl olmasa bile yalnız ameliya lı görmc-k istediğini anlattl, ve dt>rhal
F.nd~·un oğlan l arından bir:iıti çağ trdı.

End::ııınlu

A rif. gözlerini öne eğmiş.

-1a1
yatiznı:.ı ua lıilıy.oı'. lJU güzü! sanalt sa.ua ua
ı;ğrct,'cck. Haydı çab~~ bakalım, ne yaptı{;•uu
ürdün>-tJ, s,·ıı dv aynını yap.
g
k .ı·. .
.

v.·rhal

lıanuzdaıı bayıld.ık.

".A vııı on birine i l'tırııa günü Zau Şiihône
yi hissuİunacak derccı'<ie nıUleh~yyiç gördüm.
St,b.:-blııi ı;ual ı tLlğinı zanıaıı,

mlilt.uı::ıir

bır

cevap vı.:r<lı:
Gl:ı;endc ~mı iiçüııcü kadınuı

_

hast..a-

lığındaıı bahsclmişliııı. O da. oğlu da pe.k fe.
na haldder. Hı:l·~ oğlu. Reşad Efendi. kurtulaınl\'aca.k bir hu.ldt>. Fakat vald<siııin kur lul-

ın:ıs; için yine oldukça ümitler \'ar. ).krycm
Hatun ile onun laYsly·~ ettiği doktor S.... kendi:sini birkaç aydır bilfı faide tt>da\'İ ediyorlar.
Fa.kat ben heı~ye başvurmak istiyorum. bu
kadın kendisin<~ kat':Şı kalben ~n ha.ki.k1 bir
muhabbet hissettiğim yegane zevcemdir. O·
nunla ömrümü birlikte geç.ir<l!ğıııı için genç·
Jiğirndıc>nberi kendisine bütün knl~irnl:. mc_:hut oldum. Ş."lyet kurtulnU!ı':ııı mıımkun g~

girdi.
- Arif. şuradan iki sandalye al. Doktorıın karştsına o tur. İstediğini yap, hiç .korkma.
Zavallı çocuk. kendisine yapılacak şeyden
bihaber, titreyerek karşıma oturdu, ben de bu
müşkiil işe başladım. Zatı şahane uzwı müddet kemfili heyecanla bu harikulade ameliyatı
temaşa ettikten ve nargilesinin dumanlan arasında birbirini müteakip:
- Acaip! dedikten sonra durmaJdığımı
emretti. Meğer mabeyincisi Mehmet Beye doJ
benim yanımda bu aıneliyalı yapttrmak istiyormuş. Mehmet Bey, padişahın çağırması Ü·
zerine . şarapla kızamu.ş çehresi, parlak gözle·
rile içeri girdi. Bu esnada gördüğü şeyler onun
için halli müşkül bir muamma idi.
Endernnlunun korka korka hü.küındıın
run karşısında oturuşu, küçük hekimin şey·
tanla ıızJıwmış gibi fevkattabia işler yap~ı.
padişahın istifsarkarıuıe ha.kışlan, bütün b:ı
haller ona. ha.variktan. anlaşılmaz bir şey gibi
gllriindii. Nihayet Sultan Abdülmt'dd kt'ltditıi·

rüvon;an tedavisini iizerine al. Eğer lılc; bır
imkan m,:,·cut dt>ğil,-..-. bana bilrı ll'rt'ddüt SÖ):le O zaman bu elim hakh>. hastayı üzıne.mek ı·
• uıınaıın kadar doktorJar tı< gı"bi Sl'\'lcr
çin
~ · .
0
·-' ik d Jn-nclik1ılla.nmışlnrsa ::ıt n d e on1arı l a ""''
·
sile artık meşgul 11\m:ı. Fakat herşey~eıı en ·e1
bıuın Jognısuııu söylt'meni a rzu t-den m.
"Son ciiınle iizcrult' gözler i yaşardJ, 0 za·
maıı hastada gürt'Ccğ'im ter~dütlii ıüllmi :>..tklamak liizu11·,.t'ldii'.,riııi hissettim, hıu"<'m ıı.ğa.'>ınil
"'
ti·ı. kaııı açılınlıarem kapı,;ını açmasını cmr
•
cava kadar bt·ııi s:ı.lonn götürdü. h:ıre:ıın~
•.
b • " • n '\A-"lt' a,,•el.:gelınreye kad ar sa ırsız(:ı.su1 ... ,_.,,...
. be••

nt• !'l<'Sk•ndi:

l'adiş11h ı; idıynnlu. b<'ll el• görl~ ıim ~ııd~ b

kollarını kavuşturmuş. i~eriye

-

Melınıod Bey, bak, bi:aim doktor. nıa.n·

nimle

berabı.'r bir \'U~Urı bir aşll{.'1 dol~tı. i'\ ı

·

ı

·

biz.

~~·r

hayet harı.>ın ağalıııı kapı~:ı a~war.
:idik:
girmez tekrar kap:ıtlılar. hır kondonı ~

zannedt•t·inı bcımh•n C\'Yı•l l.:ıurn~ıı .hiı.; bır ~'C·
. .

. . . ,..

..

kndar

bckını

ncbı gırnwnuştı . çııııku lıu aua
.
k l\\i ınıa r h·ırcmı.·
sew sair o gibi blll'uyıı gtr<lı
·

lılnılıktruı ge~irilnıf'nıi;;l<'rdi.

k
"CA~a dolruııb3.;l.m ilıtl\'a (drn bu ·o·
.
k .... ,.. on d:ı.Julm sıı.
ı'
rıtl~'ı\la ıı g.~n w.l; ıçuı tn ·rıı...:n
d:lJ
ft'ltik. t ki lıar'\' l\\aGt\ ı ı)ııd<'n gıttilrr. ark•lnl~

il•

geriden lııkip et.tim. 'Ne zaman bir dol:ıınb:l
gt-laok, padişah gülerek Fran.eazca:
~

Rt-st e-ı (dunıııuz) !
Diye scsleıııyordu. Ekseriya onlimUze ç1-

r.ııuısıııı yerımP.

oturttum. Es\'Ublnl çıkard ı , k«mİlli \'Ckıufa diz çöktü. :;iiş
ıııan fıl•1lırned B.-y çıplıı.k kollan, sarkık karnı
ık ııuınyatizma ameliyatım öyle kuwc:t ve şıd·
dvUe yaplı ki. zavallı Eııllenınlunun alıuıı.daıı
tı·rler alunağa ba.-;;lııılı. padişah ile bl'n kahka-

~ ~ı..

Aill>t'L..\IF

kn.n müteliı.ıJı sedaları. CS\'&hlnrının hışı.rWıııı.
hı:da kapa.dıklan kı:ıpılnl'U\ gürlilltiltıri k\ılllk·
laruna ~n başlun örtüsüz. kadınların
kaçıne.la.n için bir kaç defa durdunı. Pndl~ruı,
kalben hoyrıcan ir,tnde bulundu{;'\! halde. hıı.a·
tada g~receği ycnl baldt-n mahzıtı: allı! ıı~· rı
n ~ek:

-

A vı:.n~ (buyun.ınıaı'

l':'."lrbıl verir \ cTmez yilrlldUm.

Bu ııureUe
koridorun nihayetindeki ıkıı::ci kapıya gcldik.
burada Kız.laıağası Padişahı istikbal etti, banıı da gGzl('rini nçarak baktı. Salona gl:-clık,
biz.im g ·ldiğimiz tekmil bal"C'm<' yayılıncaya
kuda1· burada bir müddei b; klcdik. ~onnı. tl'k·
rar ilerledik Pad...,.ah fuıde, n arkada, gtiıl\
rini göz.lı>rimden ayırmayan Kıt.larağası d11
ynnım<ln du\-arlan yaldızlı muhteşem blr oda·
dan geçerek gayet mute.nt:uı, hakikat 'n şııhıı
n!!, tepe<;inden .ziyn<lır, tavanı ikl !ilra teillm
mermer sütunlara miistcnid b!r s:ıfona girdik.
Salt)nun iki tulini etph!$llld niha:rrte kndar
0

b!r sıra kapılar g-i:i.'ıitlm ~ t-; ~ 1
kıımızı perde!en!e bu

"

:ır \ '
-·n~ t r

!'>:.afet b~ıymıiu. Kapıların herbiri bir
daireru:ı. soldan b!nnciı;: \.a!J ~uluuun. on·
dan sonra kadın efendilenn. daha sonra ikbal·
!erin da!rt'leri. Zatı;;Llıane btı kapılardan dördü.Iıcfuf".ınc yaklaştı. ı r.Ln ka'
. ıı• 1'·
dt'!lin arh-a..c:ındıın derhal odaya girilmiyordu,
odalardan ikinci bir pcr<l i: aynlın.ış ufak blr
eçid vardL Pad_~ n:~ .. 'l 1 r\.' m
g
. _.. -·
dı
odaya ilk ad:mırnı 'atmak ıstt..,_lıgun esna ·
n:~ kolumdan bır tutu:; tuttu ki, ctrıı·
fınn oobnara.k bcn.i bıral-m:ık istrmt'd.lğiul 1mn etti Tam bu sırada b3.şl açık gcnt< bir kı
zın "3.ionds.n ~ ı;ördüm. Kır.lnrnğıuıı kı·
u biddctli nıuarlar fırlattı. Bu csnadn Sultan
odayn girnuşti. b:ına da girm kliğim.i u,ııırvt
t'tti . .Mil.ıeyycn bır od:ının du\'urlanndan biri·
ren o~tasınd3 ırıuıa ta. :JAttA .,,,ıu:ım·ık 1: t.
tabi kıı bil olsıu:ı.:) gay..t sıınatkürnnc bl r lalı ııı:
s3.1ı örtillü vat.ak gOrdilıu. Bu yatnktn: U7.l!l't

;\'!'İ kumnştnıı b:.r t'..binlik altında. yilzii GaUıt

• 'ü
ta kadıncft-ndi vntıyordu. Zalışa·
:1.u.
•
.
ı
Mıtc ha tn~·J ynk~-U. gayet nll%ıkll.ııe b r

•11•

1

1 ııM'liU

Rahat!!Wıt;mıı: ııuıl, vfendım

.,

..,
~
~~~~~~----------__:::_!i~~··~=---------------ı_s...:..:·r,\....'>nı..ı

!DDULlı:ECID

Tatlı. gayetscl"imli bir ses ce,'ap \'erdi:

dimiz.

Kl•ndimde iyilik hissediyorum. Efen-

Pad.işnlı sözüne dc\'am etti:
- Doktorumu gdlrdlm, kendisinden ben
çak fayda gördüm. lstiyonım, sizi de ted:l\'i
etsin.

Hasta cc,ııp verdi :
- Emredersiniz.
PııdL5ab hastaya bana nabzıru göstermesini rica etti. Bu söz üzerinl' gayet nazile. son
derece mütt.>ntı.s.ip, fakat 11.zlicü bir hastalığı
gösteren zayıf bir d uznııdı. Badehu Sultan
hastanın dilini de görmek isteyip ı,,temOOiğimi
sordu. Muı•afakat cı::vabım üzerine hastanın
yüzüne örtülü şalı kendi açtJ. işte o zaman
karşımda öylc güz-?! bir kadın başı gördüm ki,
ömrümde böylesini görmcmiştıın. Iztırabın tes:ri, çehrcnln solgunluğu, hastalık tcsirile gözlerin parlayışı bil<' gnyd caziptL İcabcden
nıunyen~-yi bitirdikten sonra, Sultan şalı yin•'
eski ı'a.Ziydine getirdi. B:ı e.·mada mahut .Meryem Hatun odaya girmişti. Aramızda uzun bir
mükaleme baş!adı. Meryem Hatun kadınefc.n
dinin ah\'ali sıhhsiy<'Sİ haldanda bana izahat
1•ernıeğe yelt.:>niyordu. Bu mükaleme esnasııı
da kapının dı.5ındaki perdenin ağır ağır ac:ıl
dığını, bu suretle fl('yda olan aralıktan bir
sadanın C'rmeni karısma hitab ettiğini işittim:
- Sen meseleyi güzel anlatamadın, doktor sonra bana gelsin!
Bila!ıaı··· üğ-rendinı ki, bu, Valde Sultan

imiş. Çi.itı'<ü lı:z hast:ııun odasından çıkınca
Zatı ~ahane bizi midesinin odasına götürdü,
faJ:at kendi ginn.:>di. Aramızda bir perde olduğu halde kmdisil~ hastaya dair lıerşeyde
uzun uzacliyr. kemali hararetle bahsettik. Bu
esnada Meryem Hatun doktor S ... nin tedavisi
ile müessir 1.ıir iyilik hasıl olmaclı.Yına dair
Valde Sultan tarafından beyan edilen fikre
büyük bir srrbesti ile karşı durdu. Badehu
7..atışahane beni hüyük ealondan yukarıda
zikri geçrn !tül}ilk odaya götürdü, burada kemali isticalle fikrimi sordu. Ötedenberi adetim okluğu \·eçhile, muayenenin tekmil nıesu
liyeüni iizeriıne alamıyacağım için Zatışaha
neyC' tıbbi nıua~·enemin kendi huzurları sayesinde \'C merasimin müsaadt>si derecesinde
tar.mm olduğunu, fakat bu bapta derhal bir
hUküm wrcmiycceğimi, şimdiye kadar tedavi

~kn doktorlarla da !Jir kousi.ıllruıyoıı raıııııaıt
.lhıın olduğunu

BöyJ, dinı.

"Dun. 16 eyhil, J~ylerlı<'yimlt Sult.ar.ı.n hu.
zuruııa çıkıııruı:daıı

t'V\'el iıll§ ınabçyiııci Jfaıı:ıci
Bc\'u tesadlif .-tLiğım zaman, tekrar ltı.l"l.ın
ıçı;ı blr ı·azlfcnı olduğunu söyledi. Fak.-ıt bu
defo iıııtinnımda lsrar ctmemeklığimi de ~\·.
siye etti. Bu suretle hazırlanarak huzura g.r.
diın. z:ıtı~hane sözü derhal bu me:;efoye intikal etti rtli, d•::ı.li ki :
_ Biliyorum, bu gibi \"azifdcri memnu.
nivetlc• <letıJhdc ı•trniyonmıı. Adal.ıi nıııg:.:yir
bi~ harekcttt' bulunurum diye korkuyorsun.
Kadınlarla ı;ok iş gi.iı'Ulmiycccğiııl zannedıyor,
tedaı·idc-u

matlup netice

hasıl olmaz::ıa

gilce-

necc;;imden çekiniyoı-swı. Bu hususta tama-

men müsterih ol!,bllirııin. Sana Jx,ıı bir kere
son derece itimat ctllm. ı:kıı d.., bllırain ıu. illç.
la1ın hiç bir zarar \'ermez. Cenabı Hakkın
inayetiyle daima şifayab edl'r. Başka düııün
c.:lerine gelince. şu halde l.ıunlar pek nabemalıal. Çünkü seni ben genç kadınlardan birine
göndermiyorum, valdcme yolluyorum, kendisi gayet sakin \'C zekidir. Onun yarunda sanatını tatbik için hiçbir müşkülata, hiçbir
müınanaata maruz olmazsın. Bir müddettenbcri ralı:ıtsızlandı, şu günlerde kendisinde o
derece fenalık hissediyor ki, o da - ben de acı acı ağlıyoruz (son cümle üzerine gözleri
yaşardı).

Zatışahane haremin medhal kapısından
uzak.laı:;lı, badehu Valde Sultanın Çırağana
doğru gezmeğc çıktığını haber verdi. Bana
da omya gitmekliğiıni emretti, yanıma biı·
lıaremağ:tsı kattı, Valdc Sultana kendi tabibı
olmak üzere takdim cdilmckliğinıi, kendısiııi
b~ ıa tedavi ettiımesini rica ettiğini, icabcdel"!'.t benim de mahcubiyetimi izaleye çalış
masını tcnbih etti.

"Çırağan sarayına geldiğim zaman. uzakta bir koltuk sandalyesi gördüın. üzerinde
örtülü ve feraceli l.ıir hanım otunıvordu. Bu
hanım, \'alde Sultandı. önümde .İc.ııavuzum
hare:mağası olduğu halde kemfili iht.ira.m.!a
yaklaştım. Haremağası padişahın sözlerini
söyledikten sonra, Valde Sultan beni gayet
sam.ima.ne kabul etti, yere oturmaklığımı tek·
lif eyledi, oturacak yerden başka birşey görmt::dinı, nlın şeffaf örtünün altında. şıitırane
bir humretin yanaklannda eu~n olduğu gii·

-lMilliivvrdu: kcııdiain<> ınııhte:rcm <>~!unun nılı
;111u;•ri hakkında ibraz buyurdukları nazikti(' ihtiuııı.ı:nlurdan bahsettim. Badehu bblıl ııu
:ııeriıııc JwmAli sUkünet ve suhuletle cevap
,·cı·tll. Bu esnada lakrıben :.16 yo.şında, vücudunu gayet iyi muhafaza clmjş olan bu Gür-

..

kJZırıın güz kamaşuracak derecede

beyaz
~.~ nazik c·IJE'riııin harikulide gtize!lıği, haliwti ,·cı.;hiyt.'Sinin intizam ve metaneti nazarı
diklmtlıni <.:<·lbetti. Çıka'.~cn ?ana son_c:crCCC!
lütufkür dnvrandı, kcndlıııne ıcabedeıı ılaçlan
hizwl yapmaklıbrımı emretti. Feracesinin(·~~
hinden bil' kese altın c:ıkard.ı; yu~arıda zıkrı
,·çi"n harem ağa.sile bana gönderdi.
g
neticesi
malumat
vcrml'k için derhal Bı:ylerbeyine. padişahın
yanına gillim. valu"sini dikkatle muayene
edip etmediğimi kalbi sual eyledik-ten sonra,
mütcessirane bir sesle:
_ Şimdi artık çiçek açacak ,.e yeni meyvalar ,-erecek bir ağ'aca bakmak değil, bu a-

"Mıınvencmin

hakkında

ğ-acın kurumasına me~dan ve~~~k icabc~i:

yor. dedi. Vakksine de

kendısının

kem~lı

rıuvaffaki~·etle kullandığ'ı
\'l.'.'rmcdiğimi bcsuş:ı.ne

ilaçlardan ı·erı~
bir saffetle sual ettı,

ve bu sözleri söyledi:
- Bu k2dar sıkılmaya lüzum var mıy
mış? A•Tupalılar bizim aile hayntımızı daim.a
yanlış bir noktai nazardan muhakeme e~~
~·orlar. Diz de hep senin gibi insanlar def!11
~ivi.z7 Benden veya adamlanmd~n h~ ı:ıt
mi~"l'.'c~k bir muamele gördün mü? Artık musterih ol. birbirimizi tanımaya iyi fırsat bulduk. dost olduk.
"Sultan Abdiilmecid pederinden sıkı bir
terbiye görmü.c:. ezcümle mükemmel bir mllslümana. liizumu olan ŞE'yleri herşeydcn e'l'\-el
tahsil etmiş. Gavet zarifane söz söyler ve yazar. KimsC'nin ~Örmediğini bilirse. mükemmel
sıır~tte ata da biner. Ehalinin karşısına.~ı
- 7.ııman beşa.~ t'mı.
· cıs
· manı· metanetini ne
gı
sebebe mebni sakladıqm:ı bir türlü a~lım ,~:
medi. Bu gibi hallerde n::ızarlannın bitap.ıgı
- vazıyetının
. · · ı'hmalkümnc
oluşu
ve fersi7ligi.
.
.
·rctimı
l'dbeltJ
..t
h
pek c;ok (fofalar nazan a~
•
Sultan Abdülmecid umuru bcytiyedc gaye
·"--'t'll .,.
<Tl'lm~
idart'I i \'C lııwırha Iıtı: zıı l "wıı l'.uuu
•
·
t
b.
-~im'
scnı
1
O::;ulhırınuı talısıl \'O t'r ) ' "
•dr.rece
fAblllkknt l'dt'r. Vı•fatıml:ın sünrn kardeşı _
ll!ilii.ziz Efrııdi ı tahta gı~ecc",. ()]ursa ı' !Ulla·

nnın başına gcle«'ği kcmlı.U tccıısül'te a~U
nUr. Gen!; bu Cılur ve gerek yirmi ikı yaşın·

da, ceııunuıe \ fakat gııddarnııe t.:ılıhıl.a ına·
lik ve gaye• l:avlyllll.ııinyc karık inin bUtUn
arzularını tnbıi b•r aurc-ltc ifn ctmiyeccgını
dilı,ünmek, hayabıu zehirler.
"1850 ııeııesi mayısında Zatışahane
(Kandı ye) yı Zİ)'aret etti_. Bıradcriııi ve en
bUyUk oğlu Murad Efendiyi aruıı::ın bırlikt<'
goturmesi bırı;ok şa~ialara sebebiyet vcrıli.
Kıı.mıını.m Sultanın ve diğu iki ı;t>hzadenln
kamaralarına multasıldı. Denıze ıı.çılır açıl
maz, Sultan beni çağırttı. Kendısinl neş'cslz

ve mUkeddLr gördUm. Bana şu sö::leri 6Qylcdi:
- Denize açıldıkça. kalbim tehen.ıc ccUyor•. Herkes öyle za.nneyliyor ki, ben karde·
şiıııi korkumdan ve kE'ndis:ine pek zıya~ mUtema vıl olan halk anısında yalnız bırakmak
i.ste~ediğımdcn beraber ::öturüyorum. H.:ı.l
buki hakikati iv1 bilmiyorlar. Bu çocuk ele avuca sığmaz, ~nu gözö:ıünde bulundurmayı
dalıa muvafık buluyorum. Seyahat tasavvurunda olduğumu lıııbcr alır almaz hiddet.inden
titreyerek vanıma ~ldi, kaıdisini böyk ('b.,-...
diye~ mahpus mu t~tacağunı sual et.ti. K~ndi
de dünva yu.ı:ü gôrmek, mıi.s+..akbc! teb'asını
t.:ın:mıık \'C onlara görii=ek is:cdi,;Jtl soyleıli. Bu cUrctkürane sö::lcr ba.şka d!!virde, baş
ka kardeşe karşı tehlikeli olurdu. Fakat ben
kendisin. acıdım. mümkilıı olduğu kadar muhabbetini kazaıımıı.k, ben!m ektiğim veya eld. ctmC'ğt- c;aı:~tığuıı menafii bılihare mah\'t'tn:::mcsi için onu 11.:,ıı hal:ır dk~ '~kı!
etm k fikrile yanıma aldım. öyle hisscdiyoki hiç bir lütuf onu mem..'lun etmiyor.
bir fikre
bu·
Un benimle beraber eam.ie ~tmesıne musang
kl ""::nı L~ edİ\"OI" ertesı F3bah sad·
de ctm ıgı
- •
eli' . b1
0 lm:ık ı.suyor daha SO!lI1l. ken ısnı r
'
'
nu:ım
·.. • tal
ıilA\'tt(' vali na.sbeuneklıgunı
cp edi.~·or·•
·
ı
.....,vnkabıl.
0G&ilyorsun ,-a. dost oımamız .,-.
.. ıide o·ın·ıııınmı taz)ik edeceğine. her
nun ı.
:ı-~
kana Um \ıır'
tlirlll isyıuılıuıı sebep ol:ıcaı,"ına
~ ınAnt
Beni lstikliline \'C saltanatına. y~gune

~başka

nddediror.

kapılı.yor. ~lcscl~

b' k
bu seyahıı.t csnn.sıuda. ır ere
d bam §U sfu:.lcri siiyledi:
. .
- Kardt'Şim konsoloslann ziyııı'C:ını 111'
ııuroU~ lt>likkl eder. bılir misin~ E.kııerıya ha"Pn~c:nh

,\N!ll.J<lA>l'ltlJleJ

-1S4ğırarak:

"Bu gA\·urlar sho nekadu dost görinc hcpt<i nıUtU-fik
diişnıanlarıııuzdır. Elimde olsa. hc-pt;ini birden bir ka\,i:"a bindikleri r:un.an toplan i.lz.crlerine çcvi;tlr. gclx·rdikll'rini kcnılilı zevkle
trm&>ıa ederdim" eler.
Badehu sö::üne ~u ı,ıureUe dt•vam etti:

;iinUr!cr.ıt' 1'Öriln:ılinlcr,

d<' dli!:l\r olaca~u tehlikt'<ien kurt ıılmak i~Uınıen miblUman ol. Bilirııin ki. ~ 1 ~
her dine J<arşı milsaınıı.h1tk~nm, fakat sem
vanımdaıı ıı.vırmak arzu t>tmcnı.
•
Bunun ~iwriııc. ,-:ızifemi kl'mıili dikkatle
ü:ı etml'k istL'liiğimi. hiııınyelerinA mazhar oldukça hizmctll•rinde k..-ılıı.cağımı. fakat hiç bir
fikr<> binaen itikadımı feda ctmiyeeeğimi
Zatısahanc\'<' anlattım. Eulta:1 Abdlilmecid
hiç e'esini ç;karmadan yanından çıkm.a.roa mü:oıııaıic etti." (Ahmed Refik tl'rcemesi. Tarilı
Enciirueni .M t1C'!lıuıo;ı)

-

St•ıı

Ahmerl Refik, bu hiikümdann ölümünü

bir ma ktı l,.siııde şöyle anlatıyor:

··son

günlerde

ök:ıürüğü arrmı::ıtı.

Fakat

ifrazatını muayene ga:;ri 1mbi: ii. Tükjj rdüğü

meııd.il!eri dcrhJl yaktınyordu. Bu hal günlerce sürdü. Ahvalind' birrlenbire iyilik göriilmeğe başladı. İlk ı;Unlerdı• hastalık da fa.
ııılalı oldu. Fakat zaafı arltı. Doktor Kara Todori neticeyi anlamıştı. Onun ic:in tedaviye o
kadl\r ehemmiyet vermek istemiyordu. Son
~inlrrde padişahın halinde bir fonalık görlildü. O zaman doktor Zografos'u çağırdılar.
Fakat Padişahın yanına ııokm'ldılar. Yalnız
a'razını anlattılar. Vükela telaşta idi. Pad.i,ahın hastalığını anlamak için bir meclis toplandı. Bu mecliste Serasker Rıza Paşa. Baş
ktı.tip Hakkı Bey. Başmabeyinci Ahmed Bey

\·anlı. Doktorlar padişahın rahaum:!ığını h·~
yete :ı.nlaltılar. Dikkatle muayenelii lı'\zını
geldiğini söylediler. Rıza Paşa şu teklifte bulundu: - Öyle ise padişahın tanımad!ğı bi:kaç ıloktor gclirclim. şüfera sıhhati humayunuııuzu

anlamnk istem.işler. bu ıloktorlan
göndt•!"lniıılcr diyelim dedi. Teklif kabul oluıı
du. ltnlyan ııefurı:than<'Si labıbi doktor t.fonrer'i, Profesör Ka.-ıbar Bey ile Mnvroyani çağ
nldı. Bunlar her gün huzura giriyorlar. padişahın nabZ!tıı w dilini muayene ediyorlardı.
J!nu:atını el'an muayt"nc rdemiyorlardı. Bir
gtin doktor Zografos huzura girdiği Mman

Abdiilıııeciıl g-.·ııiş bir rııiı~d,•r lir.orinlle oluru.

vord u. ı) u~ktoııı ilk aözlı·rı §U oldu:
_ Hıuıtalığııııın ııt' oldu~unu ııı·ntlcıı
do~·loğnı nıılaınak ic;iıı çağırttı~.
Doktor ,ql'8 ı;ıkaıın:ıdı. İçcrıde Başınaoo.

· · ...
,~ıııbaşıııda l'ilt•riııi kavuşturmuş Se~ı<kcr Rıza Paşa duı-uyordu. Sultan Abdülvıtıcı.

mecid sözüne de,•am etti :
_ Nedl'tı cr.vap \'enniyorsun? Hakkın
vaı-. çilnkil doğru bir ıı.damsın. vücudumu
muaveııc elmc>dC"n bir şey söyleyemlyccekaiu.
Zatr~ı ben de ııenı bunun için <;a~ırttım. F'akat
bmi fLdi bir mitşlcri ıtibi muuy•me l't. Padi·
şahlı~ı rnı !al.an unut, gel!
Doktor yaklaştı. Sullau Abdülmecid:
_ Yatmak lttzım ıııı "? diy<· sordu:
_ Havır ŞcvkL•lılll·ar. öyll• oturunıa.nı.ı:
daha iyi.. Göğlls nnıay<•neei için bu otul"\UJ
muvafık ...
. Stetoııkope lüzwu \'ar mı'!
- Şimdilik yok efl'ndimiz.
Arkasında gt•celik vardı. Doktor göml..ğin üstünden dinlemc>k istedi. Padişah gö~
sfüıü kfı.nıilen açtı. Çok zayıflamıştı. Kemikl·~riniıı arası o kadar çukurlaşmı"tı ki... hastalık an la'jı ldı , zatiirrie idi. Padişah muaycde giinü soğuk almıııtı. Vücudun zaafı hastalığııı artmasına sC"b"p olmuştu. Veremden E'scr voklu fakat hastalık müzmin bir hale
g-rln~ıFJti. Ci:forlcr rahatsız. hastalık ziya.de
idi Abdiilnıccid dcdı ki:
- Bilivorsun va. ~liinik'ten dönü~t"
sıtmaya tut.ulmuşt~m. O z:ıınan haatıılı~ yine i'!'ll anbmıştın. Kostantin Kıını Todori ba·
na lkdiki bu hastalık alel(unum ciğcrll:ri tı·
karmış, hakikaten ciğt'rkrimdt' bir şey \'aı°
mı?

S<ıııra kaııep<.•ye uzandı. Doktor bir k.·re
dr dalağını muayene etti:
- Şcvketmcap bu larnflarda bir !!CY
yok.. ıledi.

Abdlilm<'cid çok ını>ınnun oldu:
- Çok şükUr Allaha .. birı1z tııt de kal·
kayım .. dt>di. Kalktı. oturdu. Ciridi bir tnnr
ile sordu:
Şimdi aövl<'

baknvıııı .. Nt• buldun·:

Nedir hustnlığıı~? Doğru söyk. ~unu iyi bil
0

ki ben ölUmden korkmanı!
- ş,,vkvtnı~·np., Hiı; bir ş..:yiniz yok.:
Yalnız umumi bir 7.ıtafınız var. Dc\'lel iıılL•ıinı

-1~-

çtık nwııık ı·ltiğiııiz için bıraz tla naıı.p yurgunlugııııu~

_

var...
Ya

_

ciğ.. rim, dalaKım!

_ _ Ilic; bir

şt•y..

O

tarafları! ı hiı; bır ~y

yok..
. •
Ka,ılıtrını çalıp t,·hdillrnr bır tavır aldı:
•
-~ Hazrdı lsayı seversen doğru BUyle!
ııoktoı diııı ınüliihazattan zıyal.lc saııntı·
111 düııündii.

f;vet

.
ı;cvkl:'lmeap..

Hazr.·tı

lsa

aşkı

na Höyliiyorum. Tchlikeoli bir ı;ıı·y yok!

r·

rı bııdcııhı.rı• parladı. Simasımla bır

tw>ınş<'L hthııl

oldu.

IJudakln!·ında tc~:ıüınlcr

iıt·lıı'3ı P<ıktora fnımıııcn P\!k iltıfalkur ııöz
!t-r

ııüylcdi:

siıı; &ni. şu hale koyruı zaafı bakalım nııaıl
vrnecdtain?
·
Doktor bir ~ey s(iylenıcdı. Abdülmecid
dfJ\'lllll l'l ti.
_ Ne o.. Susuyorsun:
_ Şevketmeap.. Zatı ~ahanelcrinc bir
ilaç verm.xlen. ötede kulunuzu bekliyen arkaılaıılaılıı konsultasyon yapalım..
~
. ,..
Abdülmrcid Rıza Paş.'lya li\! so:lcrı BO.} •
ledi:
_ Anlı\' orsun ya .. Pıuıa .. Bizim doktor
arkall:ı~lanı;ın gönliinü kırmak istemiyor.
Sonra doktora:
_ Pt'ki git.. Arkadaşlarınla konuş.. Yine gri.. Pu~ ! B.-uıa bir kah,·e gdirir misin?..
lledi ..
ı Kon;;üllasvonda l tooa\'i karıırluqhnl·
dı. Yuğurt. balıkyağı vcrilccr kti. Abdülmecid
balık rnı.':ına c;ocukluğundanbcrı alışkındı. R •
r•·tc ,::ızılrlı. DP!üo:- Zo~nı.fo~ t.C'l.rar huım_r:ı
.rd: Ab<1ıı·1 mcc id m<'Snırdu.
Rr•a Paı:a ıl<'
gı ı.
.. ..
•
örli _
mütebcıınim:ınc güriJ>:llY0 rdu. D,k,onı !?
n
-

..

.. ., Baka-

Arkaı laşlannla ne goril.-:tun ·

lım h:ına ne ilaç vcrt>cekı<in?

-

Stil ~C\"kelmı>ap • Sc11rn balık) ağ\:

1'r:w:ı. R.alıkyaf':ı.nı k{ı m,~Pll ~

.
. 1aı. h,
tını.
Boymurniakı. !'llŞ
qı 0
dan başlıırını.
.l:<t•

1 •

"~ırdı. nınn·

o

•

ıı.~

Abdlilnwdd Ç\.•k ım'ıııııu n' iu \"en1m ı ...,
. ,. L't.1
n. k lıll. 1ıı~·ın
ıktısı ~'\11\all
lt'&t•llı. .lÇlll\<I.
,~

z tı

Hız:ı Pusa dıı nrltnsından ~leli:
,\ın lh•kt~•r. 11<·ııi tebrik edrnnı
!;ia.Jıliıw ~·:ııl.·ıı ,... ı.ı- m~ııumıı <ıldu r· \-Ü.'ı

-

<:il

O<'\"ll!l \"Udi

, 111.:-x- ııOylıytte&rım l!CY
r! Ef, 'ld.ımi:.ln d!lçnr olduklıı.n haslalık tedavi cdıkınc::.
_ Daha n kadar ynş:ır u..nnedıyonıun •
_ Orasını Allah bilır, fakat felikt:l ya·
kındır. Şimdıyc kadar ne derece ın:ıdlyse bun·
dan sonra da uzayabilir·
_ Bana dcdiğı:ı.ı başkasına llÖ) lem<' Bu
mesele)i ne kadar s:ıkla."Sa.ll d~lctc 0 kad r
hı:ı:met etr.ı·' olursun'
Ertesi gun:ı birbiri arkasından ü vawr
koştu. Dokto~ saraydan ısUyorlardı Doktor
Zognı.fos Abdlllmecıdın hşl!Wığınn dair yazdığı risalro" , k"a,, şeyle anlaUy~r·
"Sıırava pldığım mman Zatı ~an nln
sabaha do~ tı.ırbın arkasından b r kac; de!ıı
bayıldığını. hali da ba\-gın olduğ"~n~ s5yl<'dil
Hastanın oda'< n:ı pntm. lkıncı ınnbc·
. er. Al'ı N-\'
o o-P<'H'
bet.çı cldut-~ içın yata·
vıncı
.
ühl it
İ:ın binız ole:: n<k duru) :-. ha.«tanın m • ı

-

Ev KÜZC'! ııdıını bana ne ilaç Vl'rceek-

cı• drdiki:

llısan ali' de tallıfinW frmıan buyur\lu. Kc~1'1
ga~~t y rnuir, lıııllA ycm~ktt·ıı eoıı~ ı orta O·
yunu bile emrctlılcr.
Vnkit gccıkmlgU Uoktor çıkarken Krııı
tıı.n 1 hmcd Alı Pn.?'ııın yın"('ri g(!jllt. ~kili
mNl Alı Paşa AbdU!mecidin hemşiresi ,\dile
Sultanla l'Vl nmlşti Kaptan ı·.ı.şanıo l.t'nduıı·
rıi dalr~inde bcklcd.:f,'llU \'e hl'm~ ı: ıntm ııu
soylcdi. Doktor gitU. Kaptau 1 oşı tı:-hdltkAr
bir sada ile dediki:
- Bıllıa do 1rwunu ıstıvlcrscı:ı ll06l olu·
ruz, ııoylcma..:ıeıı d~man olun!%. l>'akııl blhreln yıı, dilşmıııılı:.'!ı.m dJ. Ccruulır. Doklor ıı<;ık·

~

r

P~

hakikat.en

hıızr t1

kı.--d

ı ışi

t

·uz .. dı\

1 ~ '1l"du Malı<'),neı~".
Burada n c; r

scro.

("

n
• • na
tanın yatağı

b

°dt''"l h •
:sultan Ab·
di ,_,..ti. ı;,., n·

~um.

• n tavana
ı..._
t1'"'
ı k'U..-u adı Tcı:ıerrusü ıııktı Go :ııU·
c;ık \'t' p) •
.
haran;l t.ıı·
nun hınlt.ısı fazla, nab%ı ~m ~
ndl!lını hiç bilml·
tı HubS3
bul t ~
dU~ıd..n

,-ordu
-

lı &~

:

<;'abuk doktor Kam Tod rıyi çn ~rı-

nı:ı:' ~""
•
r
- Fakst E!cndimır; yalnıs sızı fl'rrnıı ı
bc._\'urdu!ıı.r

.
,
Su ı.lroığı'lıi yapıııı.1: 1 Hınız: sıı .
Ah Hl y tıktı Elımı muhtıwrın şııkn~lll·
nnJa ' ' lmllanııdn hnfift•~ ge:ı:ıtırdım. Eli,.·

-140"'Otornohfl1w ihar edlldikten IOIU'a 6nilt i:davulut YUlfelllD1 g6rea poU. otomobi.. ,. ubda ftU Ha,daı- ve Emniyeti Umu""'8 llldllrl JlufüdcUn. Be:Yoilu Dairef Be~ KMlrll t.maD IDmJcl. Merkez Ku-

• *"' Jll1l&ftıf Atıf Beylerin otomobilleri

. . """1 llaJcle aut bt!f

buçukta hareket
+A•'IUr. ~hiç bir yerde durm.ıya
~ ~. Sabık halife ve

...
m

ılfh•

IDC&t mt Bbe dofru Çatalcaya

~.
"Si.rayın t.emhiri - SebtJr halife ve mahdmmı De cllpr fllimleri aikredflen .vat hare. . tedalılr IWbu edi!mfttir. Evve. . . . . . . Atlf Beyin ldanılli altma
..... ....,,. blllDill vuifesbıe iade
. . \Ht. KabeJin daireai mfl!ıtir,

1 1 ltıtlr· llalıejfn ~ eMi A,

. . . . . hadan beqi olarak bira. , lht, 'KfM"llıhM efe tahf:tm edil,
-'ltlrr &alla barem d8lreıııinde . ,

...... bdunduiu için bQ daire açık
k

••mıhr. Jıılblıh Amire ve 1ımımı
,.;~-li'lli'ldl kyswttw 1ıaı Wriatlmyi

~

lft . . . . . . . c1lıbi t&htfm edlJ,
Mtlr- e.a,a girip glfıımak da menez
n

:

*!iti,
J

>.

SIKLOPEDI l

-lil-

.:nc-k ve istirahat bitti ve otomobiller tekrar
yolu çıktılar, buralardan itibaren yollarda çamur bıı.şlııdı, otomobillerin devamı acyri ça·
nıurlura saplanmak ırı.aniasuıdan yine teah,
htını. uı;rradı. Bu t.eabhurlar euwıında abüt
hallfc otomobilinden kat'iyyen inmedi.
"Çatalcaya muvasalat - Saat ikiye yakın Çatalcaya yaklaşıldı. Çatalcaya yakın bir
mahald · Çatalca valisi C.eW Bey kafileyi
bekliyordu: deli.letiyle doğruca i•bısyonda
ihzar edilen daireye gidildi. Dairenlıı etrafın
da polis ve jandarmalar hilrmetklrane abık
hallfoyc son selimı icra ettiler.
"Çatalcada -AbdWmecid Efendi Çatal,
en istasyonunda bulundukları mllddet zarfın,
da daima istasyonda dolqtı. Şen görilıımeğe
gayret ediyordu. Fakat dermaııaız ve yorgun,
du. 1stanbuldan Çatalcaya kadar olan ve hat,
tli bir saat kadar yayan yürllmek mecburiyetinde kaldıklan seyahatin yorgunluğu altmda
zayıf. san bir çehre görülüyordu.
".İsta.nbuldan kalkan ekspres aaat onbiri
kırkbcş geçe Çatalcaya vaml oldu. Elmpreııte
Abdülmecid Efendi ve aileeine bir yataklı ,,._,
gon ile 19 numaralı salon vagonu t&hll8 ohmmuştu. Abdülmecid Efendi kısa ve blOt &,
sürUklerle ifayi selim eden polis ve jandılrma,
lar arasından geçti. Kerimesi ve mahdumu
koltuklanna girmlflerdi. PoU. mtıdllrll Sa-

.,,. ııntı•

deddin Bey ve Çatalca valisi takiben ~
lardı. Guetec:ilar Abdlilmeoid Efendinln y-..
runa gitmek ist.edilerııe de poWı muhalefet etz
tl. Abdlllmecid Efendi evlidlannın yardmuy\e
vagonun buamalUarmdan çıktı ve bu arada
arkasına dönüp Çatalca vallısi CeW Beyin elini
ıııkan.k:

-

Ne

yapalım

mukadder buymuf.. lor

f&llah millet. ve memleketim se1lmet bulur,
bana çok nezaket g&ıterd.iniz, ~ fJde..
nm dedi.

'"Kampana çaldı ve tren yırmı dakika t•
ahLJr 00-n bir tavakkufu mUte&Jdp yoıa çık
tı tı. Saat yediye doğru budu
mürur etti."

ABDVLllECID DW-'DI (~ Shtıııl)
- On altıncı aaır 80lllariyle on yoeıcbnci una.
birinci yan.uda t.t•nlıuhm ea bilyik ~
lerindeıı biri olan bir Baheti teJhiıtir: B&lWr
tarikatmıll Şesmıi.ye Jr.ohmma mi'
olan Sivulı Şem8eMin Efmııclnin lıiraderi.
"Tulıfetill millQJr." ve ''Zifainıei ami" tutld

tiye

1

1

teYh lluhamım Efedinin • ,..111ı11191mr '9Jla
.AbdftW.ad Nariııin . , _ f t mlbtidlıılir. 1MI
<H. 971) te Zilede doğdu, Dk tahısiliDl be' m
dl.o g&'Ctil 'ft yedi ,..... ...,.. Kar'm ..,
du. TaW. lıll16k ... tatıi;)ıeııiui ...... .,.....
aıddbı ı:readidm ........ Deılrillla ...
namlı~,....

1M

(B.

lD) _ .

....... PIP onııda alm Pirimde Vtll . . .

'z ~AlWll...M

1'2 derglhına te)'h oldu.
lSK (K 1013) de de SJvasta.ki derg&lım i~ poetntetnl ve amıcas Reoeb Efendinin
..-ı berine de Sivastald Şemsi derglhına
tııırh oıdu. İlim ve irfan yolundaki ~

" J8rine medekl Halveti

'8ıan OçOndl Mehmed tarafından bir battı
!ıılmayuıı ne tst.anbula davet edildi; bü)'tlk
tehfrde Dk va'mnı Ayuofya Camlinde verdi
,,. ıma bir mllddet de bu mlbed civaımda
bir ftde oturdu. aoııra. kendiaine intisap eden

vakUn Reld1kOtUbl Ll'li Efendi ta.ratmd&n
lııedlJe edUm Eyyuıb Ntıp.ncuındaki bahçey.
Jll'lfetl. Kuda.raluı Mehmed Ajanın Çargam- - yaptutt."1 Mehmıed AP aaviyesine ı;eyh
olıllL ŞeyblWsllm Suo'ullah Efendi tarafın
dan cami haline konulan Atpuannda.ki Hü..mıey Jıleecidine de Cuma vl1zi tayin edildi. lıııtıDbnl .halkının vaulanna 1ıarF gllat.erfmallde al&b berine birtaç ay llODıa Şehwle cwn•ine, bir m8ddet sonra da
8altan &ı1lm. camliDa Cuma vAizi oldu. Sultan Selim ciYarmda bir SiVMi dıqthı ile
mmald J&PbrUı- Blagtba bu !DM"idl.n yeri J)a..
ı ... ıfabmn aWumn& Jrablm19 ~mmakta
• : 1*dmJt olM dels'htan da dııvan yan
tRmtlıt bir ...mır Jralnngbr. Sultanahmed
.mil Jlllllftea "TaDel (leybi" olan AbdWeMlıl Dendi. tamel Cımılurken dua et. . .)ıl,at m'bedbı halka~ gQn de ilk
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<=-a '-'mm vermie ve öltınceye

kadar bu

ftllfe ilminde blntafbr,

Oca:acll 'Mehmecl, Birinci Ahmed. Birin-

.,. '+, Gmg o.wı ve DGrdUndl Murad
Atsldwlade illa 911 lıfuı, W
w kem&. ._ . bir ......... hllımete Üıamar olan

- · ... t8avfuf Umi, m8blm işlerde pa................ tanfmdan ftkir- re~ lqcıuulua bir alısl& ldl Kara yazıa ve
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dUDIAf ile ımı.ı-.
Abdülmreid Sivaslnin Türle vatanına eşı iz büyUk hizmeti, memleketi bot:ucu bir karanlığa sllrüklemek üzere baş kaldıran koyu
taassuba karşı fevkalade cesurane ınllcactr
leel; tahripkar bir yobazlığa karşı mllabet j •
timlerin ve güzel san'atlann hemen tek konı
yucusu olarak göğüs germesi ve Kadızadeliler
diye anılan mutaa.ssıp fırkayı yt>re aermeaidir
(B.: Kadızadeliler - Sivasller Kavgası).
Bir taraftan taassub ile mücadele eden
Abdlllnıecid Efendi, diğer taraftan da, tarikat
ve tasavvur yolundan herkesin havaalaaını
sığrruyacak taşkın fikirlerin yayılmaaıaa d&
mini olmağa çalışmıştı ; devrinin seçkin kıy
metlerinden Oğlanlar şeyhi İbrahim Efendinin katli vacib olduğunu söylemekten çeldn·
mcmişti (B.: İbrahim Efendi, Oğlanlar geybl).
lstanbuldıı. vaız, ir§ad ve tesllk ile &Drilnlln kırk yılını geçiren AbdUlmecid Slvul,
1639 (H. 1049) da ölmüş ve Eyyub Nlpncasmdaki- bahçesine gömillmUştUr. OlUmUnden iki yıl sonra, gördllğll bir rüya üserine
Kösem M.ahpt>yker Sultan küıyul Behram
Ata nezaretiyle kabrinin llatllne ttırbe 1llP"
tırtmı.etı. Türbe bugün çok harap bir baldedlr·
Tavanı çökmUş, içi tq. toprak., molas dolmUll»
duvarlan da çökmek Uzeredlr. Kaql81Dda bar
lunan Şeyh Abdillahad Nurlnin ttırbeal de ı.
men ayni perişanlık içindedir. Semt b•l1°DC!I.
AbdWmecid Efendininki "Büytlk TOrbe" Nuri Efendininki "Kllçllk Tllrbe" diye ~
dur.
Yeğeni ve halifesi olan AbdUWıad Nuri
Efendi AbdWmecid Slvaalnln ölUmtlneo P slr.el IDel'Biye - tarihi aöylemlttir:

p•ııl

JllflAk8 çaktı ba)'Ü b•
OalbeDk 1le &ıı.m dala

ve avlyesi

Ray..ıı olup laııt'l !lıAcGkl ...
l ' lu lor-& koptu Aauı

sfbl

~rhl.ıkı

k&r)lııuıda

defnedilmittir.

müstalı:ıl

bir

t~yı.

Hallfe-Jerinin arumda

!.'D

meı,hunı

Tokmak Dededir.
Çok harab olan bu türbe, AbdüluWn ölilmllııiln t8l:ne, bu hükümdann &n&lll Pertelv·
niyal Kadın tara!uıdan bugilnkü feklındıe yap-

lılr

er kaal
Nuri ..trbd

BlldOn Dllfall ........

Zalalr ala

On alt.uuıı

uır ortalanı:ıda lranın namlı hıı.ttaUanndt.n;
leya}ıat yolıyta lın.anbula gl'ldi, Kulun! 00
leym&ndan fo\1WA.de Lltlfat görerek TUrkly..
du .kalıp yerl~U.
B.bl. Ali, M.ecak1b\ h\inanann.
ABDCL\"EDUD (Şeyh) - Halit ajmada "Yavedud Sultan" dıye mııthurdur; AaWn
Buharalı olduğu, oradan milridlerlyl<ı tıarıLbor
gelerek l.tanbuı fl"thlnd bulundutu .Oyl•
ııu; l<tıl.k""!. t.vr.r.l A)a f)a cı\ıınnd.a )~'1'·
leşm.ış. Ayvanaa.ray k.apıaı ~ blr llVl8Cld
ve zaviye yaptırmış. HM (H. 8601 de Olmllf

ı.a....u ııalalb

mt'Ul&&y1 ma'delMe

Meeveret tohumunu

ABDUL\' AHlD Mt:ŞhF.Bl

ıldıw

F.yle ıllzUn &(ıp -

Dinil do-• ı.,t., IAylk .....Ur "Y fahri kln.m •
C..• rt1 zubnlln IM'IM'bt HOmU Aft>b 1ç,_ bu Jdaı
(:ııoıillQ IAllml \ali kı1llNk tutda Dl&m
Blrl bu. t'lihU.. hl( maalalıat tunarlama 1iı11D
~ twJıabt maarU llnllıul ola imam.
l'INna ııcıyylne cfrdl rtthela at .adı
Bu dllrttr .-ha)1 dlnJ h<>CIMI e1 flıhrt -...
KUfr 1ltı mWk dunıp zıılmlı. durmu. Pnk
ııua-tıı..

ytre

A,r&&e lb"'Ue nazer

ş.ı.ıoa ınan...w mı ll'""'k. nuut..ıı. Mııım 1111 1-aı

~ID tı)'

haUo Uem - - -

ı;.,ı.ıud.,rt

h<-)1UC'rdir:
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eırn cıaı..

tınlmJftır.
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Narlaea.tll'.-..

Ta\-ıua.....-·alllm
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balar &l'lt olııııa

Çlbı ııAl1

. - - bdllıal
lt&lol .................
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lllll lmk ........... pik

TaltMıd

Ar-ı

8lyW ~ aıelılL

Abdülmecid Efendi bilyilltHl k6Gl1dll Jirmi ~ten fazla telif eser brakmıftır; bunlann arasında "Keışeaf telairi", "Fatiha tehiri'", ''Mesnm terbi", ••MakMıdı envan ayniye", "Letlifllle.zbar''. "DO.reri aka.id", "Jleıa
tibi tevhidi", ••lradel clls'iye", ''Hadisi erbain...
Me\•11.ni ve İbni Faria'in baidei ~
terhler tasavvuf eırtı.bmca pek matbul kitaplardır. AbdWAhad Nuriain wwwiii)lllirie
işare ettiği gibi "Şeyhi" mablaa De tlbter
yazmıştır, divlm vardır; U'ade8i . . . halt dilidir; Anadolu aiziyle katmtm• tark9ıı IJU'"
çalan çoktur.
Bıbl. : lıWııned Namıl.

B...,_. ııa-;

R.

~not.

ABDVI.lllECID çqMıı:sl -

(B. : Jııle.

eidiye Ç"fmeAeri).
A.BDULVABID l!:ll'DfDI - Oıa ...._
ci aaır bqlannda ,....... ı.taalıullu Mr ilet·
tattır.

............... ~ AWlll,. . . . . . . . .
ı.... :s..aı

Şeyh Abdülvedud bakıunda

Evliya QW-

taill ukı.ttiti on yedkııei aar halk riv&,.t·
liri i9e p pripdr. laanbul muhuuumda
Ya'Nducl Sultan ee1Ur lçindt imJıf, muhuan·

eW llç gOn 11•masna o ..tıep olınut ye
ftı1t ordulu omm 610mDnden 80DJ"8 fehri
.utebaif. Bu rivayet Biam muta\'ftDetJni
et. mecmp Wr ll'M'aMman denife mı!etme~
i1ıt1J9D mataa.p bir H)":CUWl mahıluJQ oWa
IUll

,...tür:
"JıleDakibi Yal"C.'dud Sultan
Sultan
Mt>bmecl Ayuofy•), wyril t~ ldllb dev·
ru tdHtıftl Tt-rif'rdirek nam bir mahalde bJr
N\ari hlbl berk unır rörüb OJıerine vardılar.
06rdUfr k.i pQr nurl ıllhf ~)'U bir vücudu
eerff kıbk-)~ mllttYttCih olub yat.ar G6rdthır ki .adn mllMn~nnde lummı lb ıı. Yawdud ı.mı )'Ullmlf. Hemen Akll'ı-Wla ,.
. . . ~ .. yetm1f . . . ....,.

-1"lfJdiyeAİll fllblr Nllbll'iD .............
dfııdiJmiftir· (B. : Y...m4 .............).

AıBDCLVZDUD ~

&AGI - A.bdlMdDd eel!tehıl

'°"

e++-..

dandır· Defterdar d&t)'D1. ....... Wııllll'I
gidellkeıı aaida, bk ............. .......
Ye8 bir mkaktu'. (B. : . . . . . . tllıl

mahallelll>· .,.....,_ ~,,...
iakeleei . . . . i1ıe . . . . . . . ÜllP
evlerle aynbmftı: bmlar ...,...._.

1

.ABUÜL\"F:JIHAB l·:FFSOI

dendir. A;Tıı.nsıırıı.y ,·apur i.skelosi sokağı, Ay,·ans:ıray caddi"si. !sta:ıbul kanı surunun Ay\-ansaı-a)'dan .E:ğrikapıya kadar uzıı.naıı p:ırça
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rikıı dl."ğırnımlt•rılı• aıııelı•lik

\'e arabacılık j(,.
gt•çlneıı İstaııbııllulurtlır, a~ bir miktarda da
Siirtli \'tlrdır.
Tukıuakt.>pe ınııhalleniıı m;~siresi ycıin

sı, Kırı.'lli çeşmesi sokağı, A.l.ı.ca tdtkt' sokağı.

A.laca

çeşme aralığı,

Takycci dei,'irm•·ru sokağı, Dcftl'rdar ,·apur iskelesi sokağı \"(' bu
vapur iskeJcsiııdC'n Ay,ıınsarny \'apur iskel•'siııl' kadar denizle çc,·ıilnıiştir İç c..dd. ,. •

c

dt'dir ı B. : 'rokmak lepe ı.
Bibl. : REK,

Ce~

notu.

ABD(1J.\"};llHAB EFENDİ -

Oııyt•din.

ci usır başında yıı.';i:ımış ulı:-madaıı; ÇM.zaı.ı.~
den mezun olarak K:ısunpaıı:ı. Seınanİ\'f•
Şeh1.aılı•, Siilry:maııiye. Manisada Sultan ı.İu:
rad medn•sl'lL•rlndl• müdL•rı·islik elti. Şam,
Bursa vt.> Mısır kadılıklarında b11lıınd11, 1602
( 1011) dr. İı;tuııbul kadısı oldu, w ayni yılııı
zilhiccı ·siııdt• de l<~luıüt t"<iildi; üç yıl sonra da
öldü (1605 - tul ll. S.ı.rıkirıı.z mesçidi mı•zar
lığıııa göınüldii. lffl'l Vt' istika.metih~ meşhur.
du. Vazifrc;indt~ gayet titizdi; Mısıra gid~r
ken. bindiği kadiı'gaıun kiiı..-kci esirlt'riııt• şa
mp i<;irtnJl•ınesi Mısırda da meş'akcileriıı
"Ya l<•yli"' diyı:- bağırmalannı yasak etmesi
gibi garip balll'li dillere destan olmuş idi; öyle ki, !stanbııl halkı, Abdüh«:>hhab Efendinin
biiyük Ş('hirde de buna benzer neler yapacağını adeta h!.'yecanlı bir mt-rak ile bt!klcmişti.

.......
,\b<liih·rııuıt :uaıuıııe>i

( HlU Bdcdlye

:5.. hir R"hlk>rlnd..n)

sokakları şunlardır: Yavedud caddesi Abdülvedud hamam iskelesi yolu, Yavedud iskelesi
sokağı, Kahveci Hasan sokağı, Abdülvedud
çeşmesi sokağı, Çamur iskelesi sokağı, Arkalı!c sokağı, Abdülvc-dud fabrika sokağı, A.bdül\"edud kayıkhane sokağı, Kıra! kızı sokağı, Şi
raze ca~si, Şiraze çıkmazı. Yeni mahalle
sokağı, Yağhanı:- değirmeni :;akağı. Öküz arabacılan sokağı, Hacı Hüsrev camii sokağı.
Ha.cı Hüsr!.'v çeşmesi sokağı, Kolra sokağı.
Eğrlkapı dışarısı sokağı, Savaklar caddesinin
alt parçası, Tokmaktepe sokağı. (Bütün bu
sokak isimlerine bakınız).
Mahalle, Tokmak tepeyi ortasına almış
tır; beton ve tuğla yapılar ben gibi, evlerin.in
hemen hepsi ahşaptır; orta hallice ailelerr:
mesken olıuılan da azdır. Halkının ekseriyetin!, eıitekleri sandalcılık, mavunacılılc Ye dı'
.ııiz ameleliği eden K.a.radeııizlilerle civar fab-

ABDt'L\'EHHAB EFENDİ (Kulcliuıdc) - Onaltıncı asır sonlannda yaşamış ul,•" madan ve biiyük Türk riyaziyedlerindm, lstanbtılun muhlt'lif ffi('dı·csPlt>rinde tedris ile
uğraşarak 159·1 !1003) de sabın müderrisi
olmuş. 1600 (1009) de kadılık ile gittiği f\fadin<:<l.c ölmüştür. Öliim haberi !ı;tanbulun ilim
mahfilk•rimll' bliyiik acı ile karşılanmıştı.
Katip Çt'll'bi bıı alim hakkında: ''Ulilmu ri\'a·
ziyedı• feridi asır ve a,.an idi; rıı b 'u müc;yb
Vü u..:turlapta risnili \'e rn..:fiy:ttta mergup
üsnrı ilmi vardır" diyor. :;\fuasırlan arasında
sadec"' "Kulclizade Efendi" diye m~hur
dur.

ABDtlL\'EHHAB EFENDİ (Yıisinriza
dt>) - Ş<.·\·biilisliiınların vüz ikincisi; babası Üc;ün~ii Selim devri iil~masından Osman
Efendidir; biiyiikbabası Muı;tafa Efondi de
Ayaııofya Camiinin Yasinbanı idi, Yıisincira
deliği dedesinden gelir. Gt'nçliğinde Enderunu hümayuna uluınuş, Üçüncü Selim'in iliz·
melinde bulunmtıştur; Enderunda, asrın bii·
yük 8.limll•rlndC'n Gd<•nbe\'İ lsnıail Efendinin
4"Il kıymetli talebt'll'.'rindt·n olmıl.\llll. Otuz yuş·
larında ikı'n saraydan çıkmış, ihsan Nl.ilcıı
bir ıi.iusü hiimayun ilt' iilL'ma ziimrı•slııc gir-

ı.i,o;li <ı:mo

17/)fıl; ilk şöhreliııi

Bayazıd

~e' 'ic>rıicaınilPı"ti•!ki dcrslerile yaı)tı Sclfuıik
~atlısı oldu, 1810 0225) d'" BilAdı Erbaa pay<.'Bi aldı. ısı ı ı 1226 ı de k\•kala.ılc ı:-~ililtlı:
lrana günderil<li. iki devlet arasındaki pürüzlii mt!Seleleri Türk me-nfaatini koruyarak
ha.lll·tm.-~i !kinci Mahmud'un kendisine karşı olııu itimadını kuvvt!tlı·tıdirdi; s!iraU..: }ilkııdtileı-t'k Mokkc \'ı.• tstanbul Kadılıklan püwı:ıiııc nnil oldu. 1815 (1'.!31) d~ Anadolu Kıı·
<lıııı:ıkc'l'İ, 18lti (12:32) da Nakib-ül-Eşrar ol·
du. Hil9 (1235) <la Rum,•li Kudıaskerliği piı
Vt'lli ıı..Ldı, bir sl,ne ::i()lıra da, ıs:m ll:.!~I d"
Şı•yhülislfuıı tayin edillli. Bir yıl~ fıızla ~il·
l"•'JI bu ilk ıneşiyhulında, o.~vlct Kahyası dıye:
ml:şhur ttal...t Ef·'ııdi ile deva.ın ed••gelen
dostluğuna kun-et verdi. Hatta bıı yiiz.den,
Halı:-i Eft>ndinin düşmanlan tarafından elik
düşürüldü; Dc\'let Kahyasının sukutu hazırlanırken Hiilet Efondinin son bir entriluı
sivlc a7led.ilcn S:ıdraza.m Salih Paşa'ııın ta\'·
si)·csiyle azledildi, lı.m.ide sürüldü (1822
12381. nffedilip !stanbula döndükten sonra
Anadoluhisarındaki yalısında inzi\'a)'a çekildi. Anc.ak altı )il sonra, ikinci defa Şeyhülis·
liim oldu: bu sefer dört yıldan fnzlıı bu mcvdilce kalarak, başta hükümdar gelmek W:t:re
bütün dC\'let .:-1·kü.m ve ricaliyle til~manın de·
rin ıtimat \'e saygı;;uu ka:.:ıı.ııdı. thtıyarlığı \'t'
hastalıkları mevkiini daha fazla muhufıı.za
sına maııi nldıı, 1S32 02-tSl de azlc<lildı. Bir
\1l ~onra da öldü: cenaze namazında lkinl'l
~[ahrnııd c.la buluıınıuş. devrinin bu t<>.miz \•
ıilım simasına karşı bir kad•rşinıı.slık göstermişti. Kabri Topkapı dışındadır (1758
ıs:~:~
H. 117~ -- 1249). Fffkalidc nez:ı·
keti, ahkfi.mı şcr'iyenin tatbikmds. adal~tıy1,}, pek ~ibarane olan hususi hayatında ~fet
,.e <loğruluğiylc meşhurdu. HA!et Ef~di ı;i·
bi iıer şöhreti rakip bilen korkunç
n:tlc, riya \'C tabasbus yollnnn:ı sapm
sahsivelini muhafaza ederek iyi geçınm
~m·affak olması Abdüh'elıhab Ef(nd:'n!.n
Yukamia z.ikt"L-.rulen kwnıeUeriııi lncc bir dıp
İomat :rekô.siylc ,.....~-elediğini p<'k a)'dln
göctt'.rir.
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~""

diııd asır •'rtıı.larıııdıı.. .ı\ııadohıd!\ !.!\)an ~·

rı"!.k 0.skndıuıı kadar gckıı '~ bllyük ŞC' ır

Allol

NNı:RI

r, 'n'.'.ll I

halkını fevkn\il.d

heyeeıuı \'e korkuya di.bş\l·
t r srpalı_ l ; Dl. ~ 'uru-il M hm ~ m
aa.drazamlaruıd Gilrcil Mclıl'3'.--d Paç:uun

"'ll ı:_ımh

akrabaaı

ve

al.lesmın yerleşt.ığt

yer

olduğun·

dan otürll Ada.nalı liıkabıyk anılan Caf<'r l'ıı.·
kardeşid!r D&h:ı pek gçnç ya·
I>UrdüncU. M irad sııltaoat.ııun
korkunç bir anarşi halinde geçen ilk yıllıınn·
da, 1 tanbulun anlı mrbalan anıııınd.ı. nam
ıı.lıııı.ııt.ı. Bu padişahın on eelUz yaşına ~ıp
annl\ y1 kıınlı bıJ" istibdad i:." boğchıf,'ll ııırnda
Abdünn bi d"' vücudu ortadan kıı.ldınlacak.lar
arasında defterli -01.ınuş. C&k.at büyük ~hrın
bir köşeaiııde giz.lmm.iştı. Gürcü Mchmed Pa·

Şanın

kü<;ük

şıno JJ:ı.-n.

çıı., Murad'm gözde sillhdan ~tin ı.ad•·

Mustafa Paşanın himayesini t<'mlıı ed(.'f('k
AbdülUK'bi'yi affet.tinniş. şöyk kı. aşın dt'•
recede işret it;"..11 psd:..~bın fev~aJid,• ncş'a
"\"(' şetnrct içinde bulunduğu bir ıın gbıctilınls,
Abdüıı.nebinlıı boyı:ı:wm bir çatal urg:ı.n takı·
Lp bir !kolundan Mclımed Paşa. d:ğtT kolundan Cafer Paşa tutarak humra c;ık~.
SJih<lar Mustafa~ da
fut <'imişti.
DördımcU Murad da göalesine: ''Sana bağış
ladım bır 'klyaf,tli kl.firdir!" dl~ affetmısti.
Bundan SO!ll'll ~:.Wıd:ır Paş:ının ap!3n ara·
sına katılınış, Pa.,~ birc;ok ıskrtno kan·
~rak büyük bır scn·et yapmış. N•ro ~ B-Or
t.araflannda ç:ft:._k'; r sat.m almış, buralann
ba!.ın }ılır mütc-ga!'...X! rind n biri olmuş·
tu Dörd.ıncU MUiıld'Uı lililı:nllnch."'11 aonra St·
l:ıhdar Paşa C\"o-eli Bcy!~rb< yılJı. ık· tatarıbul·
dan ı.::-1.k a.ştınlmış. son."'& dl ıd m olunmutı·
to G.ırcü Abd~ebi dl" Pa.şa.sının fclikı.:tl
'ıiııe ?'W )<;; :.k:" p yu!cş:nışU. OOrdünc M !:n.:.."'t!'ın
::r:ında lstanbu!d:ı &) lA·
ruuı Sı~ nn Y n \""n..:l'r ta.rafın~ çok
kanlı bir şclı.:r m:Jhart>bc ~ ka.U;imı il:t>r""' cB. • .r\t M yd&IU ' it 5.Jl b r gUıı
kendi:>ının

J

"

~
~

sağ

=

t; rıJ;:

U).

c;;ı uıı

hiı>

!ıl.
kan da,ıwnı güdcttk
H ~rları uırafındJ.n "Slı.sya:ı
pa!ıı g7.\'l\: )
mudur~ St-nin bu mert~
rıam , ·klmı.n yar bu maslahllta şurl'I eylen il "l ~'lll uyar, lsianbuld:ı hıılk &p~hl·
1 n 1 ~ C'd r oldular. lcniçı-nnın neferah
,
r cruil
p:ıh'.); G\lrdükçe birbirinin

!L"Ulll

c ı~-1<' işaret Ye Sıpahil<'t'l'
bôYuunu ulT'l
wt kasd ılüp bin gwlirmeı ol·
dulsr. y nı~nııı tnsaııutu hadden &~U,
bunlara hadd'.n bıldtrnıek ve Sipahilik ıucc

t.a.:U. ,..., &

-ıaı-

haberi olmadan yapılınışU. Sa.dırazam yualan
ç~ek ıı.ere idi, mah·
n mlerindt"n Koyunoğlu ile Mllneccimbafı:
"Sultanım! iş sühuletle bitmekten kaldı, kı·
Jıç kınından çıktı, gayn lA.zım olan cenktlr"

emirlenn turalanru

diye mini oldular. Papyı alıp ÜskUdara ge.

... ~

Kan.hlwiı . . Sipahi·
Olttr ıtscle .Ali Ala ile namlı Slpalıl

"""""""...,_ AJıımecl BeJl ele ricacl olank
. _ . _ Kara lıılurad Pqa
......... - rlcalarma IDluit 16·
. . . . . . . . ~ KıslarT ' fıı*I. ~ da OGıri Ab-

-~·

,.._,,Jr

..._da olcluPnu

-- ı:-.- ....

eröm
te1lfa
.,..... .... ula
atlıl yma.

.-tw"'••=

"Vem

.......... ftbtete-

..... ·•""' - - bir Nla

.,..,. 1 ..... lla:Jatı telllb-

--·-- .....

••• iN • " 'iP* . . .
. . . . . . . . 'g dliar) . . .

...

. . . . . . . . . . . . . .t.

-

..,.....

..... 'Olldlllarda. . . . . . 'bomlala

........

llmE~-~

ç"rdiler ve ordugihta tellallar ''cenktir!" diye bağırmafa başladı. 6 temmuz (26 cemulyeWurl ki bir çarşamba güntiydil. öğle U..
ri bütiln paşalar. beyler ve aaker atlandı ft
cenk bqladı.
Serdar Haydarağaı.ade Mebmed Pata.
yanında bulunan Sefer Paşaza.de Rıllstem Paşa, Ketegaç Mmtafa Paşa. Hanade Sultan
kocaat Muatala Paııa. Provezeli Mwıtafa Pafazade Mehmed Paşa, İshak Paf&, Hamamcı
.Mebmed Paşa, Milezzin Htiaeyın Pqa. EmJr
Paşa. Arabkirli SWeyman Paşa, ömer Pata·
zade Mehmed Pqa veaalr ilmera ve vbln
cilm~ alaylarla ileri yilrOdWN ve Bulgurlu
dağı etrv.fında durdular: YenJçeri ve Sipahi
alaylan sağ cenahı, H~rap...denln . .
k rleri tnet"kezi. Sadnazam askeri de IOl cenahı te!Jldl ediyordu. Tavukçu Jı(uatafa Pap
öneli gönderilerek KaYJPfı pınanm tuttu.
Bunu haber alan GUrcll Abdilrıııebi de ceııp
hazırlandı. Kazaz Ahmed Apyı 800 ath De
lzmid yolunu tutmak bere ardc;ı tayin eUL
KatJl"CJOğlunu da dört yflz püralWı lewad
ile öndl çıkardı. Tllfeınkendu aeJdıanlan cı.
yaya yapıp orman aruma ~ K..usi de Kat.ırcıoğlu arbandan ileri ytlrtldl.
tık~ Tavukçu Paşa ve ROatem ~
.şa De ıKatuaoğlu 4U'&llUlıd& oldu: lJııl taraf·
tan bir kaç kı.,ı yaralı ve aııı dtlfOnoe, ,....
lara s.dıruam kohıııdu tmcla4 pldl. x.tır
eaoilu Jfbpri edip a.;m.p ...... ıs.p..
blar gaft1 avlanıp anim& dBftOJer ,,. ...kenarma varmca. ormanda puw lwrm111 .el·
bantann her biri ytnniıler otumr cllrMm ı..
chk ~ atar ttlfeklerbdn . . . . . . . . .
lqb1ar; altı yDs kadar Pa..,ıı bir anıla olarak yere 88rildl. bu Dk ya)'bmclu ~
kmtlran da geri di!nUp kaçmafa ıı.tJadı: 1111
- - KabJ'motlu takibe ~oyaldll: Ta"'*'8
Pala De IUUıtem Pqqı blasat &nine ı.tb
ve hatıl bir ara ıuı.tmn Papya yeıUflp auaraiım: "Bar aundar ve yarar p-92 -lr± ·
Oalıal.." jiye 1-lmP ~ ı..-llM
. . a'VUl'dı! (B. : Ktllmed JratırcDallul •

flıld1ıdlD ftlpılJtl. OIDet 'UM bmtılde -

nınncaya kııdar

her ild taraf~ katı 111'tic<' nime.mayan c;arpUJmalar devam etti. Kay.
naklar Abdilnnebl a.ıu. nnin elinde oldutunJan Paşalılar fc.vkallde &Wlllzluk ıııluntw
çekti; tınkalar ve kayıklarla lstanbuldan miltemadi) n Kırkc;etme suyu W,UU)'Ol'du Yftli-

çeri atııylan clvıır bağlara dağıldı. Sipahller
Kıı.dıküy sahiline çekilip karşı lstıuıbula ge4;·

mrğ' kolladılar. I!'.it'.r o gece bir bulun yap.
mt'i olsaydı. Gün:D AbdUnnebi ÜMlldar ordu·
gü..lunı ,.e Oaküdan zaptedebillrdi. Füat bu-

nu yapmadı, bir harb meclisi topladı: "Çiln
muradmuza temı,iyet olunmadı, blvedh yere
müslümanlar birbirlerin niçiln kırvlar! Mukal.d · eniz değildir!" diye gen d&ı11lmellnJ

t>mn:tti, Bulgurlu

aırtlanna luıruhmJI çadır

larına bılr uğramadan,

geceleyin

ılgar

il

C.:..'bzcye çekildiler; GürcD Abdt1nııebiııin bu
emri Uu-rln ~. sancağı altında topl•mnlf olan on beş bin kadar Sipahi. bq kayguuııa
dü üp dağıldılar. Sadıruam Kara Murad Paşa da. ertesi sabah petleri aıra kol kol uller
c;:tkanp baş g tirenlere bah,U,ler vldettl· ve
Sıpahidir diye bir hayli hlgüaah kaUolundu,
oyle ki, bıuıı.t Sadıruamm leventlerindeıı Ka·
ı;ım adında bir dellkanlınm da bqmı ptlrdİ·
ler; ha.ttl Pqahlar, kendi mtUeriDlll ........
kc p bah4İlf almağa bqlaymca llund P-.11
bu maddeden~ Üetildar ........ bulunmuş olanlann rivayetine g6re pqahlarda~ 1000, Abdllnnebi tarafından aMÜ 100
k i telef olmuştu.
Gürcü AbdllnMbi yollan lılnlap den
tPJX' gıdip ve ~baeye uiram&YIP bir ......
h:nıide uia.fnufb: Kuu A)mıed Ala1' . .
rak KUtahyaya çekildi. Blr mDdclet.
Abdunnebi ağamdan: "Bundan.,...&..-.
lu bizimdir. Rumeli abıin" slbl mlltMıa ltwa-

aa-.

yrtlpr

dolqtı.

Sadıruam Kara Murad Pata. latiJ91& riayet etmiş ohnak için (J.tOduda ld s1a da
ha oturdu w 9 temmus {28 ~)
da bütün ıuıkerle lııtaııbula cMlnlllıHL
Gllrcll Abdtınnebi Klltahyada da P kal
mad.ı; Ntgdeye d&ıdfl. Kuu AJuned ~
Katırcıottu da MtOt .,...... _... SiplıW
ll'r dt> llM!IDlflktııtım. çetlJlp ...,....,.

fstaBbuJdan Anadoludakl bG&ID Wılf
llallC&k beylerine, A MOnu)ıi, ~
Kaaıu Ahmedin hw ....... tutulllra . . .

~t (Adaılsbl

.

dilip bA4lanrun gönderfknMi için f~lar
yolandı. Ku'1t'hir beyi latıu Bey, Abdünn..
blyi Ka.rapınarda bastı ve batını k-1p blaat
1.-.anbula getirdi Ff'Vkallde iltifat ve lhDll
UtnW D ~ nedrMe qull karfılandı Ye
hlmın1 kartılıtı Karaman valiliti lle lalUf
dlldl Abdllıuıebiıı.lıı keaik hafı bir lıaç ıUn
bUyUk ~ h&ıluna &bl Hümayun 6nUn·
de
bir edildi (taban - hulranl
~NEBi ( ~)
On~
dinci uır baflannda ~ &yanından,
bu ~ S palıi mlit.eplllbe.ıd Deli t1llri Be-yın zulmllııden İııtaDbuJa kaçıp mtmanıar

....

anda lıuhwınnlf 1Wı Bey latanlıWa ~
findt, h ~rileriy~ beraber iDdıtl bam
buarU miltep!iibeyi bundu yahn ayak
ve yaya olarak 11>rta DiYuı Hlmaywıa 11rlildeyip ı6tiftftll idam ~ l.B .
tılhi Bey Deli)
~

UENDI

(Muüı) -

Onyecllnoi W ulemMIMID f t palltBla . . . .
larutdıan

ŞeylıOtirlt•!arm

otua ...._...

meıdnlR talıllUıl

bitmtiktm 111111'& lıntDlu
ile mGderria oldu genç ,....... ~
lı* ve büibt utnmda f~ ~
ile tamndı. Sultıall lbnJdmiD mı Jllaımdl.
lMO floııD R l da lltaahal ..._ olılıa. O.
dllndl JluradJD bala iltilld8ıd. clrftinckı ,..
rla tlpDllıll De bolP........ emat ·~
wıe urla - - d............ para ......

...............................
v.....,....,_,....._aldıl-

,_... . . . . . k i .....

......,. "'

.....,....'*

ttrnıe chz·
ntmen
..... 8ıl •1a1ırı , . _ w JmısçAle n...
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A

birini daha açbm, çoraplar... Üçüncüsünli aç.
tun, dantelila.ruı, krepdöşin fiyongalann en-

vaı... Şişe şişe Li\'llntala.r, ipek fanilalar... Brt'

bre! Neler. neler.. neler.. Anladım. k•z çattı ..
Biz de beraber.. ~rken piyasa dalgalandı .
İatıiyen istiyt-ne.. Fitnat <=ırı'uur.. Ah n!' C'ltinı
de o herife çıkardım. Çilnkü bizim lx-y ~..
Kimse ile göri.iştürıniiyor, para n'ri,} or, iıııt
baş yapıyor. ayağını yer~· bastırmıyor.. Kızın

ağzından mektup yazdınyoruz, götilrüyorum.
bir lira .. O yazıyor, b<'ll dönerken yal\'arır gibi: Belki canı balık ister.. Şu para ile d bir
Bti okka al! diyor, veriyor... Be-n aynlıyorunı,

o arkamı bırakmıyor.. Bir S(>pet de yemiş alı·
yor.. Taşı babam taşı!. Bu hal altı ay sürdü ..
Saymadım ama altı yedi yiiz lirayı buldu ..
Cerrahpaşadaki evi işte o zaman aldım.. Son·
ra satUk a.. Bizimki öldü.. Bey kızın zihnine
girmiş.

tnnbulda.ki ihtil 'ilcıll rin emir \ l' arzu ili" hnn-k<•t Nm ı f:dırn •d' iyi karşılanııındı, bun1ın
h b<:'rnlxor kl !ld ıııc 'ad' samuru knplı ıki
hıl'nh fnhıre gı.}dınl f'k m~muriyeti tııı-ıdik
\"C' kabul !'dildi, fnlrnt bir knç ny ı;oıını nzl<>·
dıkrı:k. ~·illard:uılx·ri hizıı:c-tl k-ıı ~ılı~ı <'dinip
biriktirdiğı kıymrtli <'şva w ıniiec\·hrratı elın
d<'n alınarak Mısıra ııürgiln gönd~riJdi ( B. :
1115 ihti!U.li).
(Srkl.ı.uıbası)
İstanbul muhasarıısı H' frth rdp bUyUk
yara.rlıklnr göst<'rmiş bir Ycnlçı ridir; Rurbrın Ayakııııı dışınclald muhareb •lronııdt' ŞPhıd
olmuştur; S<'ınbnfk mcrkadi Ayn.kapı dışında
Ayakaııı (Ahmed Çt'l{'bi l mc çidirlıı ıı'tınıi ı·
dır. Yf'şil boyalı \'l' ahşap bir yap· olup pe'c
hıır:ıp

bir haldı;llir.

Ben işi tazeliyC'yim diye
evlendim. uymadı.. Kıza. gittikçe öteberi Vl"rirdi.. O beyi manleketten kardaşlan gelmiş
ler, almışlar, götürmüşler.. Bende ev yok..
Bu açıkta kaldı.. Fitnat brnağını taktı.. Vclba811 bizim Yenicami zeybeği birinci sınıfta

çekti

aldı.•

aray

alındı. Finızağa camii civarında
cııtmurdıı. HllsnWıattı üstad Hoca Raaimden
lflrJındi, fakat icuetnamesiııi alacağı sırada
Rıiilm Brendi 6ldil. iaıaetnameaini Miistakimmde Stlle.yman Sadeddin Efendiden aldı.
~ : 1CUat&1dmalde TubfeA hatta.tin.

_,..edilmek

bir

B:ır.ı hayır sahipleri, sonralan civarına
dr c;tşnır ytıplırınışlardı: yanına bir de

Ht•kt.aşi kkkt•si yapılmıştı ki Yanınca Baba
1'<·kkes.ı diy • mı:şhurdur CB. : Yanmcaba.ba 1.
Puş:ıliı:nam Camlı lkinci Mahmud tarafıııd:ın esaslı
tnmırlııi.'

bir surette t.anıir clUri.lmiş olup.
i'(•rt.c\• Paşa şu arihı soyleıniştir;

~ııı~t •fa ilanın ı<llabdu.n yspub bu nuııll
J slılnıl,tl ··~ ll'dl ~ılld anı taht ı•lhaa.
ı-r..' kdl lı<•rt'r~tı' tarih Pr~' e!IM'l&
Kıldı ııt•\ IJünyıuı bu dildi ına'lıoocll Mahmud Hu

dt' bir güneş saati \'"llr·
harapça olup. içind de dcışem"
< laı-.ık { ki hasırlar ile bir kaç parça kilim
'.ıı'tlır Bir dl'. gııyd giiZC'I nl'8ih hat ile bir

Blmayuna

. . .) - On llekizincl aaır buılarında İstanbul
mrayuun ntıfua sahibi mDCi hadım simalalannd8n. 1103 (1115 K) ib.t.iWinde payitahe& büün DıtflAlcDer \anlından Kı.zlara.ğıısı
iare Bdirnade bulunan UçflnoD AJanedln yanına gönderildi AbdDrrabman
Alan•n, araya bi w pki teWdti edilen la-

hatlfl•·n dlnUdl bt tı.dr.I tarih klın
ünu,...l(np bu mrklo

ıiır. M:ıbt'd

Hasan Ağa
idi: kendisi de Enderunu

ABD'CaRAIDIAN AGA ('FAldsaray a-

Fl'hnıl

s,,.•ılcı;:i.h ul!Juıı HNıU!ün

nan>sinın knidcsınd..•

battatlannda.ndır. Babası
qçılanndan

nwmiştir:

imamlnnna ikn.ın~tgilı olmuştur. Son reınaat
yı ri ahşap bir bölnıC' i.ı;.inı.' alınmıştır. Taş mı

şimdiki beyi çekti çıkardı..

Bu
llçibıcü çekilişidir. hem de nikihlı.. Allah için
l.yi de bakıyor.. Fakat bu defa kendisini çeJimm gördüm.. Verem galiba.. Kesik kesik
llıaıııllriiyordu!." (B. : Zeybek.)
BlbL : Alım«t Raalm, Fuhfl atik.
ABDVBBAllMAN ADİL EREN - (B. :
1nn. A.bdllrrabman Adil l.
ABD'CB&AIDIAN AliA - On scltizin.

ci aaar

dümıhman Aga adında uır hayır ıı:ıJılbı tarafından yaplııılmıştır. Zamanında ı.·{hrninın
aşnğıdu.ki tarihi, c:ımiin içine bir ı vlıa halind · ıısılmışt.ı ki, 1941 W-ki bir z.ıyarHtc g<Jrli!f'-

Bugünkü görUnü.şilndc, bir bodrum katı
üstüne yapılmış n.' dört duvar üzerine kiremit örtülü bir çatıdan ibaret olan mabede yc-di b:ıs:unaklı bir ıtaş merdfrenlc girilir: cephenin solunda görülen diğcr me.rdiV'('n il<' d •
Hünktir m:ılıfilinc çıkılır: ki son zamanlarda

lrarar lal<h... Gümri1kte ••• Bey.. Babıilide
••• Bey.. Bilmem daha kim.. Seven sevene!.

Dl nihayet

ı

~~-:--~~~~~~..:::~~:.:.._~~~~~--~-A~B-ı_,_n_n_~_\~l\_I_~~~~

cü Mustn!aru~ 8iliı.lıdarlıb'lnda bulıırunuş Ab-

lllbl : lt.'\.şld Taı L'ıl. ıır

\BD(~RRAHlUAN A(iA

ııo ..or ~·nı

------ -

St>klxmhıl•ı AbdurrtthllUUl

.\p

tUrıı.-~ı

( RHlm : Ahmt.-d Bült•nd Koçu)

(1184 ıH.) de ölmüş ve Usküdarda Yanık Ö·
mer Kapıaı. civanndaki mezarlığa gömülmüş·
tür (B. : Abdümı.lunanağa Camili.
ABDt!KRAHMANA~A CAMll - Osküdarda P'a.\Mllimanmda, deni& kPnannda.dır,
halk ağmıda Pa§alimanı Camii deallir. Oçöıı-

kfığıda )'azılmış v tabla bır ı vha ıı.-r ıw

yap ' ıı.lımıJ 'w b r t >k ycrlen lmrd ~ ~ıl
d lık d! Jt olmuı ll ı r1 1 iM! tanhil Hatlat
Mu.stara. Rakımı.'l uıwı.mıı t.ıuıııyan bu cami
hakkında kaltm alııun1' y\Jın1 dı.ırt. tıt-y\l.lllı.

arabça
il

bır maıu:um asılıdır.
f

• ı C'<Wlmi,

n

REK. OH not

ARlll'RRAHMAN Rt.\' (l\ul~ur Ap)
Sancak be)l rtnd ~ Kay q
ııanca·

ğından mazuı olarak latanbulun bır köşe n

C: itllmit yaşıyordu 15\.uıbul ztm:faaı tar&fm·
dan takı.lan Bulgur A a !il hının n ·n'<l<'n
gddii,rinı kcstirm k r.ordur.

ABD!'RRAllMAX C, l·'l,J,'BI

15b-_ _ __

------

1565 tH. 1004) yılı ceınaziyd.ihırin<le bir
cuma ııamazıııdıın dOnım (tçüncü :.\lehmcde
bir Kıı.dı }::fendi, Abdürrahnıan bey hakkmda bir şikayet.name sundu, bu kağıtta · Abdürrıı:bman bey b.~mnı ııikJ..hlı karınu ayartıı>
ırzımızı ayıı;klar altına attı'' d.yordu. Gazab:ı
güleıı pııdişıı.Jı d:ı. de\•rin Sadrazamı Suıan Pa-

AIID('UHı\HMAN J~Ft;NDl

did~·n iiğrenıııişti:

\•erdi. yiir. .\1 ushnfı Ş('rÜ

0

mt•şlııır ıne:vlidhaıılıımıdau ve musikişiııasla
rU1dandır. 1721 (H. l l:~il de öldü.

na-

ABDtJRRAHMAN EFENDi - Yen.içeri
odabaşı.Jarmdan Ha.san Ağanın oğludur; On
sekizinci asır hattaUarindandır. Hoca Mehmed Ra.ııim'in yeti.5tirmesidir, fa.kat hocası
nın ölümü üzerine icazetnamesini Cibalilizade Melımed Nuıi Eföndiden 1185 tarihin.de
almıştır. Sadrazam Ragıp Mehmed Paşa kapısında hizmet etıni.ş, en eon Topçular ocağı
kit.ibi olmuştu.
Blbt : MUst.ıı.klmzado Tuhtcl halLAUn.

yazmı:,>Ur: Y"a.Zdığı

ilstad!anndan
ettirirdi.
Ası1ıı biiyük Jıattatı Hafız Osmau Efc- •
0
tliııiıı ihliyarlığıııda kalemlerini kesnıek şere.
fiııf· ıınil olmuştu. Th.'rviş tabiaUi, ho.ş sohbet
bir za~!ı. E\'i. HekimoğJu Ali P·.ı.~a camiiıııiıı
büylik kııpısı kıuşıı:ııııdıı Abdal Yakub tekkesi
St>vhi üwvı-; Dt·dl' liirb..'8iııin iistüııdt' idi. t">lii~Unde o tiirbtoye dl'fnedildi. Çiııiduıde Abdiirmhrnarı Efoııdi ayni zam:ı.nda devriııiıı

BI bl. ; rulalıtur 'l'ııri!:J, yıızma kısuıı.

Bibi. : ~lUstnklmzAde Tuh!ei hattAUıı.

kentlisi gubarfa hattı ee.

cser!erı de de\-ı·iniıı meşhur
Barııthn.neli Abdullıı.lıa tezlıib

- Bu bey m•rt'<il' ise buldurup aman \·erme} üb siyn.<ıet edesin!
Enırlııi yolladı; Bulgur Ağa, derhal t••ı·
kif \'e cellada teslim edildi.

ABllÜRRAHMA.N EFENDİ - Üsküdarlıdır. On sekizinci asnn namlı lıattaUarın
dandır; Üsküdarda Çav:uşba.ı;;ı mektebinin de
hocasıydı. Haftada bir gün !sta.nbula. geçerek
üstad Mehmed Rasim Efendiden sülüs ve nesih yazı öğronıniş \•e icazetruune almıştır.

(~'iııiclı.a.

tlt>)
Onsc1cıziııci ıı.srııı namlı haltatJarı •
0
darıdır. Süliis ve ıı~-sih lıııttı Ranıa.z..'1n Ef~'tl

şaya:

ABD('RRAmlAN Ç'..f::J..EBt - Oıı Sc.'kizinci asırda Lıile devrinin mc-şhur çi~-ekçik
rinden. Tohumdan t•ldl' Nlilmiş mor fitillı beyaz bir !filesinin kwm çi<:eğlııe .. Tohmü
zenin'". on'.a çiçeğlııc "Xilıfil.i gülşt'n'', büyük
çiçeğine de ··L'jveriz" i.simleri verilmişti ki aslında hC'r üçü de tek bir çiçek çeşidi idi.
ABDCURAHlJA...V ÇELEBİ (SüJeyına
niyf'li) - On yedinci asrın namlı müzehhfü.
mücellid \·c hnttatıanndan, aı;lı Kastamonuludur; !stanbuhla Süfoynuniye semtinden yetiştiği için muasırları arasında Siileymaniye-li Alxli Çelebi diye anılırdı: Hacı Hamuı mescidinin müezzini idi. Tezhibde ve mücellidlikdt> ustası Salih Çelebidir: kendisi de bu sanatla.rrla Hay~aJı lbrahiın Çelebi gibi
güzide· bir usta ycti~tiııniştir. Hüsniihattı Suyolcıızadt' .Mustafa Efendiden öğrenmişti.
1686 (H. 10981 da ölmüştür.
ABDÜRRAlDUN ÇEI.EBl CAMtt Bak: Kadıasker Camii.

-

ABDÜIU(.AH:\IAN Jo;FENDt (Kar:ıha.)l
- Oıı aluııcı asır ~eyhleri.ııdendir. Tacına siyah tülbcnd sal"dığıadaıı ötıiıü halk ağzında
Karabaş t'fondi diye nwş.hur olmuştu. .Meşhur
"Kıu·abaş tecvidi" ni yazmış. htanbulda Yenibahçede lıi.kabın:ı. nisbetle a.rulan bir m<>scid
yaptırmış; kabri mescidinin mihrabı önündtl
olup ta.~ındaki ölüııı tarihi 153:3 (H. 940) diir.
f B. : Karabaş :ıiesçidi}.
E;.CJI.• HJ.:1ilt:ıttll CC\ run,, I.

ABD('RRAHİ!'ıl J~.FENDt (Kınalı:wık)
(B. : Keranıi C-<'lebi).
AllDt'RRAJUIAN EF!!:NDl (Kızıl) On altmcı ıı.sır lilt>masındaııdu·: Rumeli Kadı
askerliğiıı..: kadar yükı;P!nıiştir. Emir Bulıari
ılürbes! karşısıııda·yaptırttığı bir sibyan mektebinin avlusuna giinıülmiiıştü. Abdürralunan
Çdebi diye de t:uıılırdı. Molla Güraııi civarında bir cami yaptırtmıştır. (B. : Kadıasker
Camii).
-

ABDtlRRAJHIAN El"ENDt (Kürd) On dokuzuncu asır ba.'luıda 6ta.nbulun namlı

dersiamlarından: Yeııiı;t>ri ocağuuıı kaldınl
dığı Yakai Ha)Tiyedc S.'lraya davet ediJ,'n ulc:>·
ma araı;ınd:ı bulunmuş, Slhınetodasında !kinci Mahmudun riyasc:>tinde yapılan tarihi toplantıda isyan t.·den Yeniçerilere karşı Sancağı
şerifin çıkarılmasıııdn terı.."Cl.diit olunurken
;;on derece hcyt.'<'anlı w ,~iddetli bir hitabe<it'
blılunmuş. ağzı ki1pürt• köı>iirc:
"&ı din ve dt•\'le>Liıı devam vt• bekası mu·
ıııclı ilahi isP o 'hnbiı:1leri ıııiıı·. nınhv<'ı<l••Nz.
değil i:-ıe biı: dı• bıı diıı ilı• b.;•ı-abt>r batıp gidt"·
riz, dn.hıı ııo olmak ihtiıııali \•ardır!" diye bıı·

lb\J

ye-re çalnuş, trsbib
ğıı111
•.
da. k
muş dnnı•lcri n\('t'!Utt uzenn"
ğılır en
kop·"!ıle' bıılıımuılar h..ungur
- hüng>Jr
~ ag·ıazna.
!Ilt._'L.ı..ı.;
1•·
} •
'8k

go.

diılll<'ki tt-sl..ııhi

---

hıışl 11 nııştı. Guzyıışlannı lulamıyan

kmcı

1 ıımııd. tla derhal yerındea kal.kamk Hır.
. .,_ - ğı
f
k · ~aadet odasıııa gırmış, ·~ıcn şeon ı l'l·
!ll
..... :... · o gün. b u
knınıış,
Sııdrazanuı. tesl rm ı:u""'l•I.
. ..ıik hcvecıuıı
hc·rkese bır şevk \'c gaywuıı l..ı ~tı y<
J
n·l wrmişti.
AHD(1ftlt.:\H\IAN EFt:Nut (Nntl:ıjlı
S:ın) - On ıtllıııcı aı;ır sonu ule~~sıııılau.
ttitH ık Behrııın K"lhiidJ. ınedresesıı~ın.har!ç
-i \'L'ı.."i\·h· müderri!-ı bulunurken dınsizlıkle
yı. ~lıuı~ıı.-ı, lJi\·anı hümayunda görülen musııç
·
hakeıııı.;.;imlı•
flıııneli Kıı dıask er.ı· "'h"ıza d ~ E.

:.\ n

icııdı ıııulın.krmc· safhası hakktndıı keıı~ısın·

tnrııflaruıdan idamına hiikmolunarak 01\:a.ıu
hiimayuıı ouiinde boynu \-Urulmuşt~: B.ıl~-

.

ı ı.ıru bu hllkmü veren h5.klmlerdeıı Es ad
disiEicııdi

muhakeme s:ıfhası hakkında ken
D·
den izaha!. isli)'<'ll Tırnakcı Hasan Paşaya, şu
mektubu yoll.a.nuştı:
"Hen.im Sultanım. :-;adaJlı hususu sual
buvun.ılınuş, böyle zındık görmedlıu. Haşir
\'c. - neşir \'C ceıınet ve cC'lıennemi ve sevap \'~
ukbnyı bilkülliye inkiı.r idüp };vele) ellezı
haleklL..,!<NIUl\Uti wl t'.nl:ı bikııdirin ():erı ve
gökleri halk roen Allah kadir dl'ğil mı~r Yasin suretı) nassı kt.>rim.ine ne dersm de(ıım Kadırdir !filon \·ukııa gelmez dedi Bu
.
d • \'fi\'•
kürhıı.ncyc zeval ihtimali yoktur c~ • ~r
ıııe tiitıedcleliil ordu ı:ayrt'I e.rdi (Ogün ki)<
yüıii \"<.' oııdaıı bo.şkıı. şeyler tebeddül ed~k
" .
~ h.illi..,..,...,
"""""'!) \'I'. \'eıssenıa\'atü rııs.hıl·
lb ı::ı
·~e-

-

~atüıı biyeıııinihi
(Gökll'r 1l\1ICUl1Ull 1. dt"ılir - Ziiıniir Suresi) nususuna nl' d~ bu
diın. T<'vili \"e te,·cihi \'ardır murad yllle U

;:u;

nesne de olan ah\ııIW:· ~edi Ye~n~~
k~
ııiı-.ü kelfera~il ıııeu-.u~ı ~e tdnınulçekirgelcr
ilınilııwnfu_..,j (Ogün ki, insan1:ır
ti~-..
gibi knyna,~cakl.a.r. korlm i~~ _

Nk dağm da aWnuş p:un~ Sl~--diktt'! d!ığtar
Knria Suresi.) ne demektir de rl dt>nl •
gibi adamlar fil<'mde perlş:uı ı;ıtu ~ ~ph
1
lir <lroi. D.ıtü Cil)k nususu ka\'l~')o"C
t- ku;l
t\'ddiw" ini izale \"e kal>uliı ruıkka is:ıl ~......~
- 11,lC'\'n.I olnmdı. bu cu•rtch<' Z.' füıın......
• \'k><ilk
:ı:....
\°Qk fcam.mR
1:\.ll.$Unı nklıııda t'g.-ı~
şUnlıc
!"
•
nı~nun

dıun.•.i tl'khfd<-n lıfırfç olacak hd.~ l')l~ı.
\l~il ~dı. Zu'nıunc:ı haylı ld.'m'i b Zındı!'.n
ınecııun tC'\'ıli n 113usa kadır olma:.

Al L>l'l.ltAllM"-N Jı;, t.:Nl•I

Is• lıidclahaz tövbesi makbul wııuıyl.\b blll

tehir katlı vi.oı.b ulmagla ş..ır'ı şerl.f mucıb\ıl•
cc kal!.ın" hüJunolurıdu. Haı:rctinlz lıhır ol·
sanız k~u nır..zle katlı ca.ı.z idi. KC'lldu zuu!!lu f · !:.UllC \..u.nya
:iandan hıı.üı.s oldıı.
miı&llmln dabı cluıdcn \' · O:.ni lsllrn dılmdcn
ha!iis buldu''.
B.ı.1.

KAU. ı;.,'.'3!ı!. Fe:::kt>.

ABH( ımAH!llAN EI-'1-:."lol (Tnrikal<;ı
'lll.dc Şe)hl - Oo kır .."1 rumn namlı hnt
tatlıı.nndandır, Aksa.nı:ym Ya.kup ağa mahal·
ll'Siııdenwr Ustad Hoca M<"hmi.'d IW!imin
Yi>tİştirmi'lc..'indc-ndır 'mı- çok Mushnfı ııerif,
dcliill. \'e Tcfmri ibru Abbas yar:ınışt.ır. 'l 7M
1H 117 l dl- ölmaştür.
BibL : lllls~ 'I'.ıh!d tıaUA!.:n.

ABDCltRAHltAN El"ENDl (Tulıın~u
dl') - Şt•yhlili '.ı.ıniann otm dördilnı:ilsü, on
yedinci asrın Tilrk fıkıh L...m!eruıd n; babası
Tulumcu Koca H~edd:n Efendid:.r 15W
(H. l003) de- doğmuştur; "Hils;ınır:ıık' ola·
rak da maruftur.
1 ~ 0 (H. 10501 da Halep. 1Gn tR. 1001 ı
de t:;am, 1644 (H. 10541 de lstan.bul kadısı
o•m"'uştur. Zamsmnm ııa.mh t.ilik hıttaUAruı·
L-,ı.ı,n-,, kıı.\'
dan olan cfcndı:ıin +~-1.....1
=.aııuw ,...~~u
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ABDt.tSSEl...A..\tnE\" :!>tESctDİ

-

sında

kalan kısmı T.nha sokaktır( B. : A·
rabcanıii \'C Emck,·emcz ıu:ıl·:ılıclc>ıi ı: kaba
taş ıfö":.eli, yaya k~ldııımlı. l>ozukça bir S<)·
ks.kur: Ycmcnıdlo.:r caddesık Tcrsant> cadd.:?·
si :ırasıııd:ıkı kısmı iki araba grçrbilcctk ka·
dar gcıuştir. Tt•ı-s:ı.ııc uı 1.desilr ~ ::uııkkapı sokağı aı asınds.kı kısmı .LSC.' ancak bir arabaııın
rahatça ~cçl'bılcccğı k_adar daralır; C\'lcri •kı·
ş.'r üçer kat!ı, çoğu ahşap. rski \"C' haraıx:n
yapılardır: •r,•ı·ıı... v• ı'addıv.;ı!c Yanıkkapı ara·
sındaki kı.rnıında da Musevi aılckri otur·
maktadır. Y:ınıkkapı ka•:şağında Sokullu
Mehmcd Paşa hanal!lıdan bir çqme vardıı·
ı B. Sı.>kql!u ~Iehmrd Paşa çeşıın•si). Tersan<'
raddesinden Aylak sokağı kavşağına kadar
olan kısmında Galata Persembepazarının ma·
nifnturacılar. kunduracılar, eskiciler Ye hır·
da\'atçılar kolu kurulur; pazarcılar yazın sokağın üzerine boydan boya tl'nteler gererler.
bu da sokağa. altında kaynaşan kalabalıjhn
gürültü>"ilc beraber bir değişıklik \"rrir
(1944)
R.EK. Gezi notu.
A.BDt'SSEL..\..,IBEY )fESCtDt - HaJı
cıoı!lunda, iskeh:den c;ıkıp asfalt yolu al5ınca
Bıbl.

ıtıa

İSTANUtn,

-

knıışıyn f:l'lt•n ,, b<lföısdfıın ııolmğının üst &ağ
bnşımlııdır. Cq•lıcsi ml'ydnnımsı bir arsay11
bakar. l!k yaptıran Defterdar Abdiissdaın

&vdir;

nıinb.-rinı

de

yalnız adı

bilineıı

bir

ha~·ıı· sıılıibi Aşçı HWıeyin Ağa yaptırmıştı.
· Zuınanımızılnn on bl'ş yıl kadar evvel ver
ili.' bir olmuş denilecek derecede harap ha'tctr•

idi. adını ö~l'l'ntml'tliğimiz bir hayır sahibi
ı;ıkmış. E\•kaf ide:ırC>si de yardım ederek meı;.
ı.;il ihya edilmiş , eski yapının yalnız minaresi
muhafaza edilip yeni ve beton bir mcscid yaµılınıRlır. Dört duvar üzerine kiremit örtillli
bir çatıd:ın ibard olan bugiinkü Abdüsselam
Bey m"sddinııı hiç bir yapı hustısiycti yok·
tur. lı;i temiz, aydınlıktır. u-,·halarının j.
çindc saıı'nt kıvmı•li olan <'Sl·rlt>r yoktur; hatta en gilzdi Arı r Il<'yiıı matbu hilyci saadetidir. &·yaz boval: lahlad:ın ya pılnıış taklirl
mihr2p mumları. fitil yerine takılınJş ı:ımpul·
lt>rile hazin biı· zc\·ksizlik \'seridir. Sokakta,
mescid kapısının tam karşısında. etrafı \'C üstü saç ledıalar1:ı c;cvrilip örtülmüş önü dl'mir
parmaklıklı yckpar<> mcnncr bir tekneye ta·
kılmış lıı; lüleli bir şadırvanı vartlır ki 1309
tarihini t~qıyan kitabesinde İstanbullu Hacı
~lt>-hml.'d Efendi adında bir zalın hayır ı ;.eri o.lduğu yazılıdır.
B 1 'ıl. : HadikMUI

C •z.(

Cevruni. 11: RF:K.

nntıı

ABD\"SSKLAM
MAHALLE.ı.;t
- iialtc!oğ!unda, 1staııbulun es.ki mahallı•lcı·indrn biriydi. adım Abdüsse·
lanı Bey Mı~ıdiııden alm.ı.ştı. Eski bır
nıeb'us

Jlıllll'ıı:i:;hmıla .\hdu:-.'4.•lı'uuht.•y ~1"-'"4'hll
<R.,•ım \"O ptm : lk~ıl S.•\'lft\''"~')

sı'çimi

cclwlindo.: ıos haıw

-

1117

tılurıık ;;öslı•rilmi.?lir. y,..ııi id.ıu; tak11lıruı.tta
kaldınlnuş, e\'l•'rİ kısm•·n Pıripaşn. kıımı· n d,.
sntıii~ nıalıalldcrirıe <lüşnrilşt.!ir.

ABDVSSELA.M MF.KTF.:Rt -

UrtanbuKüc;::.ık·

lun l'Rki mahallr m"ktE"plcrindrndir,
pazıınla

ABDtlSSEL.Ul SOKA<a - Beyoğlu
Hasl:öy nahıyP:<iııin l'ıripaşn , ..,

SiiLllkt• mahallı>l+'ri arasındnllır !B : Sütl..ic{'
nı:ıhulle~il. Halıuoğlu \'apur iskele$İnc!cn c;:ı
kıp :ısfıılt cııddt:Yl' ıı;diııce tam karşıya rast·
ıar Yoku")unısu, sol tarafa kıvrılan, kaba tn.ş
dö:1l·li bir sokaktır. Sat:" yanında Hnlı<'.1oğlu
\'C' Turşucuh lhıryin !'Okaklaıının kn \"Şaktan
ilr lbra.lıim Paşanın 17f'>•i
lliOı da ynp·
tırılmt.? kagir nkıf diikk&.nları ve Hı:)!l tari·
hi\'ll· halk ç<'şmı:si kilabcsini taşıyan lislüb·
s;z biı· bt:ton çeşme ,·ardır. Abdüsseliırn Bey

m.

Bıbl.

bu

ITQIP.allıl

......,

yada ilk defn. olarak tU.rk~· Ufllill~ O.ltulnn
blr zat olmuştu (19t4)
HH5 dl" hu lcltkcrun BI'U!lat ll.tt'rlıır Ko
r.ara.gıpp:u,a İlkokulu yapılmıştır
Bibi
A. Mllnl.b >.1«-ınUAI td<llytl fU!:K 04ıl

not

illi.

knzasının

.'.\IesC'iıli

J\OCIAR TllllK

.

sok~ğın

üsl

köşesmdcdir.

: REK. Gdi notu.

ABDt'SSEL..\ll ŞE\'BA.ı."lo1 -

On sekı·

z.inci asrın en namlı Sa'di şeyhlerinden ve
Ayasofya viiizlerinckn (B. : Abdüsselam tek·
kesi).
ABDtlSSELA.'I TEKK.t;.~I - .Koskada.
Baycziddt•n Ragıp Paşa. kütüphanesine iner·
k<'n solda Börekçiali sokağının öbür başında.
Ağ:u_:eşmesi sokağı ile olan kıı\'Şağıruıı sol
köşt'sindt:'dir. Üzcrind~' ,·aktile mamur bir
bahçeckn kalmış dört bt-ş ağaç bulunan ge·
nicxe ıbir arsanın ortasında. <;ökmüş bir kapı
"" Aj::'-.ıçt.'Şmesi sokağına bakım dooılr p:ı.r·
maklıklı geniş bir pencer.xl<m ibarl't bir hara·
be pıın;ası halindedir. ki bu da Şc>yh konağı·
nır. methal Jasm.ı ol.sa gere.kür. ~fezarlığının
duvan çökmüş. kabir t.aşls.ruım büyük b!r
kısıru ol:sa ttrt"ktir. ~.fozarlığuun dU\1ln çök·
müş. kabir 'taşlarının bliyük bir k1smı toprn·
ğ'a gömülmüş. .kınlıp parçalanmıştır. Halk
ağzında Ko\-acıdedc te.kk<'.si adile de anılır
bir Sa'cli dergilııycb. Ayin ~ü pazartesi i?i
Banisi on ıii'ki.zinci asrın en ıcamlı ,r~ hlNlll·
dı'Udl'n n' Ayaı,;ofnı vfı.izlerindmı .Abdü~...-.IAm
Şcybanidir: '1151· ( H. 1165l de atnıüştür
A.rıu.;:;11 üz:~'rİfü' A v:ısofr3. c.amilnc: "1lı Hu·
reli Sa'dt'ttiııl Cıb.Jhi" ~'llzılı lılr lr\'ha n...c:tını.·
cak \'C K a,lir 1-"t"-'t'lt•ri i\3..,crtn S.'\'dilt'r olmak
iiT.C~ bir kısım tariknt mensup!. nnın bu nıu·
;ıızanı <'anıid,, {ı~'in yıı.pmlllnnnıı Wn alat'3lc
kadıu· ııiiCuı: &'\.hibi itti: dolayı~ le Ay88Cl1·

AUHl'SSl~I...Al\l Tı:tiKl~l - HıLlırı •
lunda Abdllssı:"!Am ~· mescidi 'tıuundaclır.
Kad..ri \'e paza:r l· kkcsiydi. lmruİduf,'11 tarih
kati olarak tcsbit edilemedi. Evliya \.debi·
den. on y<'dinci asır oruı.sıncb. mt\•cudıy"Unl
öğr~nlyonız. ~"'Ün harap, boyu.sız ah~ ıp bir
.rııpıdır, içinde son şcy'hin e\'lid.ındnn \'C bu.k·
kııliye ticareti il" uğraşan bir zat oturmakta
imiş.

BlbL

EMiyt Çe~bt 1 ~. Ge21 notu.

ABDt'. · ~t:LA.M TEKi\}" l BAJIÇI:' 1
On yedinci asır ortasında Halıl.'ıoğ!U il Pirl·
paşa arasında İs'.anbuhın namlı m sittlerl.nd~ 'hlriydi. Evliya Çel hi "Blr hiyab!nı !rrm
mL~d.r. ftde-m İÇ."ldC gııib olur" diye taril
ediyor. Yazın bazı esnaf w san'atklrlıınn
topJu olara.k. çıkıp eğlendik! n bir yer imiş
Bu,gü..'lkü Abdusst'lim Tckkt"Sl bahçesi bu la·
rife h!ç uynuyacak kadar lrllçük ve b&kunsıı.
dır.

E.:.bl

El"l!sl çeebı. I P..EK. Gf,:J notu.
İstanbul·

AfiO('_s..;t,"TTA.R EFE..\"lll

d.:ı, lkincı Abdülhamid de'\'rinı.ıı namlı mual·

limlerindcn idi Mfilktr mektcbind mecl'llc
okuturdu. 'Clumu .. ıiyt."d dC'nn bir llimdl,
takriri r \·kaıad gürrl. bilgi satlamlıt'llMi:ın
len bclig b:r :<ıdelikt idi. Tııll'bcl nnc karşı çok ı,; fik \"e nad-tı.. Yalnu gn.rı.,,rı bir de U
\'ardı. ders~L' sö= eöy~ :rken ık
bır. <'ilppc·

s!nin

y:ıkası..'U

şırdı.
8th

O :-

e-n.sc.
~

UC..\R 'I1RlR

!?C' yt>.rlcştinnt'ğt- uğru·
Mu.ıı!

TL"'lhl. D

(Tobdlıl

- On

tılUn<'t

asırds yaşa~<:. lstıı!ıbuklı ilk <'l"Ill<'nl m.'\lb;ı.

• d dır ıxtı.ım
' olum ta
'w Tokadda drı~
'" . ır, baba.~~ın adı Amirb<' 'tir; l5Ci3 dl'
\ u ~ultar.,.o;;ah tl bı.ıiıkdt' t'nDt!lılJCrla '11 bll·
zılh."uü
Ec;m :ıd:!n katog-Ji:osu Mıkıı·
Papa Du"b..'lnl Piu 'a :ı.hsf lılr mtlfln·
Jllll''~ <ımclt
roRruuaynı:llnıiş. ltıılyıı
\Tri
l\ m.atlxıncılık il<.' tlğr ıııııı v••

d.:ı

• 1!' -~. 1566 ~ıllannd:ı \·cncılıkd,.. crm"'ıııcı~
ikt kıtab basm ~ 1567 de mııthaıı ,ını dn •·
lsmk 1stnnbula ~Jntiş \'t' FAinıekııpusıı cl·
\"an.Uda ~ıırp Nigogos ı:'mlt'rl kiliscsinln bod·

ABIDI!:f Hl1 RRln."I'

18TAl\'DUL

170 yiıl, ~lt,lınwd bııı Haııııll,

-

..\bWel llurri)'t'"tlt•
( ftr,lm •

mı:~l'itlin kuıu"'ı

n:..·~J

""\~\ iJ11'.,11yl

bin Yusuf, .\lahnıu 1 bın Rilstl•ın. Mu:;tafa bin AhmC'd Said. Hüs.:yın bin Der\-iş. Hnsan oğlu Xeşat, Ti mur Mt!lek o~lu
Ali .\Iustafa. Hili;c;.in bin .\Iehmed. Osman
bin .Mahmud. Maksud bin Ali, Rim bin Mahmud. .\!ehml'd bin Hü~yin. Arap .\Iustaia bin
Şuayıb. XUsret bin Ahml'd, Şahin bin Ahmed,
R.aınuan bin Abdülbaki, F.clhem bin Bahtiyar, 1\khmed bin HüSl'vin, Hayreddin bin
Kan~r. İsmail bin .\frb~ed. Mafunud bin Ali,
Ömer bin .\Iustafa. Receb bin Latif, Mebmed
bin Hiise;.-in, Hafız Ahmed bin Hüseyin, CeW bin Z<:>ynl'l. Naim bin Süleyman. Ramfa
bin Halil. ~p bin Yakub, Ahmt'd bin Osman. Rüstem bin 'Mahmud, Mehmed Ali bin
Abdiillatif. Recı.>b bin Latif, Ahmed bin MU&tafa, Abdürra.hman bin Salih, Hüseyin bin
Musta!a, Hüse-yin bin Ali. Rı>fi.k bin İbrahim.
Ml'hmed bin Halil.
Zekeriya bin Osman,
Ali bin Sült>yman, Ali
bin Ahmed, Hii.'><'yin
bin .Musta!a. Yusuf
bin Yakub, Paşo bin
Salıh. Abdlilvahid bin
Mehmed. tama.il bin
Süleyman.
Hüseyin
bin Osman. HiisC'yin
bin Musa. Snid bin
• ' ' • ' ,..
Ahmed: Ömer bin Ahl<ll'i lltirrl)'<l ~ıe.,.·ı.ıı
lbrahlıu,
llfrbmc-d ırı...n ' ıtt•.,..ı.1 1"<-'ln'"'"YI
bin AbduUıı.lı. Kadir bın Kıtdır, Bekir bin Sı..'-

Selko bin D:ılyıtıı.
AbıJı>J Hiirıiyctin içim-, gün doğusuna
bııkaıı cı·plıcsiıım öııiiııJe, bit· minber kapısı
.~klinde yapılmış gayd zarif ın"rnıı:,r bir kapıdan girilir; kapının üstünde ··,\Iakbcrei Şü
htıdayı Hürriyd" kilabcsi vardır. Kapı ka.
nalları oymalı bı'On7.dandır. Abidenin içl bir
ramidir. Mihrap sol k~d,•dir, Ş«hitleı-in la.
hidlcri bu nı.ilıra p duvarının içindedir. Abidenin. bütiin ağırlığı, iiç tane gayet kaluı fil a·
yağı ile bunlar arasına atılmış iiç kemer iiıe
riııe oturlulnrnslur. Bu kı•nıı•rlı•rin ortruıına
tutluııılmıış l"l·nkli tıımdan bir kııb~iğC' bir
ıivİZ\' ıısılmışlır. Cııınilt•rin içini' yazılnııı.sı mutııd fıyt"U(• r. llh'rıne r plilkl:ır iizerint' oyıılıı·
rak duvarlarla fil nyıtkl:trıııın 0rlaya bıı.kan
yi.izll'rinı• koııulmuştıır. C:ımiin h;imkki yazı.

!ar. l\fızıkııi Hüm:ı;,ın !mamı Huci Hnııaıı
Sabri Efendinin <•seridir. !çini sıı ba,,1ığı i.;in

AN:JIJ{LOPJtlJISI
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ABIDMOL.l.o>\ YAUill

siylı• bı'J·abcr §ehil dUşen ikl yııvcrıy~ mUstn kil blr açık .tiirbedc yıı.tmııkta!lır. O du•rln
kahramıırılnnııı.i.aJı T11lfıl
m• r1ıumun

!'*

Rı•rlindt•ıı gt•tiı·•lerı krnıikleıi d",

d"'.İ

1941 d .A.biliürriyd yıınında haz.ııiruıan bir kahire

konulmıı.';llur.

Hl ı~ yılın ıu J\hıdci Hümyettı. ~ !il tarihiııdenbcri bt'kçılik yap:ı.n

H~ı

H.ııı..yın

Ağa, Iliirn:o."l'tli·bu.iıyc te~ ıyl,

abld(' cıva
ıınıl:ıki çıı.rıılllrı ,.e ıtiğ r ıığaçı.an kc-:d dı\'lı•
ılı.kip yc-tiştirmiş C'mt>klıır bir ibt ynr ıdı ıNı
B:tıı Jl~l!'il

.\Btm:tutı ımı\'t:T ( ',\UDt:sı -

yiik

l'Jo('hrın

t•n uzun

Biı

l'llddi:'lı•rıııdLu bındır.

yoğlu kıu.a:.ının Şı<.11 nııb

l''yesinin Cumtııınyrt

rnahallcsiııııı Duatepc ın:ılıııllC'Sı

ılc

sınırıuı

eden l'.:rgcrıe.lwn caddesınd('n t:o:ışlar.
C.:unılıuriy"t ve hl<'şrutiyct mahallelt.ri ıçin
dı•n Abi<lci Hün;~·ete kadar ıız:ın•r. lR.
('umburiyct ve McşnıU}"I'.'~ mulıallelerıl
1945 de caddeuin mo.nzarası ooylc tcsbıt
trşkil

edilmişti·

F4cn l:on caddc......ıı im lızc 'p;ış ı sokae• wgi dört~"Ol ağzına k.ıdar asfa!tur. ikı kenarında g;:ruş yay-ı ka' lınını
,·ardır. E.-::eııc~m:ı cudd r,;nd n sağaakı Rumeli ..:nddc'sı kavş:ığuı:ı kadar olan la: nu katolık mt'z:ırlığı.ıun ı ka dııvnrı 11
pıo cstan
nıezaı lığı a rasındlU! gc-~r; c:ıdder'm bu kıs·
:mında bir Paz.ıı~csl p:ız.an kuıulur. burndan
ğ1ylc teşkıl

ileri.."! hırkaç kutlı tuğin

lttılıad

\t.·

Tl~nU.;kt

Fır"'t\"'111:1 ı,,,..,..., mnh:Ll••f••tln

mlr:ıhıutla " .\hitll'I llıırrlJ ..ı ".

ll:ıı:ını l>u kıınin laşı böyle~

A .• hL'1ıı yor ınu•ı~;n:.. Abl.!d ı ı .:ıTl\'~t
Ya.- llilrrly<·'.I burnya ı;unımll.\<h r d~ '
( 1"1rll,:ıtıır : Hırkı . \~· ılt•dr 'k•·m uıı" 1

camiin döşC'mt-l('ri kaldırılmı~tı r. 1946 d:ı Is·
tanbul Ansiklvp,'disi adına bu maddenin tcs·
biti ü:in yapılan ziyarc-td,, bir kıı.nşt.an rr.zıa
~u bulunuyordu.
Hiirriyet şclıit.leri H Ni:;an 1909 da büyük bir C<'na.ze töreni yapılarak gömfılmil~·
ll'rd.i; tabutlar kırmızı w yeşil bayraklaMl
sarılmış ve Han>kct Ordu:rundski silıih ar·

kadaı,ları tarafından taşınmıştı:

Vl'

F:'.ıın•r

B<>y (Env..r l'ıı.\Jnl biJ· nutuk ııöylı•nıişu. Hn·
rı·kd. Ordusu kumnndanı l\ltılımud Şı•,·krl
Pıtı;<a da, Abldd H.llniyl'lin l'ivaruıda k<'ııtli·

\"C' b<-tcındıı.n t

;nar' -

IL'Tle bc-zcumışt.ir bu ımrça üz;: rlnı:k bır Hwn
l!knkulıı, S•n ~ıış~l t'rıı.nsıı: lıscs,ı hul•ıtıı!"lk
t..n<lır. 1zu+ p:ış:ı sokağı ks \'Şağuıdıın uım
kııı'\lısıııda.kı Sıliıl:ışör cntld~.sı ımvşai::ına ka·
d~r olan küçiik b!r paıı;a:n pakc-t taqı de ' •
<lir; köş,~l!.' Tnınsval lokantası C. b:ı.h~'
ıcazino \'ardır.

Tra.ııS\'lıl !Mi:ır.tnı;ı y:ı.ıııu lan t.\ \ td

Hiirri\'ı•lt' katlar asfalt ~"!dur; ya.."llZ "-<lı
IUl'\'~ıırı>:ınn
kıı.dar. ,,''<l\"3
.k:ıldı"lllllan h ld
<'
tanıamlnnnııuıuşt.ır, ondan vt l< ~ ~ k ·
rımı hiç \-Oktur Uci tarafıntb l:>lr ka('. tar
ıılı.,-..1 p, bU~iik bir ı'k~n \"C lı
c n• t\
:tpıırtm:ııılnr ,ııroır Fakat 11:kn~ 1 ~ k
ıı..n'.ı.t kwm~tl tnşıya~ı tdc ~ııpı) t. ·~ t 'k
1
~işit ın• vdıuıcığmııı b:\U k nuı 11

·~t.-11 ·.\ biJdl;[ııTh~t c:ıdd şı lıu m<)ı:Und ·
Hıhilkt!.-1'' ı'.l\dılt~ Ilı• lur çatal lan~k '\il•
ıııu:. ı !hı 1,11,'\ı~lnla ı;:ı~ı C tıUİ '!Şl d mı.
hı\

U.. :

;;>lolı Grunİl)

cn ıı

- w

fla\ r
dirıl

lllll l\IOIJ..A

YAi.iSi -

Abl

San ıuıırda

Astn P.A~A

-

RıımPJihisannır. meshur yalılarından biri idi;
Abid Molia tnrafındaıı P.obeııkollej idaresine
satıldı; bugiin yen, bu mües;,nseruıı C'lindedir.
Bibi. : M. ~·a. lıtanb~

\'l!' Boğ'lzl~J.

rr.

ABtn P:\ŞA - ~n asır sonlanrun. ası1 mesleğindeki yüksek kıymetinden ba>;ka

Ansiklopedik mallımııtının genL:;lif:'i ı·e ta:ıaı·
vuf ilmindeki deıin bilgisi) l~ tıınınmış kunıan
<lanlanndaıı; lS-14 (H. l'.?60) d<' lstanbulda
Sa.rıgiizeld • doğ'du: babM1 kerC'::ıtc ticııreti yapıın Gert'dl'li Osman Ef.-.ııdidir: <lcde.>i ~!eh
med Ali Ağa Macaroğ'lu Jakabıvk anılıp Gt>redecle büyük ar:ızi ı·t> birçok değiım('n sah:bi
bir zatmış.
•
Abid Paşa Hnrbıy,, mekı.ebindt'n 1567 de
Kurmay Yüzba~ı olarak çıkmış ı·c ht'men Ciride gönderilen b!r k1taya verilmiştir: o sıra
da isyan halin<le bulııııaıı hu n.dadaki temizlemt'.' muharcbclerindl· biivük yararlıklar göstermiş. Girirl nıulıar<'besi madalyasını Sadrazam Ali Pa.-:a bu genç zabitin göğ:;üne k:-ndi
eliyle takmıştır.

G:!":rlrlen dönii:;'ünde Kolafası o!muş. Binga.zı w ha valisinin haritalarını çıkarmağa mr-

nrnr f'dilmiş. bir miiddel şimali Afrikada kaldıktan so ıra tctanbula geldiğinin tezine. asi
İbni Abid'in lrnki!inr memur bir kıt'a ile Yemen·e göncl<'rilmiştir; Yem·~n harekatındaki
hizır.c·ti knrşıl:ğ: D~nbaşı olmuş. İstanbula dönüşiinde Fe!>han" fabrikası müdürlüğiint-, bir
nıüdd<t !'JCnra d:> A:;';:cri ld·ıdbi der:; nazırlığı
il,, umumi t:ırih mııallimliğint' tayin ed.ilı:niştir.
1 577 Türk - Rus harbine iştirak etmiş. Sili.stredeki Sehi.mi Paşa fırkaı:mın e-rki.ıunı harp
rei..«i iken li\'a olmu.ş, harb sonunda Serasker
kapısındaki isUhkah VC' inşaat dairesi reisliği
ne tayin edilmisUr.
B•ı vazifede uzunca
bir ruüdd"t kalmış \'t'
1

kıynıclli

ri
1~1

iıiznıe-Ur

görfıle;::rlmişhn.

de. 1stanbulda
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,,\bid l'ıışayıı nınıları bu darb<'nın Mbıpleri
olarak şunlar gösknll!bilir:
Bu mütlı.lş dı:pıı::ınin ilk ııııında, Paşa, l{a.
ı'ltkc yılc ı-;koııo:ni l<>kııııtasıııda i>ğle yemeği yiyormuş, dı:;ınrı Jırlar

fırla.nıaz.

Gözt~pedrkı

ıulcsuıı düşÜnt'rC'k k(iprüye ko.<oıııuş vı•

Hay.

darpaşa \'apuıı.ına binmiş, kendisini gören
köprü başındaki Aziz.iye karakolu hafiyeleri
de: "Aill.'sini. sıhhatce sdamcti padişahi<l"ıı
akd<>m tutuyor" diye jurnal l'l'tmışler .
Seraskl'rkapısınııı bazı ana dıırnrlnrı çallanuş. bugibi iş!erd<' miill.'hassıs olan P•~a hunu 'tchlike-li görmliş: ··z~uzı,k fasılalarla di.'\'am
ediyor. bina <;()k,•bilir, <'frad ve nwnıurini ııwy.
dana bara·kalıır yaptırıp çıknralıın, :;akal du-

ı·arları da k<:'lll'tliyelim. destl'kli~·clim'" dt•mL~.
&ı sözleıi dl" ma.b~yiııc "Pa.~mııııı ka'>l.lı zabitaıı
\"e <efrada bozgunculuk aşı1amak ve ask<>ri ayaklandırmaktır·· diye nkı<ettirilmiş.

BugünJ.:rde -tamiri biten Ziııcirlikuyu karakolunu gönneğC' gilmiş. m~er o gün Veliaht
Reşad Efendi dt" Zincirliku)11 c;iftliğifü• gitnıi'5
imiş.. Pa.~a..,,, Efendi İl<' gizli<:<' göıiiştü diye
jurnal etm!şla ...
lstanbuldan pt>k pcri:;;an bir halde ayrılan
Abid Paşa, a11keri riişdiyr·deıı pl'k scı·gili çocukluk arktı.daşı ol:ın Mab<>yiıı Ba.-;;kıitıbi Süreyya Paşanın şı"faatiylP Kerkük yt•rin<' Halcb'te ikamete mıemur edilmi:;; \'C 1908 yılına.
kadar orada kalmıştır: lstanbula ancak bu
ta.ribıtc, Meşnıliyı.-Uıı ilam iizı·rine diim•bilmiştir; biı· miiddC'l Harbiye Nt•zarcti Mııhake
mat Dair;;si R(•isliğinde bulunmuş ı·c yaş tahdidine tnbi tutularak Ft•ıik rülıbc:sindPn tekaiit
edilmiş, 1916 da ölmüştür.

Abid Pıışa ilim ve irfanı ıle olduğ\ı kadar
sohbE"tinin tatlılığı il» mı·şhurdu: şair tabiatlı
idi. birçok manzumı'ler. tarih mısra ,.e lX'viUt•ri kaleme alnuştır. Bir Erkanıharbm biİmeaj
zaruri olan garp yabancı dill!'rind.:·ıı ga~Tİ
arapca ve farsçeyi bili' anadili g bi konuşurdu.
,\bi<i Paşa. A_-;keıi l\Iüz,•nin kuıı.ıculıırrn
dan sayılan Ft'rik Ahmed Muhtar Paşanın karnata!31. lst.anbul An~kloprdi:silll' ı;ok kıymı:tlı
notlar vermiş az.iz dusLumuz merhum Scnned
Muhtar Alus'uu :ınababasıdır.
Bibi. : : S. M. Allllf, Not.

ABİl>PAŞA KÖŞKt1 n: BAH(l&."41 G(\ztt•('lede, lstasyondoıı Bağdad caddeslıın ı·

ANfHKl.Ol'l·:Pll:I!

-

ı'rn

nen yvluıı lizcnn<l•', gc.,.c.ıı asır sonlann111 rn
güzel \'e büyük yapılanııdan biriydi. Yaııuıın
gil~lliı;i sıLhibiııırı bu ~kıucki bil~iaiııiıı canlı bir şa.1udi. bnhç,"Sinin güzelliği de, paşaııın
ı:cı~ıfd \'(' ZCl'kinın es.·l'iydi Paşanuı olümündı·n ı;oıırıı W~ü ya kadar 8rrmc<l Muhtar A·
!us M ı.aı-nfr<t ve nezakeli ı·. çok tatlı sç•hlıct
lc•riyk tnnııınıı:;; ulıuı ınuhter• m valid•:'Sine ikanwtgiıh ulan bu köşk . bu tarihle taınil' ı-e nıu
lıııfa?.ası çok ıı.ğır masrıı.11ara mal olduğu it;in
r.atılınış .,.,, yıkıcılar elir.c g•'ı,'•l't•k bir1;0..1< emMlı gibi ~·ok olınıı;ıtur. köydl' dulaşaıı ri~·nyt·l
lc·ı't· inanılırsa, ankazından kazandıkları para
ılı· ıılu çamlar, akasyalar \'ı· yüzlerct• m(·yva
ağacı İl<' be-z-•nmiş gay~t 'büyiik buhçc~ı bu aunnıhı.ra lxY.!avaya kalıruşltr.
8enıt halk:nın ağzımla yanlış olarak AbiıUııpa.şa

bahçesi diyC' anılan bu bahÇC"nin blilbiillcri nwşlııııdu; mehtapta. baz.an yüz!cn:e
biilbiililn. b!r çağlayan 11aliııdı• şakıdığı olurdu.

Alll...\K

Çt~L.EBl

-

On yedinci

asır

orhanl'nde

talarmda yaşamış lstanbulun namlı
\'l' mukallıtle:-inJeıı. E'.·lhi ~lcbi.:.ıiıı "~lahblı
bu hli.s be~az bir çd~bi itli"' dNlı;i bu zatın asıl
adı malüm dC'ğıldir. Bab;ısı Şengül Çctcbi, ıun
ca:>ı Sıırııa Ç<-Lbi d, :'.k-n-imn biiyilk ı;ölıret sn·
hib• ıuıılmllitl~iydi.
Bıbl.

:

EYU~·n

Çt'lebi, !.

.Lıtanbul

sulan On·
lıkçılnnııııı kullandıkları ağl;ırdıı.ıı bıridir. Sadr. biı· uğd!I", gen:>' ve dar ablatya diye iki c;eşidi \'ardır. Her ın-.iııin d·· uzuıılıığu yüz cllı
ı,ıer kula.,; ve -güzleri üç parmak gen!şliğmd·~.
ı·ıuıı kt'fal "'Özünden az biiyilk~dir. L~ni': nbİutyıı.ııuı yii'I<sekl.ği on, dar ablatyamnkl dört
kulaçtır; iist ya.kalan mantarlı.
yakalan

AUL.AlTA AGI -

wt

-

ADOUT

ıs:..tnl(lrull

kul'IJunludur Oar ablat} ıı. 1..ıfu avına mıı.l!Btı •
tw·. kıyılarda ;ızat.ma surctıyl kullanılır Gl'·
nış ablıı.tyu il ıur~rd n b:ışl<a kefal, palamul
v t.orık d tutuıur, ıüfer avına çıkılmış iıı< alt
ynkası.nuı dibı b ılınZ!lil şarttır
Çi:ftP !ıı.nyaJı kcfaJ a,'1 u~ palamut \lZill•
ıııası.ıun fanyalan çıkarılıp sad, olarak kulla·
nılırııa balıkçılar bunlara da ablatya adım \ •'nrl~r.

Bibi. : K. 1>4'vedy<L'l. llalılt ~e b&lık~

Ason·

u:.mıo~o)

- Lu d~a lat&nbu-

111 gelmiş n seyalıatlerındrn b:n hıı.kkındıı bır
kıtap yazmış Fransız. roınn.:ıcı

,.e

gazcı: ~ .
Fransız cdcblyatınıı. ~Lı.> roı dcs Montagni.'S"
( Dağları:ı kralı) gıbı esıır kn.zandı.rnuş <>lan
ı-:. L-\.bout'nu.-ı herbald hı.."'1.nl hıı.rl» sıııuındıı
olan ilk 1stıınbul seıyahati hakkınd;ı b!r şey b::J.
miyoruı:..

Bu

zıyarctiıı1ien edind;ğı

ntl al.ın

herh~ bir~ neşred..p neşredt>medi&ınl

d tesbit mümkiln olm:unışur .Ancak 1
sonbahannda ya.ptl~ı ikıncı !K'yııhatilı Dl·
Pontcıiııe
Stanboul- 1 Pontuudan l n·

a

buraı adındaki

Pans'de ı

d

~

.ıı;ük

kitabında anlatmaktadır, MuellSın çcşıCI

nulardaki

\'l'dİ yazısını Ütı'l"R

ko-

c-d..--n bu clld

ıçindc lst.a~ul ~'Uha.tnamesı bsş+..an ıt.ıbaren
144 sahifew kad:ır olan kısmı ı,~ • tım-k·
ted..r Do.:,; E.k.~p.~ ilk dda yataklı' ·
gonlar ~!etmcs.. mü::3.SC: tı ile yapılan '
kırk kadar dah.U -ı ı.,'\'tu'U ct4b bu \'lllı:ı·
tc Ti~-:s guc• s.nm mulubrn olarak katılan
M d<' Blowıı.z d bır s..~·ah&:nıımt yamuştır
(bk BLOWlTZl & '"al:ı~k dn t toplu!uı';unun a;-asında o.-!ll&ll!:. &~· :.mm tayın ft·
t.ğ'ı .ınıhm:ır.iarda, Paris. k.ı
att
murlarıııda:l ~
~çdl.. fu
l:.nnd.ı. ':ı.

~ 'I\..'ı'k

About. Türkler hakkı..-d3.kı
ne
!ar d1 ıısıl bır kaı :m ' 'clrur b:r m!.lMtir"
ctimlesı ı1: bcl-rtır

Yolcular

\"ama·~

kadar

lrenl<' lıru( :r buradan E-sparo dıııJakı \1l•
para ~ rt"k ()Ilun!a lstanbul:ı u! o;:mışlardır
Lux :IlOOurg 'cl
E. Aooul' yol n~

kad <':ı.n ' :.ır
nde ross&m Ş 11:.r Ahmed
p sa tarafı'ldan ~~Jılm.ş!t'r · Do!ma.b:ıhç",
Bevkrbt•\i ' Topk pı sua)iannı ı:ıyıı!"<'l ett tcten 11\'.\~tıı, rtt> gün mim' muduril Hnmıll,
Galatuara~ IJ.l!('sı mildllrli 1snuıil llcykn w
bu ı;onuncunun muaıini D'Hollys ile t.ııııı.şnuş·
tar, w ~ııı G'fia ,\bout arka~tanndıuı ayn·

.Jliı l~il!!!iiı~ıilll!!lı1
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ABROYAN'

Fe\·kalido Komi5'·ona iizıi ', nıutrak.bcn n •
is olmuşUır B.lühaıı: birkaç n ühim v:ıı..fed
bulunduktan %nra Şurıi.~ı De \'M 4i~ıE':rına
tayin r-dilmış h öliiınüre kadar bu qıri.fedt>
kalmıştır.

Sahnk Abro Efcndı ccnınat ış!rrind' de
mühim me..-kıl r işgal , tınıştir. Edebi ::ıhada
ise bazı mlihiın es<:rlcn türkçcyc ç virmtşur.
Bunlar mcynıunda .. Büyük p, tro", Vclt.aire'ın
··Qnikinci Ş-lrl'ın tarihi.. adlı tarihı ('St'rlerltJ. H. Scy'in "Politik Ekononu" , ... :Mn<.>hı:ıv, 1'·
in de ·ıHükfunclar"' eserlennı .rikn.."'<!cbilinz.
Bunlardan 11U1.1Jl Rıfat Pıı.µ ile b:.riikd si)ıı.·
si ı::ıillılın şahsıyct.lt r~akkınjJ ctudkr neşret·
miştir.

Ke' ork

t'ıınluknı,ran

ABROYA~

(Al'RAllAl\l\"ANJ (Yep·
rem Va.rta~"'<!J
\'rnedik Mıhltal'ist rahipk'rind.:ın. 21 Şubat 1869 da A.nkarad:ı do[;'111UŞ
ve 5 Ocak 1935 de lstanbuldn vefat ~tmiştir.
llk tahsilini lstruıbul'da yaptıktan sonra
1~ de \" enOOilrtcki Ermcnı MıhitarisUer Manııstınna gönderilmiştir. 1892 de p:ı.paz takdis
olunup. t ...'<irls hayatına atılarak, gerek Manastırda, gerek& Ycnedıkteki Murad Rafnclya.n
l\frktebinı!l' b:ızı mühim \"azifolc:>r dt>rubdc ,jl·
miştir.

1912 · 1926 yıllnnnda Byoğlundc.ki Mıhı·
tarib-Ucr Mektebinin miidilrü, \'t: ölümüne kadar da bl!.i rlhib obnuştur .
Tercüme \"l' klkik yazılan. organlan o·
lan Venediktt'ki "Pazmıı.veb" adlı mccmuıul:ı
ve lstanbul Ermeni basınında n'.'.şrcdilmiştir.
Ke\'ork

Pıımukcuyuıı

ABROZ - On dokuzuncu nsnn son yıl
la.nnda ıuımJı tab:p!t'rdcn, dükkiı.m Hocapaşa
dıı. idı.

AllrD EFENDİ (l\lelınıoo) - Gt.'<;en 8.·
sonlanyle içinde bulunduğumuz asrın ilk
yıllarında memleket piyasasını halkın m!:'Jlfantinl' tanziın eden, ktanbulun en büyük ve mutober tüccarlarından, 1839 da Şamda doğdu
17 lkincik;ınun 1917 de lst!l.llb\llda i.il<lü.
'
Orta talısillni Şamda yapan Mehmcd A·
bud Efı.:ndi on dız ya.şınd:ı. lstanbula gelmiş
w kendisi.ru temiz bir şöhl"('l \'C doğıııluk mnhırulıi 'byük bir servet temin c·d"n ticaret haya.
tına hemen chemmıyetsiz denebll~k bir llE.'r·
maye ll" aulmış; ılk iş olarak ipek ticaretine
başlanu~, ışkri sürıı.Ue gtlişmiş, 1883 de

sır

ip k tır:ıı tınm y.:ınuııı yt·ııı i ter \"l' bll.
hassa nıanıf.ıtunı \"C dt rı tıcaıctını eklenııştll". l">S-1 dc İstanbul Ticar1:t Odası ı.
d:ırc Hey• tı Hew olmuş v.-' bu vazıfryı öıumii11 k3dar otuz üç yıl buyuk bir mu\•ıı.f'fakıyeUc
ibaşarnuşur. Şırl'kU Ha.yriyı' Mcclısi İdare

R isl.igınde w Balkan harbinde Haıb!ye Ncza.
ı~tı mubıı.yaa koru.syonu reisliğinde bulunaıı.
Donanma. CcnıiycU .raa.l il.w.lığını yapmUJ olıı.n
bu büyuk iş udamı, i:ilümUn~ az ewcl oo,
ı!llfı dn yeni kun.ılan ltilrari Milli b:ınkası İda
re h.:\"Ctı ı1uılıgınn tnyiıı e<lildi, K.."'Jldisi ticaret
mür~iniıı <.'n parlak dlvrinde lstaııbuldn
'"Yc:>ni Tican·t Türk Anontm Şirk<.'tı" Bulgaristandn dn '"Karadeniz Şirhti" adıyla önemlı
iki tıcaret mii~sf·sınJı d.:! miwssısi oldu. Fuk .. 111ya dcv:ımlı ynrdıntlnn, Hiliılinhmrrl', Donannı:ı. Cemiyetınc 'e Hıcıı.z D'iffiiryolu glbt
milli teşebbilslt.re ı::-ııgin bağışları Uc truwınuıı
olan M•·hmı:d Ahud Efc>ndi İdare hl 'cföi ve l·
z:ı.Iıklarıııdan alması liıwn gclrn huzur hakla·
ıını da bu miiCSS(>SCl tt ,.e ha.yır işlerine bıra
kırdı. .Ab:.ıd Ef nd:nin h::ılkcıl hüviyetini can·
landıran bır vak'a
olarak
anlatılır:
1896 da İstanbul·
da drvamlıca bir
et buhranı olmuş.
Şelırcm:ıneti celeplcnn ihtikii.r oyunlanı önlemekte fi.
ciz. kalrıu.,.onı; Abud
Efondi, 1stanbula
kesim
hnyvaııı
~öndcren
yrrlerr.
telgraflar ~ekl'J"{'k
ellerinde m~·cut
bütii n lıa)'\·a.nl:ırı
kendi adına yolla.-

m:ılnrını

ıunoeuk bliyük bır şirk Un kurulması d

J·

ııülınfış, lstnııbula, Boımıı ~"vknf müdı.ıril

•
rif l'~fl'ndiııın b:u;ıkarılığında gl'lc:n 13o:malı bı.r
tilccar grupıırııııı k .ır .ıkıylt' nıutı b<•r tt.ıccar
!ardan nıiirekkl·p lttıhııd \'c 'l'crnkkı ınerhıı
uın1111ı[ hinn~mılıı. blı toplantı yapılmıştı

Uu toplantıya <;ağrılan Mehm J Abu 1
ı.-:fcndi licaı et hnyatınu daır şu fıkrayı naklet·
mi.tıti: "ı:...~:: sd'enıı ::;'• liııN·yl.' kadar ı.ı.oıma
ık ticar<"t yapı;'iorduk. HJımulılar hfılfı Hama
dı. oruyn da btı mallan bizim ı,urke.tinuı ithal
ederdi. Harp oldu, tıcaret durdu. bl7. knlkUk
IHtaııbulıı. gl'lllık. Bosnnda şunun bunun zlın·
motiudc bir kn<; yUz bin lira alacağımız kaldı.
&ısnada fıdet mal tiiccnrd:ın \"t'resİye alııur.
s:ı.tılır \"c paraıu dn bır yıl ı;onro vt'rilirdi Ha.rb
btlLi, Bos::ı.:ı A \'Usturyalılar tarafından işg':ıl
ıdildi. 1*ş nl.t .)11 ne ic;eriden dış:ın):a ne dı.<;a·
rıdan i<;m kimse girıp c;ıkmadı. Bosnıılılnnn
ticarette çok sağlam bir n.hLik salubi olduklnnnı bilm<.>klc b...-•rabcr bu k:ınştklık dola)ı·
!tiyle alacaklarunızdan ümitlı..rinuzi kesmiş
tik. AIU .s ene sonra Bt'yahal yasağı kalktı.
Bir ~in 1stanbula bır c:ok Boşnak gel,Lğtnı

omuz.·
farında heybckriylt' kırk. clli Boşnak gırdi hal
\"O haur sonnağa gt'lmıs olmalarını MJUUJŞ·
tık.

bildiımiş

ilk partide İstnnbula dört vapur dolusu
korun \'(' sığır gelrrck muhtckirlere anı ve
ağır bir darb1:· inJirmL'?ti.

\'C

Birinci Cihan •harbi içındc Tiirkiycnin Al·
ma.nynd:ı.o, Anısturyadan pek çok mal aldığı.
konılsyunculu!;run ~la gayri mlislim ı:uw.sır elin·
de kaldığı göı:önüne getirilerek Türk acnna·
yroarlıı.riylc AYusturya tobaasın<la.n m\ıslU·
mnn Boşnııklnrdaıı mlirokk<'p merkezi lstan·
buldn, Peşte, Vıyana ,.e Bcı·Unde ııubclt-.rl bu·

mind"' il'lmı.:.-d EfMd;ye "'Bilytlk Abud Efen·

~-.o

,r; •

kuııııış!1trıııı. nbıını c:ırılclannı b•rı.ıkmatnlŞlnr

öğrt>ndik. ~1ercandaki Ucarethanemıw

l\IPlunrd Abuli t:teııdJ
(Rl'!!llnı: il. Çlurl

----

Zamanımızı-:. buyuk m\ı
l(nnden "Kanmfinıcl Ti.ırk ""~
• ""'m Grk~tı ıun kurul\13UI\·
da 6nrmU } ardıııı.lıın ~u. Ticarct Alr·

Meğer heybt'lennde şirke>tinıizın o ) uı
binlt'rcc alUIU ,·armış. sağ knla.nlıır borcunu
bizzat gı'timıiş, fü,•nl -r, Od, ıuı: $.İDİ \"nsiy, t
clııüş. lşıc- bcrı bugünkfı Sl'r.-etimi Boşn:ıkla·
ruı bu sadnkntint- borçluyum. &ışooklarla
kurulacak bır şirkete d,rhal llç yüz bın lira
,·crlyorum" demişti.
Abud Eft'nJi bu fıkra~ anlat.ırk• n hiin·
gür hllııgür ağlamıştı. toplantıdıı. hıı.nr bulu·
naıılar ht'Y•'<';ınn gclnıiş yarını mil,>on scnnıı·
yeli bir şirket teşkili düşünUlürke>n h!'mCJl o
gilıı bir milyonu mütt'<'IH"İZ blr s<'rmayt bulun·
tntL1t.U.

r'ako:t Türk-Bocnnk ıııünsst'bcılerinl
kC'.ndL'ii ic;ın tdtlıkcli güren A \'\1Stu!')1L hulrl'l·
mctı bu şirkC'tin kurulınıısına mllıu olmu tu •
Alınıed Abud: \lımed Abud Ef• nd • M h·
ın<.'d Abud Ef~di.-rln kOc;Uk kard ı tsanbu·
hm ıuunlı tiıccarlanııdan. l :l d< do u.
1922 de İırtJJ.nb\llds öldil, kabri F~-ub<lı Mı.h·
tişah \"nlldc Sultan Ttlrb<wı m rl ndadır

Kil

Abııd E!eodı"

ANflİKLOl'ItOIMJ

ACEJ>I otJETTO VE RANTôLAl'U
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-1S2-

"-'ş
olnıasın? Sohbet a~a kalktı
bir de
d e.,ıı.;.ş...,
ıw
dal
uyslgara yak>!ı. Anlnşıldı ya? San cmın.
kusu kaçtı! Sigarasını ic:lnclye ko.dıı.r dııhi va·
tağı içinde otu:ra.rn.k ba'dehu vatıı~dan .çık·
tı. Tll. Alinin yn.nına kadar sokulup iki gözlerini delikanlının yüzllnc dildi. O kadar dik·
katle bakardı ki bu bakışa b!r !$ık bakışı dcnll.."6 pek de hata edilmemiş olur. Acc:n Ali
B:ıy derin uykuya \'arın~. adeta \~Cı~duna
!~e· sokul~a duvrc "V3('ak. Sandalcı Alın·r ya·
tıı~rnı. birıı.z dalıa eokuldu, Alinin yoT"ZU?lı.nı
· •,\1"1 yor·
blrnz kalı'Iırmah kaılar va rdı· zırn

~anına tıı.ma.m.i:.·ıe bllrilnmilş olarak yaınız
ytızfüıt\ göı:ıtermektc idi. :\'e ga.rİl> hal! Soh·
bt>t vm"P"ant kald•nv da Alintn vtleuduna bakar ookmaz Sıtnkl yo?'2"1ln altında korkunç
b;r !!"'.." srnrrıiis gibi b!rdı>nblre tekrar ôrterek
iki adım dahi ~erl CE>kildl. On do.lika kadar
daha. faka: bal"{'ketsiz blr hald~ durduktan
sonra t.Pl..Tll.r Alini.'1 yataihna F.oku!arak vorj?B.llIDl btr daha artı. Araba bu ikinci bakışta
b!z dı>lıi Alh·p Snhb<>t
~raber bakmıs olsavdık ne J!Örilrriük? Ne ~örec€'ğ'.z? Sovunriuğu mman caketfai. wleğ1ni. frenk ıı;ömlefui
cılr11.T1n ,.,.ı,,,z faril~ ... ih vataı7a ıf.rmis olan
Acem Ali BeV.n sı:öf!stlndeki fani 1 li.nın a 1 tına
sanki 'ki tıır11nc kovmuslar g\bi bir hal! Eifor
E""rı~ı,., ~",.h"t hlrıı.r. rla'!ıa ceı>arPt P<lin d::ı
Allııtn sı:öit~ilne eli:-ıl ko:vmus ol!<avdı bu kü·
~iklE>rirı P11 Piizel kız memPl'\rlndf'Il bir cift
meme oldui!ıınu anlar ve hükmf'derdi. De·
me-k oluvor ki Acem Ali bey denilen ve rıh
tım· ll.7"rinde on Jdı;i\i rll yavrusu gibi datl-

ı. ctınrk Jı:iJı 0 cevrin ta.biri ile Acem kanto ve

diletto!arı olmr!artlı.

.
Bunların en na.nılı \'e en gtizellennden biri
"Yeni Acem Knntosu" adı ile tarurun.ış bir
lıiizzam

Klmgö'"'~

alkışla.nanlardan blrl de
vine ht'ı.zzam !aalındıı.n bir kanto idi:
•
t•f'!'l.lınnda o!ur •e>n1
\"anftkında ~itte beni

\'urdu

tan kahraman Adeta b!r duhterl nazikter
~!.".

B1J Afetten

kurtıu'

lle'Jll
benL

ramın

ild

namlı

vardır:
kanto
attar eam

kant.osu

lUt1tuııdur

Ralımt'yle ~

Ah no şt•kn, v1'lı ne '6ker.
Benim <'Anım ıı.ınt ~ker.
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Bir n1gt\hla lmlblmt :ı"llkh.
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Koynuma alıp yatanın.
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Düettol.ara gellnoc, bunlıı.ru.ı he-men hapeınl, Şamnun Ce Pcruz c;kur\ardı: Pt-nız bir
"Accım civanı", Şamnı.m do. m.1Qıt.'t1L81 olurdu:

~\'lUm !Mı \llrdır

btahll!ld.s bir kuyu \'lU'
fç-ln<l& tatlı •U:fU \'IU'
Bttr gt1T.l'lln bir hOJ'U Tit.r
S"e ramıı.o auın gllull!-

ne

Bııe kıı.hramaru olan Acem Ali Bey ttot
o dnlrler .ır-111 ne kadar aşın bir hava.t mahsu!ll ise. "Dürdıını-" romanı da bu tlo<\ denk
vnl<Alıı,.,.~n.n r11i\t"Pkkeptir. Romar"n sonunda,
M•sırh lı.,vlvc> Hanım (Acem Ali Bev). eandall'l S"'hl>f-t ile evlenir (B. : Dürdane Hannn
\"e Sobbf't. Sıırır1n1rı)
A~l D'OET'.l'O VE KA.~T..ARI Abd!ll!zlz devri sonlarivle İkinci Abdillhıı.m.i
clln istibdat devrlnr\<> Galatanın batakhane .
l1vntro1 :ı.,nın ıretllkll sevircileri arasında büyt\k ~hıin lrnn tebaası kahvE>d, c~vc1 ,.,, tlltuııı-l\ 1'1'1rnfı ı?ÖZC batarak bir cöm1>rt.1ik. 0
IJPn'lıı tab!rivı.-. hovardalık gösterirlerdi. Bu
th.'1ll"O'a.,n okı•ı.,ıcu Enn"ni Rıım ''" 'lalıu.
dl kızlan da, bu CÖ::n"rt mtlşterılerlni hoşnud

J{Uçllk Vlrjlnlnln 1'6at kant,ı,.•J
&vıll göııl11m bir ..U.lt...tl.
Fı•ıln kıldım rAnll ftHI;

...,_ -

Meltuıı olıhım q P"11
Du1I .ııucı - lıa ~

---

K ollufu" vardı. Yeniçeri Afuı sefere gittlji
aman latanbuldakl vuileelıı<- Ocatın ıkiııcl
bUyilk l&biti olan Sekbanbaşı Ağa VeklJet
eder, lstanbulda. loşlalannın bekçisi ve KoJ.
luldar efradı olarak bır rnikdar Ye.niçeri bıra
kılırdı. Eğl>r büyük Ağa ılc beraber Sekban.
bqı da aelere cıemur roilinıe o zaman Jatan.

bulwı muhafuuı. zabıta va.züesl İstanbul
Apaı ile emrindeki Acernioğlanlara kalırdı

CB. : Yeniçeri; Yeniçeri Kolluklan; Yeniçeri
APaı; Sekbanbaşı).

AcemlofJanlar Ocağının latanbul Ata·
yukandan &IJ&·

aında.n ııoııra gelen zabitleri,
rutbe aıraaiyle gunlardı:

tJya

Acemioğlanlıu· Rumeli APaı
RwneU
den devlfrllen oğlanların sicil ve kayıdlannı

tutan Amir.
Acemioğlanl&r Anadolu Aguı - AJW1o.
oğlanlann afcil kayıdlarw

luda.n devfirilen
tutan lmlr.

AcemlotJanlar KethOdaaı - 0catm her
itlnden mes'ul lmlr. otlanla.ruı esvabJan. çal'll8flJ'ları. ocatın iqe ~ ibate ifleri camıe
KethOda tarafından ta.nim edilirdi.
AcemiolJanlar Ç&V1J1U - 0ttanıann uker oc:aklarma devrine kadar ocaktaki hl>
metJerbı1 tayin ederdi.

lleydaıı Kethlldaaa - OcaCm dfaipUn ..
miri, 8QÇ1u otıanıann cezalarım tayin .....
dl.
iki Meydancıbqı - QflanJara wrDlll
dayak .,...,nın

tatNkma memur mbWılr.
YayabafıJar - Her~ nefer .......
otJam bir bmtlk •yıbrdı: gece f t . . . .
baolarmda bulunup oflanlann her tirli 'llJI'
, _ barelltmdan -'ul . . . . .
.A.cem1oi1anJan en ktloot 7 • 1 , . . _ .
da. en fala da 1'. 18 J&llarmda deotltlll&

Devtlnne lranumma .,._ +•ıvm .,...
~ p.,_ı ..... ~ ....... ~

f t yll:ır ~de gbal ol-. llliJıi
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lan bu hamam. ~ki kUJla hanı.alannuadan tek
örnektir, TUrk yapı ll&D&tı b&1rımmdan mlıl
tesna b!r kıymet • aı,ımaktadır ve bir Ç&J1l ı.
manıı olarak il}letilmektedlr. halk atımda
Acemioğlanmdan bozma "Acenıottu Hamamı'' diye d m~hurdur 18
AeemiotıuıJ•r
Hamamı).

Accmloğlan!arın hepei ~
kışlada kalmazdı; bir kısmı İatanbaldald htln·
kA.r saraylannın ve dıter mtrt mthm elerln
hlzınctlerinde kullanılırlardı;

meeell:
ameleUk, le;lllk;
Bııyazıttaki eski sarayda. Gal&tuar&1JD·
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de, Fallqıqa yokıJlll ile ~ . . .
ıumda, oldullça dik meJWi, pnlfoe. - d!Sfeli ve merdiwııli bb' yokuftur.
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bir mak.ı...., lıalinde b:.r plı1ıu ile t.aoıt
mIŞtır (Ru.i.nı>n eiııı:-s byzantinischcn .Baucs,
".Mitt. d. Dcutschı>ıı - E.'teur. Clubs," N. F. ll.
1895, s. 22 \'. d ). Aynı harabe bir müddd
sonra da bı.r dtfa d:.ha K. \\'ulzillg'•r tarafııı·
dan iı•.x 1 rr.crı.•k )frıı b"r plaru dalıa t.ıkıı.rıl
mıştır ıo;<. l.ı)ı.:.aııun.sch ıı Substrukuoıısbau

ten. "Jnhrb. J. lnst. ", XXYIII.
ııyııı plan, A. M. Set ider,

1913. 376)

Byz:ınz,

Berlin

J 93ö, res. -:15 ..!t dt• yayınlanıru_..tır).
Bu çalışır.alardnıı ıınlıı9J]dığuıa gdrtı A·
cunu&luk soknğ1 h:ır:ıb '&J lstanbufuıı Bizaa.s
dPvriııe ait kalıııtılannııı t'n fazla ilgi uyanclı
ranlaııııdaıı biridir. Bura.tilııın aslında hayli
lıüyük bir b.naııın ın.ıhzeni ve bodrumu oldu&ıı aıılaşıinıaJ.:tadır. Halıcc nazır iyi bir mı.:v
kide kurulan bu blııanın üst kı.sım!anndan
Jıı:rhruıgı bir iz gorülmemtkl..: bernbt-r. nıe\'·
.:ut mahzenin ıına çiy_gil.!ri bakıoundan üstteki binayı ak:;ettirdiği muhakkaktır. Sokağın
kenarındaki cephe ise ilk şeklini günüınü:w
kadar muhafaza edrmemiş Türk d.:ninde açı1'tn muhtelif p:>rıcLrder ile içeriye ışık ve
hava girmesi temin <'dılmı,tir ki, böylece bu
mahzenin kullanılması da temin olunmuştur.
Mahzenin i~Lıdt.ki bazı kısınılar su sarnıcı
ha.linc getirilmiş \e bunlardan bir tanesi bir
boru ile sokak üstünd-:ki bir ç.şnıeye bağlan
mıştı ki, sokağa adını vcn:ıı çeşmenin bu olması nıuhtc·meldir. Elli yıl önc1.:ki topı:ak seviyesine göre 10 m. yüksekliğinüe olan cephenin gerisindı: müteaddit, tonozlu odacıklar
dan ba~k~ tam ortada 11 )< 16.30 m. ölçüsünde, ıkı sıra mermer sütunlu büyük bir kı
ııım vardır ve bunun duvan dibind.: bir de
ıt:u}ıı mevcutt.ur. Suğ taraftaki Qda.lar.n gerisındu geç devırtlt: ili\•e t:lilmi1 ıntibaını bıra
kan ova! biçimli bir ::>arnıç w: gerilere uzanan
bir dalıliz bulunmasına kanıtlık, 80lda daha
farklı bir tertip ile karşılaşılır. Ancak bu kanadın devamı U:sbit edilememiştir. litunlu
salom;n gcrisinde 10,25 / 6,70 m. ölçüsünd.:
(:ı:psls çı~tısı h:.ıri<;) beşik tonozlu ve milı
r~p _Liçi.ıı:ıinde apsisli bir m~kaıı daha vaı dır
kı b!l· k;Jıı;~ şeklinde olan bu kısmın ici su d
ludur. Yamaca yaslanmış olan bu bUyük. b~
nanın ~-.ıılarıla ve ı:;ı:riyc uoğnı daha hayli
111..andıt;ı aıılıışılmakl ı bern.b 'l' bunları ll-:sbil
etmlk milmkün otnı:ımaktadır.
Bu knlı.ntıııuı rn:ıhlycti es1'i-' ·n'- ..
k
· c:c ""'rı m.:ııı
ııynnı.lırıruştır Vnkti,Yle Mordtmann

( li:srıuisso topognıplıiııuP u.· C:.:oııst.urıUııople,
!..ille Hı92, s. ısı buııısıııııı lstaııbul'un l.atiıı
ışgali altıııdil lıuluııdıığu sıraada l:!U9 da \'encdiklil.J1-in kendi lıôlgl'lcrind ...· yaptu·dıkJan
iç.kıılo ı Castrıuıı fori) ııin kııluıtısı olabileeeğ.ni il •ri siinmiş ise de bu fıkir bir kaç baklI!ı.
dan kabul c,dilmemiştir. Paluka, burası::u bil'
Bızaııs sıırayınııı bodrumuııda yapılnuş özel
bır Jııınıam olarak kabul cdC'rt•k, içC'ddt• bul.
duğu

iki tuğla damgasının

yardımiyle ~39-

9.ı ı vı.lları füııııaııus L~kapcuos

y:ıµhrıJdığuıı

\'C

12.'i 1 - 13·19

ı.amaıundu

yılları arasındıı

Andruııikus Ill zamaıııııdıı. tamir l·dilıll.İI? olıı.
lıilcc1?ğıni ıııııhtı.mwl görtlüğlinü ortaya ıı.~.
tır. Fabl bıı Lıılııninleı· de Ç<ık zayıf leme.1IPre d:ıyaııdığındaıı kabul e<lilnıt'm.iştir. Da.ha
sonrıı.lurı, J. B. Papadoııulos, Paris Akademisinde okunan bir tebliğinde. bura~ııun btr fer.

ıruıııla. Ct_-ııeYizlilcre buııkılmı .Botaniate,,ı sıı
ıayı knlıııtIBı olması ilıtirnaliııi

hatırlatarak

pek az ileridı.: o sıralarda bulunan 12 ın. aralıklı dört paye)'! de Lu bina ıle jlgili görmliş
ve hatta bunun sarayın hamamına ait ola.bi·
lec,·ği::i iddia etmiştir (Decouverte::; arch&r
logiquı.:s Coıı.suuıtinuplc. "Compt<' Rend. dt>
l'.\c.;d, lııs. d B. L."". 1925, s. 115: M.
Sdırdl', '"Archneolo. Aıul"igcr"', 1920, s. 34:.!l.

a

l!'ilhakika Xli. asrın ikinci yansında Bizansdan şt'lırin içiııdc bir imtiya~ bölgcııi eld•·
edilı~n ~ll\'\'İzler, Kalamanos sa.rayı da d,,,_
nllen Botaniates sarayını satın almışlar, içinde iki kilist:si olan bu miıhteşem binayı bir
konsolo&uk sarayı haline gl•tirmişlerdir (E.
Dalleggio, Numtıncl.ature des eglises latilıt\i,
'"Echos d'Orient", 1924, s. 4!>1 ı. Ancak bu fikir de A. M. Scluıeider'in itirazı ile kar:ıı~
mı:;ıtır (Byzanz. s. 91 - 92 ve 98). Ona göre
Bota~~tes sarayı daha doğuda Sarayburnu
h_avalisınde olmalıdır. Bütün bu değişik faııı·
zıyelero rağmen, Acımu.sluk sokağındaki ka·
luıtı, unıumiyeth: Botaniates sarayı olarak t:ı·
ııınage~nektodır ( E. Marn boury, tsta.ııbul.
re~b..·rı SC>yyabin, !st.a:r.buJ 1925. s. 356: ay.
İslanbul toııristique, lstaııbul 1951. ::ı.
. - 257). Asıl adı her ne olursa olsun. bug_ü? göı·ül.111 büylik mahzen ıııuhakkakki bir
ıııvu birmva "tt·
Öl ..
.
· J
J
ııı u:.
c:ult'rıııin havli gt•nı.Ş 11 •

:d.

mıı.sı btınıın bir saray olmı.un :ihtimalini ku\'·
vı:tiendiım'kl d"
·
. .
" .., ıı·. Şimdilik bilinen
w sayı ısn

c ;~kıyı g<>ç•:n o<lal:ırı. ddılizlcri vo karışık
P nı lle bu Bizans kalıntısı, iyk~· tenılzL.!ıı~rt'k
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~lir bir hale getirildiği takdlrdr lııtanbulun
ınNnk ııyandırırı köŞ('krinden

biri olabilir.
,
Sroıın1 r:ytc.•
ACISU SOKAGI - ~iktaş kııtaBlnın
\'iı;ı•wzad~ mnhalksi sokaklanndandır; Spor
ı~ddı>sile Vişneı:ad(' camii önü sokağı arasın
dadır: ~por caddt'Si kavşağından girildiğin"
göre. kaba taş dl'.lş31i. iki araba geçebilecek
kadar geniş, Uz.erinde hali \'a.kti yerinde ailelerin oturduğu ikişer Ü<;er kaUı büyük ahşap
ıwl.-rin hulun<lıı~u bir sokaktır: \'işncı.adc
Camii sokağı kavşağı başında beton yapı "korıak ya\Tueu" diyl'bilcc~imiz bir ev ile, yint•
belo'll ynpı iki katlı şirin bir apartıma.ncık
"'Nimet Aparlınuı.ıu•· vardır: eokağın bu ka\'·
şağı karı: ısında-da kmellerine kadar çıkıp kalmış olan •·Aziziye C'.amii ?"" bıılunmzıktadır.
(Mayıs 19-15).

ACTOO(it• (Riıtih A,lr) - Türk heysa ı'atının en btiyük s!mAsı;
20 şub:ıt 1~9S (nüfu::; kaydındaki rümi tarih
ilı•
şubat 1313. bıcrl 2S ramazan nl5) bir

keltıra~lık

s

pazar gilnfi t stanbuld:ı Mollagiııiuü de doğ
mıı~tur: Hl57 de r.:>ir Sn.lıyı Çarşambayc. bat';l:ı·
ynıı 1!5 16 ocak ;;ecesi Çubukludaki yalısında
kalb sektC'Siyle \"efat etti, Ratib Aşireı şahsın
da Tiirkiye PlmM yürekli arsian gıöi bir C\"-

\'c

diiııya.

kayb<>tmiı;lir.
ÜZt'rC

pc:>k büyiik bir heykeltraş
F.lli sekizinci yaŞllll bitirmek

idi.

Babası

Hiisevin A.:;;ir

~tolla,

geçen

aııır

ııonlarıncta taşra kadılıklarıııda bulunmuş. e'"
son vazifrsi clt> Bolu hukuk mahkemui rc.:sUği olan z"vki ı<<'lim sahibi w• hür fikirlı S('Ç·
kın hir müncn.·uJi: P.Atıb i.Jru<ı rrk.-k k.-t
lıarde~in iıçüııcuslidıi" llk tıhs•l•nı \uln 1
mektebinde rnp.ı rcıı

ra Ak.sarayda t.tnh.'Ilurliy..,.

Rilştiyı:'ı.;ini

bitirdi.
Cihan baro ııd
Ank&rn ~u:'..ıni ·
ron

Rırinci

ı;ınıfındıuı

lll'k<'J\'

alırdı

lslnnbuld;ı ihtı~ at zabit

tali mJ.!"hl.ına

yalnız z:ııranı:un d· ğll cınan kayıdları·
nın rı ..+ .ı_-..:ıe beş n~h tin d hil:ırınd:ın Roclinlıı

dd

Blbl · REK. Gezi notu.

ladını

1,. l••rh1ıı "
V{. vınuı \ "in1a
nayll !'c!i:;;: M kt..bl u.ıı "'lll h ü 'tra
lık şubesıne girdi Burada lık lı.rk ~ '
k trnııı m rhum t:••an öz.:oyuıı \'fi uıt
datlı talı-b<&c, g ız
ğı old~ H
t \'
v
\
t
ı1 rıı
ı
llll'k Uzcre babası tarafından 1921 d Ahutı.n·
yuya gönt!ı>rildı, Mllnilıdc Milli Yll.kııck C.ı 1
ııan.atııı.r akadem.::ındt' o zamanlar Al•naııyı1.
nın rn kll\'\ U. ;anatkArlanndan Pro!. Bcllt'
k• r'uı a.t ·1) ,.....,,d tkı )'11 çalı.şu: Akıul:"lnidN\
lıııanıı \' ı.
~ •c ('} l u- •yl
'r t.nktl.ını~ •
me aldı Almanya iktisadi Vt' Sİ)'Us! bir bııb
nı.n içın1t' ıdı. lstanbuldaki baba6llllll tllrHI
güçlük! rlA g nd rrbild•ğ harçlıkln Almım·
yada geçim IK"k sıkıntılı bir h:ıl alınca Fnı.n·
eaya gıtti n orada da yine asnn bUyUk U: •
tadlanndan Boul"dclin a·eır~· girdı. Bour-

\~

n·

goııdcrıldı.

O f,•ltik, tıı hnrbr ,!l'pô \
tubıır!ıınnda ''" 37 nı•ı
Knfkııs flrkll.Blnda ıştl·
rlik ellı, mlıtart'kl'dC
mlüA.unu alını 11\L°J<"&:~ •

~

,~

Y"' "tirdiği bır sanatktırdı. Blr r,iln atclycsuı
de çalışan Türk g-..:ncmin bir c<tüdü kal"!Jl!lınn
~ti \t

O;:
"it, bryk lt:ra..<ddt- artık bcnd< n
ycryürlL."'11 başltn b;r fin:.den ~c:: 'ı
niz hiç t r şey pktur. ~ ~ g{\tkri yn.,l\ll·
rarıı.k ilive c!U
\'C

t~

:t:ttğ:

csm T".ll ntfor olnc:ı

ğuıı tLcmiyorum. b:"d:ğim Şt.':i o -CTI rd"
Türk ~ r. ·.n ruh a'S\ktwm vr kudrt"tinln
tro.~11J nkttği lıa.k:.katicb'

'ı

Fr-.ı.ıı. da ıltr'o hOC3JU. j tn azam UI bır
• • !.:rı An.s- .! Mc:'. ot.iu

\"atanma dfnen P.!tib Asi" bir anı Edır·

..,,. l<;tanbuldıl ~yrt'k, Bakır·

ıs·ı·A.Ni!Uı.

198 •A~Cl~-IX~ı~C~l'~·ı_:ı;~ı·~l>.!_A~~~lr~ı-------=~.:::_~--==~:
..:

iizii nd

sılıirkilr ııağındı·.
g a c:al ı.şa n n1itıbi ım•\•'iııııı
.

'lllarca ..wel

türk'iln dlcuduııda ve Y
e .>
,
rıylt• l'oşturul\!u.
•
..
Bourdel'in d(.'(Jiği gibi, Türk ruhunun ~J~,
.Abide milsabak.ıılanıı~a .. Ratıp. Aşiriı
ve kudreti tecclli etıııisur Bir sanat şaheserı·
projeleri dalma bir amındın iladelt!r! olmuş.
di
beşyi.i.
r.
!ardı. 1 •ftnbulun Ti.Jrklt'r tarafından
lıkla
3
En biiyiik, en azametli esen İ&-' 194_ . te
ı:ilncil feLih yıldöııümü .h~ -~ .. ~~da
başlayıp galiba beş yıla yakın bir~ ıçı~H E. Koçu l>irgün kt•ndisıne.~e!~uııdugunü
de tamamlayabildiği Errincan Abıdt'sıd:r. Bu
sormuştu: "Şöyle bir Ş('Y..
ı. ve ma>;a.
abidenin miisabııkıısını kazanmak saı:stlı:tır
üzerinden bir kağıt alarak kurşuıı kale. · hakikaten parlak blr r:aford:r.-" Riltıbını
nlll~\~J~" ...........,
:-..ı;: Kadim Anadolu mcleniyellııi
ıçm
il -ı"r
nınkt:'ti Akndenı· kı jiln saloı:ıwı.ı ;:;vt ru u •
.,.;ı,;ıl l'df·n arslanlar ii1.erine oturt.ulmuş. bır
ken yolda bir kaza g\'ÇirnıİŞ. heme-n ~~m··n
taht ü1.eriııdc yirmi bir y~ında bu· Fatih ...
hurda hfilc gdmiş, heykeltraş make-tini ~Kartal burunu ik• bir d(.'tikanlı ki, cengaver
!ondaki ycrintk Plinden gcl,•bildiği kadar ta·
izgi.leri şair hiiviyetinin ze.rafoti \"(' mütt'fekmir edebilm:-ı. müs.ı.ba!rnyı kazanma ümidfo·
~ir bıışmın mt:lılhali iJ,• yoğııııılıµuı;;tur. Kuc;ı.
0
rini de tamamen kaybetmişti. Fakat
kırık
ı!-ı:ııda bir Julıç .. Bir kılıç ki. iüemi mcde.ıılyd.e
ınakt't bir !lshıduı COtjkun nıhunım ibda etti·
~-eni bir tefrkkür ufku açan kalı:m gibi nıiiği öyle bir eser idi .ki. jüri t.:>reddiit t>tmooı:n
Tahtın arka~1nd:ı iiç sütun .. İki yanda.
bu bilytik
RAtibc verdi.
kiler bizantin ve ortadaki Tiirk
.. Tiirk
Erzincıın
ıibıdes;
iki gruııuı!ı müteşekkilbaşlıklı
sütunun üzcrindl• bu hiikiinıdan zisa.
dir; birincı grup altta, galiba tabii cesanıl'tin
..
ııın turası ...
bir buçuk misli büyilklilkt.e üç figürden mu-

1

s......

1

ili..

işi

. k a dın . \'ata n
N-kkeptir, ortada sc.m bolik b ır
timsali, bir ehyle, zeolzele (cl:iketindc• mahvols.n Erzincanı yeniden yapan işçiye bir ~lenk
v-ermeJ.."te. diğt.>r eliyle de bir Erzineanlıya y~ni şehrin aııahtanru uzatmaktadır.
Ratıb işçi heykelinin başında, kendi mi-

nilı sa.natkiir kafasını

ve yüzünü yapmıştı:
bu figür bir yapı amelesi e::.;·abı altında Ratıb
kendi heykelidir; bu balomdan tek
ba.\ııııa müstesna bir kıynl.!'t taşımaktadır.
Abid€'nin tlinci grupu da )iik;;ek bir
kaide üzerinde yine üç figürden mürekkeptir; b11
t;glirler dt! zannederiz tabii cesa.metin iki
misti
o de\•rin Cum.
hurrcisi tsmet
bir
bir rlini de kendisine
lan bir
omuzuna
Bu muazzam
...rin çamurdan
bihnCEl için
derecede hüyük atölvesi oJ.
mayan heykellraşa müzeler mlidürlüğü atöJ.
ye gibi kullanmak üı.e~ Yeni Cami karşısındaki Hatice Turhan Sultan türbesinin medha!
kısmım tahsis elmişti. Cstad eserini orada
taınamla.mış, altı figürün tunç düğümleri de
yine kıymelli bir sanatkar olan Yusuf Akpınann dökümhanesinde yapılmıştı.
...,,_,_
• urue_ medhalind ki nıtı\'akkat atölj'<:ııin
ıber gQnkU mlsaflıierinden biri Neyzen Tevfik
idi, lete!enin üstünde dev gibi bir işi başa.nna.

Aşirin

taş

bii)iiklüğündedir; orUı.da

İnönü, Erzincanlı anavı
bağnna basmış,
sohı.
kız çocuğunun
koymuştur.
fıgürl
yapılakıifi

başlıklı

&>nra güldü:
-Bövlt'I başlarun da. bakarsın bir gün
:ıta bindiri~irn .. Fa.kal benim Fatihim ata binıli mi o atlı figürün etr:ı.!ına k:ıbartmalar h:ııiç. ht?ykE'l olarak en az elli figür toplanır...
Dedi.

Ratıbın sanatkar dtıhılsuıın hakiki mıikesi yurdumuza yadigar bıraktJğı abideler \'e
abide projeleri
hepsi
olan
küçük şahı>serkridir... Oze.rle:rindc aylarca
kt.>ndi
gizli gizli ve..:d içindt• çaJışır. sonra bir gün çamurun iistünddti ıslak
bir yarli
g&<:.tt>rir..
Kendisine: "Aman
..
dök.. öbür!erine henze.t.me!." diye
.. "Yok.. der..
içind.:kini henüz w-remcdim! .. ". Bir
hafta sonra
.. çamur
onu
ibda
sanatkar ellerle bozulmustur. vok
·
.

değil,

kayıp olmuı;ı

kt·ııdlne.

bezJeıi açıp

Kafamın

edeın

vefakarına
Ratıb Alçıdan

yalvanlır

uğrarsınız o

şiilıeser,

olmuştur, kaybolmuştur..

R. E. Koçu bir gün Taııbüri Cemil &~ri
görmiiş idi. iki ,.J iistündl' bü)'iik bestcldi.rın
dilşünen kafası.. Bu bir büst değil, klii.sik
Türk musikisinin tarihçt's.iydi.. \\• adı " F•'rahfeza saz semaisi" idi .. O düşünen baş kar·
şısıntla insan o ml'şhııı· ı;az se.maisinin ııağ·
mel<>riı1i
duyuyordu.. ''Ritıb .. 'i'ıınıı ~frsut
Ct
·mili alıp gı:Uı·t.>c·ı'ğim .. " dlyt•n Reşad Ekre·
nıe: "Atrııı.n su.luıı ha! .. dt'<li.. Ot'Ste hcnüı: bit·
medi.. Bir hafta sonra .. " Ne bir haftası, Uç

..lN:!İKl,CIPl!:l•IE.i

llil)

;.:.:._.----------.......::.::::....__
~giin
o
ça.
8(ırıra Cemil &y, Şllı'hc:.ıor, bır yığın
mur olmuştu ..
Sannt:kfı.nn yan gaan olun bu &uıiklopc.
dinin müclllfi kendiainden Yalın aya.k, llllli
kafa. koltuf;'lında gazt"tt'lf'.r bir nıüv. zı:i çoe1ık, hcyk·"'kıib<iııi ısrar ile isler idi. Bir gün
sofranm başına oturdular.. Sehpa il1P.Jinoo
\'<' 1 ı-ık bez altında bir şey duruyor. hcykeltrnş:

- Sana sürprizim! ..
Dedi, v;:ı bez:i açtı .. Ruhunun bütUn kudreliylc kan-ayıp ibcl5. ettiği gazı•te<:i ÇOcuk,
pırpırı. çııuak ayakları koşarlı kiilhani. bır
san:ı.l hfırikası olarak duruyordu. Reşad F:krt>m sofradan kalkıp:
Gidiyonım.. \'c ga.ı:ı;ıteclmi götürüyonını ! dNli.
- Acl'[cı etme.. Yaş çamur. kuruyunca
çatlayacak, dölrille<:ck .. Sana onu alçıdan dökeceğim.• Bu kadar bekledin üç gUn do.ha

sabret! .. dedi.
Muharrir o üç günü iple çt'kU. Üç gün
sonra Çubukluya gitti. Gazeteci yoktu, Tanbaşı

Soğuktan Yllınaı:dı, ISınrU boyunca paltoyu

ta.şlnmaı bir ylik t.el!kki et.m!ş, luşlıın d&lma
HU gc çnı~ bir pardiıı.'S ile ~lrrnlştir, \"e
ıfrt'Ilk gtlII'leğinl de dalıntı kolsuz bir ııUet. fıı·
n'.:Arun üstnru:ı giymiştir.

Ft>s ı::lunnıı:ıda baş a.çı.k gC2:ilm zdi. Feıtı,
kıyafet inkılibı 'kamıniy!e yasak olunca baıp

şapkanın h<'r çeşidini yadırgıımış, ıııerpCış olarak krndiaıne "bere" yi, &:'Çl:IÜ.t, ona dıı b1r
husus )'t't ,.ermişti:
Llch-ert \'e kilçük bereyi giym~ b:ıDUUn
üstUne bir limon kabuf;u gıb~ şöylı.ı koyu\-erirdi. Öyle ki. bu şekliyl~
~ tan:iyle
)ıılıuz R!ı.tıbın b:ışındıı. görüle-n bu bere onun

,-e

aJA.rııeti farikası olmuştu.

İ)"i bir avcı idi. Fakat balıkc;ı olarak, mUbalilğasn İstanbul sularmda parma.k De ga&tcrilen bir "3hretti: b:ıtt1 eon r.amanlanndıı.
balıkçı olarak şöhreti Kapmğı yanında Mar-

mara ada.sına kadar yayılmıştı. Bilhassa. mercan avında, derin sulardaki mercan yatap
kayalann kurdu olmuş prof~ balıkçıla·

n hayrette bırakmış mu,-affakiyeUeri vardır

gibi o da bir )ığm çamur
olmuştu. Reşad Ekrt'm:
Sat gaddar, honhıır. b:ı.rbarsın, bir

den aslA

delisin! ..

tınala.ra tutuhnuş.

buri Cemilin

Diye bağımı. R."ıtıb boynunu bilktü:. ,
_ Hamdolsun a1ul lddi.asınd:ı. değilim .. ·
Oziilme. 0 cılız bir biblo idi, sana şöyle sclt~n
~ntim bovıında bir heykel J-ııpacnğım .. droı.

·
V"

" olarak bir kıı: başı .•"'~inan
fü•\•kcl
•uuıar"'
·
kn~rlma olarak Fatih Rnltan Mehmcd !le

~~"hmed Akifin nuıdalyoıılan. yine bt'ykel o-

larak ·•mumdirek" ad.mı \'t'l-dij!:i yalın &\'llklı
w clindl' tan bur ile ikincı. b.ır Cemil Be"
w
h
b ı.. .. ·txılan sahescrler arıısındadır. GaC'p u """)
'
. .
. . taahhlll
zetcciler Cemi}"?tiniıı ycıu bmU:.JÇlll.

oğlan

ettiğ'i İbro.hir.ı Müteıfe?Tika. ~ı.n.ası. ~

'CV neli bu·· sUcrı' de valutsu: öliim!y!c yanın
a•
""'e
-kw~"l "Ah·
-vkoz Halkevi i~ alçıdan dö fi ..
pclıli
\"Jlp..,,..Hitıb Aşir. '\'Ücudc.a bir
'~ • iı ne

·-nm

0
·'·
\.U. U<:

med .\lithad Efendi" si halen bileme)

.
lınlı. gt\U'l •
8
~ııış 8 -.:..ı nn..ı~
delik8 ,nlılık \~
.l\
V•fa Ku·

haldedir. neroiedir.
sahip. buğruw bMWi.

•
damdı. Çocukluk
\'C
~
akrıuı \'C erosuli anısında güreıımış,
d fUdboldA
liibiind\' futlx)l ornıımış, güreıı ( e dedcrk n

t,

dt1 istik bal lçiıı bir 11.S şübr'\'U \'U
aanntkıir hth"iycU !,-ali.p gclnılşU. f;6ri1n0"1l\
Acı kuwotiyl pek mhhaW

Act."J)QCU ı ltAUb Aı r •

Balık a\ı Ritıb Aşir içiıJ cinnet merteb.."81ndı.
b1r ihti.'ılS olmuştu. En çctlı ha>alarch ~

Marmarada boralara, fır.
bir iki sefer 6lum tehlike-si atlatmış \-e ya.km dostW1:ll ~ gü:o. btr de.

yılm.a.ımş.

kazasının kurbanı o!aaı;mın..n

daima lir-

:tmüştü. Öylesine bir 1Wıkçı IW ld, biricik

e\·lidı \-C kendine has ~~eriyle ha.k.Dtaten
pclt r.ıı..;f V(' dilber oWı .km ~d&'yi, Kandilli
Aa Lise8lnin \'Ole~iıol takımı bptam ~~
çımanlar ·~ us.ırumnı gibi tı.rmı .. di·
ye Be\'('rdi.
E>.inde veya herl:wıgi bir ~. aotr&smda daimıı ı:ı:!lkrlm. dili '" damsp I~

ıtisasa ula.şm:ş, sdıb..'Ü

tath, ~'e dalına

ılt:ıfat c:b:clş riod adamdı.
ın
l'r.ııı '"ll!ar CcrrahP3-Şach. ~rif

ıuuııda blı- şeyh km olan byuwllıdcsnin

~ bu.hmdutu btJ.yilk tohrin pek IU ktLl •
btr l"\trde oturmu.,qtu, On
d''l.nnda ve
w
•
mdaki kendi emıd
turmakta ldı
a.,'lk il<\
rtııınıd. Ha.mm(l!\'Cd.İ, bir gQn bltıralannı
)cm dil 11 \-Cr'J'8C \'Qk büyiik bir sanalk4nn
'-·'"''-'- kl• muballed bir
hııyau husufilyl'Sl. muwuuı.&A
da
e&'r olac:ıktır. Bu hayat ıhfklyS.n! en bur
tC'fC'r.rila~i~ okuyanla.mı g&il !Snllııde heykonak

\''&\TUSU

~bal de Çubu!ducb

:ı: Aşıro

~

bağbımuş rerı.Iuuıı
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lllr mtuıA "'' tl tn rdl; ıJlıudl M 111 u
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ıcaııık
li
-- AD.\l.AU (Türk ~llıindt•)
Dıvu edı>lııvatındıı "0 \anı Ihsan" mlistcsnn, Adalaı·
iç;n yazı:nu{i tA k mısra blle ) .>ktW
lıllir Adalar. Ti.Irk şııru. td tı yuu c
(.rnus, ş ınınl:ı:;ıı '\ J.h) •1 K tal e: h {
uız t,>iilıı t!cor'.nJ ı ın.zal ş r! r ı. '
p!·
va.sa sarkıları nazımlarına \'&rınla ı s.ı n~sı
tııbak~ tabaka ngtn b:r ılhaın k...ynuı!ı d·
muştur.

Yahı;a Kl·m.ı..l..ıt bıı ,.ll'k.
Şeu ''flU'kılanıı durduğu blr 1!UıU kenardıl
\ &det ld l•N1ştlkli llAhl Adalarda
lclt>n ı ~cıtıık elli'rll' alnını r d4
YA<let kt Mn l1tlktl U!llı.I dabrd:l
l.)' timdi c!A glizJ~rl ,.llıı:ilJı. .,-.o;I pı.mk,
Kııırınıl ııaı;tıı IMQndll (:Öıilnf'D Ud l1t ıık,
ı_'ık

L.uytu tılyabıuıl:ı1'3, ıı.I bir l.'Ul'U
\ ldrt ki ~\~tıktı U4hl AdaJanb

)ııprak,

tir:
Gııribdlr; n~ zanıaıı J~!Ot! p~I ~deu

Ufukta blr mblt'men le bulttt, ya blr reU.-.ıı
!!eııA ("Ur o vnı, cebhl!ftllt! luıtınm:ı.
~IA... o Dl'.ıt'dl, rlkkaUI blr ti\lılatdı-

...............

Hu blr ahah bularak blr Ç3lil1ll dlblııde beni:
- Betllııııt. tlmd1 gcll~n. deml,ti. mn \derun,
l't'k lliUfa4e\I blr glln Cl'(lrm..ytz amm!I
f:pl) re l'llcull'lıt-

- l'c-k ruu·ı. Seı.A. g"ldrrim.
F.\"1; bugtlnkll (lbl lur.tınmd:idır

lı!UA:

\'etfl dUmılcr lçiDdrn, yo~anııı bir yardan,
"uı..,,t klrr K\bl lnJ.ll lirıum dı:l')llfl'.
&alılU teı;, ln

sm

OW>U

~aıtı blr uhu ltllıı gıunla !:"<."'il liO\ılıwu.ıı,
dabr'ıUn p.l,)o ı;ır (l!du gUı,,el endan.uııt

tlıı.,n•ll

d:>lt

dt'run ı ıtlı ~~ glhJerlnlıı.

Ad:ıbr'd!UI ııl.)" Mır ot.hı ı;ltzl'I mılıınun y

l~IDt'm b:'\ lt•)1 ı;ı•) rt :> lrnıctl ·n 'ıWCI terin:
Gldenı<'ıu tnnıtıırn,) ol>ı<uıı, ı:lln•ml'm hlc Merlıı,
ı'll,1uıı, ııı. .. un·~ im.

,.li.)1" GUUI, ııen!o y~rln"

\ıl~tu':l.ın ııl) •' sır olılıı ı;l\ıril l'nrnuuın T
ŞEN A [)ALAH

\'Un•ğlıu

ııJı)ıunk ı;oıwrlın U

b

\ IW:ı ı:•·lıl ı.çı• ı;lı:t"l.krlı· Cllllu ııcıı

dalar,
dAla.r.

LA•hlrrlm ..ım·nl. \""1Ulın ı:••tıt• nı hh\bı arar.
\ !iıln ı;ı•ldlkı;c çlı;••klı•rlı• tlolu lj('ll AdalAr.
l<Ullt•rlu ""ııı;lnl ı:tırı.ı·ıu lt>blııl ) doocrlm,
utışUnllr Ç'.lıtılurı, il'~ 1 klan, artar krdıı;•rtııı,
ŞlDııU ı;lıl 1\lnt'll ) !irlııı ıımba nt•nlıı \terim,
\'Ma ı:ı•lllU.çı• .,.tçd.ll'rl<' dlllu !i('.D dalar.

AllAW\R'DA.' Y l\H.1\1.A. 'DDl
Hult!'nrını ı;örılllm, \ti ılar'tlıuı )Unüaııdım
sıııcndı• nllw)~·ı ~rı

gUlll'r gibi yıuıduu
dt1 \';ı.rını) bir ııtı·ıı ertık tnanılıuı
stnt'llllr nUın) ı-t ın ı;lıll••r gibi yandım
llönlllııılt•

Ncfi:s bir Adalar pc.yrıı.Jı d:ı, Tt.ı;fık 1',ihretm kalcmılc "Sczıi" adlı şiirinde çlzilmli·

'\ apr;Sı

,\Jııl.H'lll ro kuıı 1.ııı· şıkı, Profc>sor Alı.
'ıh m 'rht•ıııdu. liıl) ul, taı ih bllglııı
1 ,..
1
"
•J;
Gt. • ı · a 1 ıl · toplııyıp n ·şrcllıbı şuı lı:ılanıı.
,la \dal l'd. 11 çok balıst•der

iden ııRuçlıudan,

SIM\lo.ftl kumlara t 11 N•\i raklk bir .rı,.....
Bu flS~llktt ~ IK'dlrl mllnttlıabı,
Uayalbal 1Mlra4an nıc-ırldrnU dalgulıua.
l'Dkıa, Hr)lw.llntn ta unınd:ı. martı gn,ı.
il~ b&1J lt'Df'llllhlll blr blr beyaz kotra.,
• lbırt, tW!la bealb. lıaıtlıwn; '-ad!u m:ı!uttur,
i'ıwuuk bulutlar lblllnde '" llyordu hıuur·
Bu )-.ada çamlan artrJt bulıan berrtkııı'

K.ııod! ~ -acımı0a bir rıtı11 lft'rat

ı_'twıl;ınb ılolaşlık~a 113) nUııt<' yup.nl.ıW
lltn lıJUım.ııı yAtl llo oll:ır \'O co9Qrdıın
IUı;o rahmi ıl • nıl yok dl,)._. blllAhl peanlmı
;s!Deııdt• ollıa)'I: t • n gUlll'r ı;i" yaııdı.m

-~

~

~·

..

-,J· ;;.

l:;ıanbul •. ıkl rındn.n \"ı b.ı~ ük ş hrt ı~
t..mıyanlnrdun şiıır lln•namfzadl' Ihsan bir
. rkkında Ad d:ı , t 11 IJır ı:;Unlın hatırnsmı
lt ı ~nuum cd•yoı
Oıığıldı hq> \dilil'llııı fil.•llnıı

tl'r1l

jHDfA

llııınnktu s.'111~~ onmı •\)' ı;llıt•l çocuk .eal lıell
\'tıuını:ı...ın mı bu ş.•b gliktd mahl ıu'lc! ,..._
lbnııılrtu ı.4Uı) ı•nıın t') ~b'I Ç<M'uk aenl bl'tl

7Jyn)1 hllını• blinuıınll:t <'ClwUl ınansun&D
\ Aııııklımnıl:ı ~\'U JnDUdrr dt1 IU~
~rıLlıı h! bını lçmı'7. rııl t•'\'ml nıc>bruOnıD
tbmnl t ı.ııllı~ orunı •') ı;Uı:ı·I ç()('uk ıl('oftl brG
11'\'dlr bu ııurı

C"(\Jl

·

n.ftilr

~u '''""

bl,lı in ln""'1t•n lllt"ır

İıc>ıl!ll cllnlUmf.'ll
1 )illldı hak 11)11)1\D tıılllın t><-nlm bu~
ll;ın kta !it\l!ı)orunı ") cn:uı eocuk ...ı

.....

(., ıl \hnı J ykn1:ın "\'ıızıu" t>a1h#tn1
la ~ n manzume ı, Adllların 941&1• bir saf'9•

j
J

20~

ft t \'(' .....-rtarct ılc çlzilmıR bır rr midir kı mı·
zail C'dEbiyn.tınu.z.ın da ocdıalarındımdır:

Çnıılnnlardruı 'kollııAdAlann ını~ trnluı yollllrı
noynunıı!ıı kıılllı o yarın kollan

1•ınıu; )ll\D' ılenlu.l

l ''l.ı.uıırur

lıı.-r

bir

t nekfelrrdrn hlçltınlsıtr oill\ıt.n
\allab_

h:ıG'

f,lıınılıC"..ı~ ın dl:ı: dire
Ak&1uıılıırı ıcnyı,ı!Jığ
ı,uıklıırda ttJınıll \ıtr

liıuııldu.)ıın

bir butu:

l

llt•p tıryuld bcıl'abr
1'tıllcmJlnul;ı çubufu !

l'yukluyor uzakta
1'ck

~ııın

bir

yıılı;

1\bmınra)u. ı;u-nktıı,

l't·nnl:i '"'"' u liııııılı
l"uyıı dll~t U, gczlııco

<,ölgcll'ıin bir

unı:

ll:ıCJ tı:W:ı. cllndt•Jı
Atlı artık nı:ırpucu !..

AUAl.LT l\11;;\ DANI
n\•lu).

•1\'rlada, uzakta
ŞlnııU 'ökınU,

b1r bedn

Slkfı.hlıınılı ~tu

met.re enindedir, mıcır Uış1ann üunnd n s !indir ge(;iıil rt:k .} apılnı.ış toz toprak i~d

dln1.•yl'n

Sııdo kır.ıl yıuııaçlar.

<Mnıiş gibi 1 IUJ<ıdcn
l't>şU gl) ınl11 nğııçb.r !,

bir soknktır. Bütun boyunca blrcr katlı ah·
amelt' uvleri sıra.laI!nu.stı, bu anı cnrı

ş.ıp

hemen hepsi d Ba.ıurkoy Bez fabrikasında
c;alışırlnr; Osmani.} cadd l
n d r1 yol
a{,rzuıda kllr'"..,.ılıklı
k t'Ci
kah\ hanv
\'ardır <1945).

f,ddyor bir 1 ilc-ük mu,

Srt tembel

lılr sıılı.

lll'p ıruırtıbr tutıumıu
\'ine (.sld nıııs:ılı.
lldo \ nr ki lılr tublu
tıurse

ş:ır

lklneı

ADAJ.J~ 801\ACI Balurkoy sokak·
Jaı ındandır; 120 m t.ro kad r uzunluğunda, 6

Bir çift tx-ynz giherdn .•
Ualgalıın

CB. ·

ADAl.JFETTAll .., KAGI

nlb.:ıl:

Onleklerıl•'tl bir filo

Ulr ıle kıud.ın aıulrnl!••

Pı) <Uııı şarkıları arnsıuda, Adaları terenllUııı r!dcıı en esloluindeu biri aynı zamanda
en güzı llerıudendır :
AdWar s."\hillnıle LM•kll.) unım
Rt>nl yarın M!rian l'iU.) urum
ll.-r 'mlnıwkl )erinde tx-'kU.) orunı
H"ııl oııd it, .~ııdl.w lı:ışın için
N e.rcılo o nılo;J.: g lhl lı•.) l!iklıır

~anını• MJ!ııuık Uzro )'O[ınıklar
Hıuıa DIPskeıı ulwırıa topıuJdar
Uf>nJ 'iNl it, ŞadJ.) ıı 1.ıo51n için

Bir zamnrılıır bütiln dillt re dlstnıı olınu~

d.ıu nyınr,

.n

şaı·kılnrdaıı biri de şudur:

Aılu!nrt1urı bir l r ~·lir blzk ,.,,
Aııınn Allah ı;liı.lt!l'f> b.-ık ı;ULieN>
lp..ı \'Omp \lll"Sın ılü sün •Ut.fon.•
l'allnlı._

11011 )'mlnıı:t Allah
ı:'hrktlrıuıı

bUlah

lırdn

olun

çocuklann uçurtma uçurup kuzu otlattıkları
) rkrd :ıdir. UM:nnd "l1 Bo mn çok gil%C 1
buml \ \ apurların ny k
do)um olmu (Mayuı
Geu notu
Böğazlçlııde Anıa

\ <ıtko) u 8l k
ruıd
köyün nrkasınd kı
mrtın Usutnd x:hr (B : Arnavutköy). Arna-

nı

k

.> luınhan

!'1

sokağı il Adalı! ttıı.ıı.

BiJ

ıuıısuıd.ı bir d rsr1ı:ü bir ıwkakltr. Mum-

2111
0nıı- ır............. kınlı, &<'\'inil. •urdu
l'l;U...Jrl bl.., " ' " ' l"'rı.lnl dotunlu.
ı ııt
1 A Gln :ı Ttlık m.,tıurlıın; N.....aıı

1l9t (Oarlıa Oihıen Tnrlıiyt- ı. M<"m<'lrs •ıf
BIMt Dtib (Halidf' Edibin Hltıralan ı. Th
Tıarldab ()rdeal Conflict of Eut ım l \\ ' t
~ Garp ve Şark Mücııdd.siniıı C'..-tılnlfii İmtllıan) t.ılm (H. Ma-·'ıh'n tl'rcume), 'ftıe C1ovn and hiıı O.ught r rHokkaVf Km: Norvt ve H ll11nda cı
rın
Balı:kal'" dı ı
\ rı n
lılt.u*ılun nıbalelt't mıubında.. Ha.lidP
Bdib, adi ilk eılı: anılanlardan bin ol muşlu·
ım de 'l'lril Ol'dunnun Anadoluda son bü)ltlk aferi Jı:aandıit mada n•>tl"f'd ı ı..n şu 'ks-

tan o yaııılardan

bır ömtiltir.
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lılr

lıMar tiftik blllılllrlip
f11FaP lirtlv..r ı.nıı"
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11111 Mrulunı lıepıılnl' "'""'
..,..,._ ............ laı(lıa oluna
Amlllı ~

•rtm lıanım(Aydtde Mttmuıııııı

Halide F.dl>. zaferin tezint>, Türkiye Bü-

Jlk lliDet Kecllııinln

lat.aııbuı mlimeuili taJID edilen doktor Aduan Adıvar1a beraber tıı
taalıüa plaıifti, bu yeni ~ en gilze-1 miolan "Akbaba" D1D ilk ııüslıa
lanncJa fil m8DZUDlıP ~:

m .....

VA.TAN AN.t.81 ILUJDI! Ç4 YUŞA
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doğmu,

su-an Adil 1936 d ı ıiört kı; nwtti l':i('rı..
Anknradıı açılan Elişlrrı ~ergWnc de iftirak
rdt'rck Jiirinin takdirini kauııırruş vr bctıııad
\'rktıleti tarafından da bronz madalya ilt" taJ.
t'fl

coı,kun lyınl...- yapıldığı anlatılır Adile
lan füzull llııhlbbı !Kanuni Sül~ymMtl
Şeyh Galıb g t fl.:ıhrotl,.I"' nııı n·ll"r YUIDllf'
olma na r11ğrn<on nt duygu n dto tt--nık ba

kun ndan
kuı b r şaır o!AınamJlhr En
m lIL"\e& t na t llll'dh Y" mt'T'l<ıyt'I r '"" bft
ha\'atını rıaklrd<:n
mılH&r

-...... w.

Sözü gN;en dört

ı-r mEıyanm

fazla Atatürk'iin yağlı boya bir portre-

İkinci

ADIU; Sl'LTAN

Mahmud Ue
1826 (H. 22
ŞE>WPI 12.Jl l da doğdu, 1845 (H. 1261) :le
Zl'rıtigar kadının kızı.

30

mayıs

da. babaııı Mrhm"'1
az sonra \'<' dört yıllık ymı gf'hn
lkrıı ölmlişıur Halk ağzında hu Hanım Su'1arı lı:in d • şövlt• bir mmkıbe dolaşır. Ka pek
glir.dmiş. Habaııı çok ııevennU,. AnMI da kıır
kanır, çok hırpalannış.. Pt'k kUc;ülıken Şürayı
fK>\·let hasından İşkodralı Mustafa $enf
Paşazadr Rl7.a Beyit> l'Ylf'lldirilmit Fakat
anasının eza Vl' oofa.ına dayanamıyarak \'\'rrm olmU!J. &nned Muhtar AIU8, Adil.. Sul·

Tnphanc Müşiri Mt-hnwd Ali Paşa Ue t!'Yfendi,
bir hafta siirı•n diiğünleri, on dokuzuncu . .
rın rn parlak saray düğünl<>rinden biri oldu.
Adili' Sultan divan sahibi olacak kadar filrle
mt'f."glıl olmuş: cömertliği. fıkaraya gen.it 61<iidc yardımlan. san'at ve bilgi sa.lıiPerini
himayesi
dindarlığı ile lanll1DWJ bir kadın

,.e

dır.

12 şubat 1899 11 şevval 1316) da 6ld0.
Eyyilbdr Bostan iskelesinde kOCUUUD kabri

yanına gömüldü.

ÖlUmilnP ııöyleamft olaıı

tarih beyti kütilphaneler tunif heyetinden merhum Bay Sabrinindlr.

nşagıdaki

~..,_>'Ar lmdad ld.I Ylıı&l ltd .......

llnhl p&kl Adlle Suhıım o..ttr
(B.

tt·

1111)

İkinci Abdillhamldin, halaat olan bu ,..,.,
~ı~.ıtana fevkalAde hıllmıetJ oldutu .nyı.ir.
o~umlbıden birlw;: ay t"VVel Yılct.d& pacliphı
r.ıyarete gittiğinde hllkilmdarlan mall8m _.
raııim ve bando ile~
Mehmed Ali 1>81& De eıvlenmemi n.riDP
1$Öy~e bir rivayet dolaşır: üdDlmecW lmbl'-

awenru..

d ıpnl c;ok
evlendirmeli
teklif Eltse A.diıe Sultan recldedennfıt ·

Sultan bir gün "Sandıkçı

w.er. ldlDI
_,..

otbıell" · _ . . .
Mehmed Ali !aminde bir dNlkanlmın medldDI
du1ftlUf1, menık edip. clWı.kiıunm «lalkh,..
çlnce de bu MDaf clDbc9ine ptU ..-,_

takımdan olduğu

carlyelrr. k;lttlnde
karUan bili' boyalı. süsler ic;inde Ryir )'f'l"leıinden aynlmulardı"

diyor.

Adil<> Suıtanın yulık ~11. Küçük Çam·
ltca civarında. Validetı.ğında idi. Yalw da
Fındıklıda idi. KllUipbaneler tuıılf llomillyC>nıı üyelerindı!on

Bay Sabri: "r.adıklıdıkı •·
butru ~ mef&yilı ve lllflna
t>rimil \"l" fukara idi" diyor.

nı~, mttımaı
rytıunU

Adile Sultan naqiMııdlye tarikabndu
idı. Bİlla deorgltıı "'ybj Ali Efendiy. millU.Yr idi: Sultanın teolıık~ ~lcl ti fÜDl"r pn

~
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horoz·
ııöylenirdi. Hal-

ıbuki sarayındaki ııaraylı

bil:

oın ....................... . . . .

ıu.aw......_

babl!lıl'derken: "Ga~et kapalı.

dan kaçan

ı,r vamuflır

Ya Dl kim"''""' AJ1 . . _ a stnl .._ 11111
\ Mıılrı ıı.ı... lıll
lloıltaa ....

olmuştu, lf\69 (H. 12861

tandan

m11 zum

lı \Jlrdır

d& ga

u
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dana gdinniştır. tık St'rgİ!Iİ 193!'i d,. açılaa
Mn'atkıinn tt'flhil'l'ttıği tablolar ciddi bir
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AFlFE

·•oyunc:ıkçl Affnn Efendlnin dükkanı
bazı akşamlar husus! bir .knhn•ha~ g;bi olur·
du. Evı: gtlince soyunup dökünm kalt'm cf~n
dil.. n Şam hırkalar:l . ıtfaı)• zab t n mın·
tunlannın uıtür.e avni)• lenni c;c-ıc :rek bı.rcr
ikişer toplanırlardı. Orada. kah\"eler ı.ç>l.r.
sohbetler edilirdi. Hattli Affan EfencLden
ml'Slle'\'İ dinliyen DlC'\ 1 'Vi muhibbı komşular
bile vardı Babalan yanlarına çocuklannı da
nlnuş!anıa Affan Efendinin elini optUrlirler.
o da öpülen elini ki§niş şekeri şişNine uzatıp
bir avuç hrdıyc \erirdi.
"Mahallede çok hi.ırmet ve itibar sah.hl
olan Affan EfcndJıin ikı fı.detı ç(){'\J]dar iç.n
çok fı:.na idi Biri çeş:;di az \·e biçı:mleri esltlydi. Evvelki nesillt'ri n\,ıtabilen bu oyuncaklar
zamanenin çocuklarına az ve b:ısıt gelirdi. Ö·
teki de veresiye hiç mal vrnnezdi. Çocuklar:
"Oyunrakçı amca. ann m misafirlikte. ş!mdi
cik dönsün, g~tiririm" diye on paralık p. stJ
i.stt>&"'lı:-r:

Oğlum. maşallah! okuma yazma b'.liBak ne demiş. oku!. ruye iç kapıyı
gösterirdi. O, "bugün peşin, yarın veresiye"
v!dıni gören ~k boynunu bükt.>r: ''Ben batakçı dt ğilinı oyuncakçı amca.. Annem dönsün. vallahi şimdicik getiririm"' dtr, burnunu
çeke çeke giden'li. l<'akat bir d~fa haylazlardan biri:
~ Ee, sen de artık çok oldun! Canın isterse v.:r! Ben sanki Llgordan alamaz mı
imişim! Ucuz da veriyor, w•resiye de veriyor.
malı da iyi fendi baba! dedı.
"O çelebi adam, bu cüretten bir öfkelrn·
.
suı · .........6 ...... kcnanndaki cezveyi de-viren•k
tavanda.ki beşik hevtJiıgini sallıyarak tümse-

-

y<;nr..ın..

ı

·u.,...,.,.,ı.,.,

ğinden atladı:

Git ywnurcak, sen de ondan al, başı
mı ağntma' diye üzerini' yüriidii. Ç-Ocuk, korkusundan pabuçlarını yolda bırakmış, mezar.
lann ara.sına kadar kaçmıştı. Affan Eft:ndi
d· nefes nefese yerine çıkıp bag" dasını
•~ .......
•
hu.1Ull
"Ligonın bu mahnlleyl' zehirli bir örümcek rığı kurduğunu, kırk yıllık mUştcrilt:ri sinek boğar gibi emdiğini Oyuncakçı Affan E·
ff·ndi dt: bilirdi (B. : Llgor, Attar); fakat
Vt'Un, rakibinin aleyhine ta.5mas1na manidi.
Blr' :ıç ay iÇindc bütün kiı.r ve kisbi Kayguuz İbrahim Baba ile Karıı.caahmed Sult~runı
ZJy&n
gid· n kadınlara okuıunuş, fıilcıımiı
-

lSTANlil 1

C'oifıUar!" di)l' dilkkAnuıın son s..-•rmay;;
sUnnet çocukLanna dağıtb. Atlı tram-.ııylar.
la pıyanolarla oyuıyan çocuklar, Affan E!..n.
dinin oyuncaklarını şöyle bir k~nara koydu.
ısr Kıı.dınlar "Allıdı razı olsun, Allah ne
d Jt'ğ:n \'lU'Sa )t rJıc ~tirsin" diye dua ediyorlardı A!fıın Efendi:
_ B:zden artık geçti, nasip bu kadar.
mış' .. dcdı".

AJ<1FE - Sahne artisti. sahneye çıkan
ilk Türk kadınıdır; 1902de1stanbulda doğdu,
\"e t923 de Kadıköyünde Hale tiyatrosunda
temsil veren Darülbedayi ht:yeti arasında Jaltadiyle sahneye çıktı: yirmi bir yaşında bulu.
nuyordu. de\ rin zihniyeti. bir islllın kadınının
bu cesaret.ini yadırgadı, o gece tiyatro birbirı·
ne girdi. zabıta müdahall"yc mecbur kalarak
temsil yarıda bırakıldı \'C Jale - Afife karako·
okstiz çocukian kışla boyunda sünnet edilı>
c kti. Kırmızı taslı ılfaiye mızıkası defne daı
larile 1>iislü çardağın içindi' ala.franga bir h:ı
\"ll çalırkerı ·rc•mfa wnbıl, bır ihtiyrır m ,,,..
l vınln ı-;c pa na davana dayana çadırdan
i r. girdığı g··rü'd:ı "') 'umü leykiun"' d"di.
Kıdınla.r. t.!kC"ki r fcnrrll .,.İn ışığında Oyun·
cakçı Affan Efendiyi tan·dılar. Zenbilini b;•
karyolanın ayak ucuna koydu. içinden karagözler, kapsül tab:ıncıılan. aynalı, yaldızlı
F~yyüp beşıkleri. gursak dii<lükler çıkardı:
Maşallah.. Maşallah . Kordcliı. bağla·
dılar mı?' N< yapalım, karınca kaderince!
Bunlar da siz<o Affan Ded dm yadigiı.r olsun

de güzel destanı vardır; k\
vakalar üzı:nn kakm alınmış bu
1
manum 1 r1L en eski ve güzel örnekl'.:tind

n

Sayfa arasına ek
yarım sayfa konulmuş
devamı için 225.
sayfaya bakın.
225. sayfa üç
sütundur.

b!rldır
u!taıı lı&Nlqkrim
ultım

hatmm ...nmı

lllt>;ı-ı:mm. \alıt mlib&ıdı: okwı

Cr ol..un. arum lııwnıııı buhun
~ bayf ıktll mi ck.r ııhAD Metımııcı
~tırdıru l::ı.\"l'lJl
GJnnıı

!:'!"°"

ile

tauyı

lıqtıo oWı )ıuf)'l

CAnı" aal4ım nıce y1.l:ı bln cıW1t

Bana ha)-f detll mi

4ı:r Sıılwı MetuıMd

l!Aflrlertı otatum nl'l1Der
Eı.ld muı1)'11M a tq '-urdııla.r

Anan mdU

ilana bayf

utnm d.l!D4il ded:ler
detll mi der uıt:uı JU.ıımecı

Slt)ir} in Gllliıup lıaı'ekr bal;IAıım
Alı ettJJ,;;t< ~rlml datlasım

l'>ultıuı lltclımed ~ atWun
liıuıs h:)-f değil mi der Sultan llletını-4
Afil~

u!t:uı bunn bUyle ıı6)1c41

lnlp a,kuı de~ boftadı
TıM::llU tahtını '1nm eJ1tdl
Bana harf detfl mi c1rr Suttıuı
!\ knllanm MlÇUD1 nedir blluM!dlm
1'eteni hınız ikaı pap eylccllm
Bostanı:ıbGfı Mt:saJ'> ~
n:um h:ıyf ıı..tu mi der S::ılWı ~

ll~r ne ~ be hep eylrd!Dı
\"ez1rtn tıaşını ilıo y'Olla4ım
liı:dal'lığumı Anı1 e,vcıım
Bu!' lı3)-f detil mi der ultaD

MehmM

o\tımedlmln fipııma ctıınamsm

1 '"1af=lll1 dahi ;ıilılln ctimDfllll
Hatkcı tllıaDıD lıalbıt ~

adak mumları satmağa münhasır kaldı. Gii·
neş, uzun miiddt>l yl'r!t•rini dcğişlirmiyen ka·
ragözlcrin n nklenııi ı;oldurmuş, mukaw:ı
\ ücutıannı kötfirüm lnsaıı uzuvları gibi kıvır·

Bana ba)-f

&til ml 4or ıılt:ua ~

lbııcl.1mlll t:lt"!A talıtm aı4ılar
l üregim1 bl!llllt bılll11' ~

"'ıılt:ııı

pzı:am taııtmıı tı:rdlln

11aııa tıayf c1rtll mi dH' Sııtıaıı ~

mağa b:ışlamışlı

"Affan ~•·ndi. o. menin Berat kandilin·
de dükkanının önün•• son defa olarak &!'bil
!ıçılan dizdi. Doğancılara SüıTe sevrine gi·
dr:nlere kalaylı küçük ınaşrabııls.rda ~u dağıt
ll. O gün ne kadar dlişünccliydi '! Bir gec•' ev·
vel Hayllnrpaşııda kafayı tüt:;illiycn ayyıı.Ş
ishak Bf>y kapısının ünllnden geçerken:
- Sen yine başına Elkasibi Habibullalu
a.s da nltında pine kil:, ı.: mi!. &ık bakıılıın
liı.fla p('ynir gemisi yürür mü? Üç günlOk
~okmuş Llgor. ocağına incir etikti, sa.na kii·
!ahı tamam şimdi giydirili! . diye bağırnıı.'}tı.
"lki giin sonra Sultan Hamidin velıid• t
dunaıııııası vard ı. ,..
· ınalıııllenın
· f a k"ır \'~
'n.•c~sı.

ynz.ı1mış bır

tarıhl

•

ISTANBtl.

KONA<'.ll

Qıtcaklulu ı.taalıuJun ulmıa yatağı olan
,..,. yr. emüDde ~n Afif Molla, tah·

ti w ~itina t.'Clilerek ~ut~·
....... menmp oıdulu ilmi~ m8letindE'
.... Kadllılm& tadar yüklftmit. Mıllrdatı

• , r • '1ltanhul Pa)"Ni"

-!.,... Neareti

a1m.ış, Evkafı

)(llfettifliğiııde bulımur

._ 1318 nm••nının 14 üncü gecesi sabah
..... obıwrlten. (26 iklncikinun 18991 on
1ıllf gtıı~ kfındjıjn! yatağa esir eden bir
1ıamü lJtlhalMııdan ıwrtulamıyar&k yetmış

alta y&tlannla velat etınlftlr. Kabri HaydarPlflda "lncirW Sola" diye anılan aile me9U'IJPıdadır: her ııedenııe mezanna taş dikil·
.......,., 'l&lli)'8t etmlo olduğundan dedesinin
w bthamın yaııuıda yatan Afif Mollanın bu
hutrede n.lıpnı yoktur.
Adı abllkuıuı tercümanı olmuş. fukara
p&\l&da "lııcirU Sofa" diye anılan aile mrhalleainde bulunan \'e devrinin namlı giiZt'I
)'&pllarıııdan biri olan konağının kapıı:J dostlanııa ~gariplere her :zaman içın ı:çk bir ı;a_
idi. Umn boylu. levend yapılı. güzel yüzünü.
ağarmadan eVftl kumral bir sakal ~\'inni.')
olan Alil Molla Bey, şefkati kadar asabiyetile
de 'IDllllıwdu; bundan öWrildür ki. devrinin
Lıtanbuı Payeli ulemaaı arasında bir istisna
le9kll ederek gayet ufak bir aank sarardı.
Gllr bir sesle gayet güz.el konuşurdu. Ahret kaideoi olan Sikkezenba.şı Abdülfettah
Erenclclen yazı ıneşketmlş, kendisinin "tilik"
hatd& bllyO.k bir lııtidadı görillmüştü; devrinin namlı hattatıan 81?881na girmeğe çalış
JIWIUIJ, fakat gayet kıymetli zengin bir levha
ve yua kolekııi)'Qllu ııabibi olmuştu. Ne kadar
yuıttır ki. öllınllnden sonra, bu kolekaiyun
aDeııi efradı tarafından elden çıkanlmış ve
~Ç&l'1181nda sablnuştır. Afif Mol11
ille 'bir mııüıaimda: kelimenin has mi.na.
ldıqı hllnerine sahipti: o zaman

::ren dol&wı. aytılı)aria bıttuğu en namlı aıı' arada bir lrolumı atvayıp ......ı...x... •
elendi huret1erinin Y8.llmda - -.. men
WrirteNi. Molla Beyin
birer Y&mak olulıiri de babııemrıdekı ~)'Wt zevklerinden

~·
meyva ağaçlariJe
• meyva llf1 1 enuı kta en usta hah

~ bılwıdıracak kadar mahirdi
Pmı. 1alllll kadar DMllb
• kona~

a&a.a
ur olan ıneyva hah_..,, dlUere ..~· PGrtakallan ve ilolnıuı,t.u.

Al"lnlOUABEy KONAQJ _ Buglinku

• - •·sıma tına ~r~ )°' n A bdi.ını barı-ı
......
ıııahallt'6 ııın üst tarafına
du';>l'n; rakı
dı ile Tabakyuııus ınahalli'.'sinde bulunan
~fii Molla konağının ilk sahibi Hafız Paşa idi.
Afif Mollanın babası lmadeddin Efendinin evi
suııans •limdl• \dı: l'\'ladlanna "daha çocukluğumda Hafız Paşa konağının önünden her
1d·~

geçişimde şu konak benim olsa diye

içimde

bir incizap duyardım" diye anlatan Molla Bey
merhwn, arzusuna Mısır Kadılığından dönüşünde 'kavuşmuş, .(X'k küçük yaşlardan itibaren sahibi olmak iste.od.iği konağı Hafız Paşa
veresesinden satın ıı.lnuş, fakat, 45 oda kadar
olan bu tarihı antika yapıyı kendi zevkine feda edel't'k Bt'liınlık dairesi olarak muhafaza
ettiği bir parçası müstesna, yıktırtmış, Harbiye Nezareti İnşaat Daire>si Reisi Hüsnü Paşaya. dr\Tınin yeni Wr bcdiasını, yl'ni adı ilt•
"Afü Molla Konağı" nı yapbrtmıştı. İnşaat
üç yıl siinnilştü. O zaınaıılar fabrika kerestesi yoktu, bütün d()ş('meler, nakışlı oymalar.
arsada kurulmuş çadır w barakalarda çalı
şan lstanbulun en mahir inct> marangozluk ustalanıun elinden çıkmıştı.
Yapının bıtmesi 93 bo~ııuna raslamış
lı: Afif Molla henüz yansı boyanmış olan konağının üst katına Rumeli muhacirlerinden
yirmi beş aile yerleştirmişti, Afü Molla konağının Hafız Paşadan kalan selamlık ka.p1111.
Çırağıhamza mahallesinde Safü;avuş sokağın
da idi. Gayet büyük, üstU geniş saçaklı ve kır
mızı aşı boyalı bir kapı idi. Bu kapıdan bir
meyva bahçesini! girilirdi. Bina ile aok&k kapısı arasında iki yanı t.atlanlı 80 - 100 arşın
lık bir yol vardı.
Methalin sağında, seliınlık mutbağı. llç
hayvanı alabilece-k kadar gl'niş bir
ahır \'e üstünde ispir ve bahöçıvan odalan;
solunda da çifte merd"-"
_,_....... bir mermer b"m .....
~ı vardı; merdive.nlerden çıkılınca bir salon
~: ~'?~ .dört odadan mürekkep olan blM ya guılirdi. Bu habrab tevdi eden Mıf
olla torunu &Ayın İnıadeddin Orhon, Halli
Paşadaklan kalmış olan bu daire için "o ne reva r, o ne k&)el
!ar dola 1
er, 0 ne tavanlar, o ne ral, Bü Par, muaandı.ralardı. .." diyor.
tün konağın oldugu· gibi ıA-1.1. -•~
nu da Molla Be
ae......... _..,...
.

çift araba

la

·

yin Mısırdan Pt.irdifi buui&J"-

ç~tl... Erlrln minderleri vlfne reıııi

1cunw,uı' pe~Jer ayni n!nkte atır Hareke
dandı. Molla Bey eellmhkta 80ba

AFiTAB KIRTA!llYF. MAflA.%.\81

yaktım1azdı.

Salona iki tane kanmak Ük'l"l'
bihiik Siill'ymani;,-e mangallannı tercıh eder·
di: Seli'unlıkta kendi oturma vt' mütalia odaaı
dıı. erkan minderleri çuhadan, perdell'r:le koltuk takunı da Hcreke kumaşından olmak Uı:e
rt' en sm·dlği bir renk olan kanarya anııiydi.
Konağın harem kapısı Sultanat'lirn TUrlx~ karşısında idi, sokak kapısından ml'rdi\'enlc bir koridora inilirdi, bu koridorun sağ
tarafı, iki sed halinde m~-va bahçıesiydi, Afif
Mollanın nadide incirleri d.. burada idi ki.
rıt<.'\'llimindf', 1klnci Abdlllhamide bir büyük
tabak doluım gönderir ve aanı.yca fevkalldP
ınakbult• geçerdi: sarayda Molla Beyin kış or·
tasındıı yetiştirip göndı-rdiği erikler de ml'Ş·
burdu.
Bu koridorun solunda büyük bir kapı.
karşısında harem klhyasının odası vardı: bu
kapıdan girilince: harem methaline kadar bır
kaldırım uzanırdı. sağında ha.rem mutfağı. ÜS·
tiinde dört kurnalı gayet zarif. nakışlı taşlar
la tez~in edilmiş iki Jt.ubbt-li bir konak hama·
nu ..-a~. Konağın methal kapısından gayet
büyük mermer döşeli bir taşlıla girilirdi.
&ığda yemek odaaı. yPmek odaamm ıw.ıam
da Hafız Paşa de'Tindeıı kalma gayet aanaUI
işlenmiş bir mermer konak çeşmeai \-ardL ikisinin ortasından iki ahfaıp sütun an.andan
bir salona geçilirdi. Bu salondan gıaniş bir çifte mı-rdı\'\'nll' üst kata çıkılırdı: üst kat da bir
büyük salon etrafında altı oda idi. Bu iiet kat
ııalonun sağında bir koridor ile mabeyn daittsine gec;ilirdi ki, aeljmlık daireeinin ııatii idi.
Mabeynde bir salon dört oda vardı.
Afif Molla Bey. biri erkek olmak U...
üç evtlt bıralunışb: oğlu. eMi ~
dan Hacı Mehmed Bey: imlan. Su"1tibiı!!;:
W'a Nuri PaşaAde )(lralay llllMiD
1.e\'ceai Emine Zekiye ve eaki ŞAraYl l)Wlet
Miilkiye DairNi muaviaJeriıı~
Sadi Beyin :aev.:eei A.ne s.bka
kail
lerdir. Miras tıke!mindP ıaıaak lıılODk
Ayşe Sıdıka Hammm bisı d• dllldf. _,n
tarafından da yıJucalU'I. ..tı1m.-.

Af'ıf .Molla 1ıonırm dıl& da llft ~
boya idi. Bilbı-a ıı.bcllin.-ı ~";::.
rı bahar Uc dona.nclılı ..,..... tıu . - -r.taıl
nın haıiçtm erynne do1'18' oa.uıb- A:/fl
bulun aiyntıti olan ,_p1ardan kil ~
.,...._
li&ıwnın f'lincle lbuh&Jadulu
rt
ta!aka lmaırunıa oflu -1 ...--

.!!.'::;

ISTANouı.
AY1TAB

SOKAÔJ

•

dllkklnt AnJcu.ra
rani kırtaSiyeciltrden yl"lll
d fttrlerını
caddesinde olup "Ece" muhtıra
kadar
basan B. Sadık tarafından yıırun ·~,... -.,
}.! b. ırt ~ı ıua.o........,.
"''Vel açılmış olan ıta
• Jl'.hıılı ını
o zamanlar, malın en l;~n· \c tn stt·'J olau
tmaltla ıanınmışt. ,-ıtnnl rı t

:r dükkA.ııdı. S:ıd!k ECtntL. o zaman g n .
ıklı

kara bı;ıklı. yakış

k c:Jdl. paurlıkt&n

• ço

l .. ıntk'c-p ta·

hiç hoş!anmatdı; "ccbı yufkıı ~ an k
lebeltrl bu ma&':WUlUl sımtlll" pe

u~'l'llya·
0

m.aziardı. çiçekli nakışlı ~nk n:ıık klğıt.!Ar
maıır.ara, ka.rtpostallan. türlu boya takunln·
n Baycz:iddc hemen

yalnız bu dJkkarıd~:t

ıu~urdu: lstanbuld.ı ilk dolm:ı kal<ID ge •

ntnn d.ı Af,t

:J

i.

ıruığ-.ıZ&i!ı 6ÜJ'.lı Sadık •

ıulırla halind",
·
r.ızı annd tın f ıruı.uıış,
'·dillen· 66
fıyon lrsirile hnlır hatır kuşınıuıık
)ilhu. n halkı gilldiirUı!crdi. Afiyoncul;:ır, atG'l Lırıt'r,\'am.ık {'snııftıın ı'd"ı \'e atlar 1ıı.rıı katı.
~ra~v gi1sterir!rrdi. lstanbıılda afiyoncu.
uü,.fik
bir kısmı da Yahudi idi.
ı.ınn
J
s··uyu""k ş.:.wın,
,,,__.
AF1YON<.'ll UABA on
l!('kizinci asırda yaşamış namlı liryukllerindendalgnt.

dir: aslı Urfalı, adı Ah~ıcd Efcndldir. 1801
tH. 1216) da öldil, kabrı Edirncikapı dışında

U'lizad·· sornsındadır. hal ve şanı hakkında
bilinen de kabir ~ındakl şu şirin snt.ırlardaıı
lbıırrtur:

"Meşhur,

f~ndidir

=" '
Af.1TAB SOKM:J - Beyoğlu kazasının

ı:!'ll

lıbdi tatlı. znrü ndtunlar olarak ta.
sı.nda rdıso Esnaf nlaylıınnda ufiyon yutarak,

S. M Alwı

ŞişL ı:ıalllycsınin Gu!hallskar

\'!:'

.Meşnıti;;t

mahalleleri sokaklanndlldır; Ebckızı sokngı·
le Ş:ıfak sokağı arasında uzanır; Şairnigar .....
eol:ağı ve Humeli caddes.k birer durt yol ağzı
y:ıp:ırak kesişır. Hacımansur sokağile de bi:k"'Ş&ğı \'ardır H r ı.ki başındaki sokak k~h-ı·

d lli .. ·ı O
~1; v
'.a,;ı • .:..::ılır,
mahalblin!n rivayeti üz.ere sokağın eski :ı.dı
mıdır. yoksa. 1931 de basılmış olan Beled.iy"
Şehir P..ehberlnin yayınlanmasından sonra
Afitab sokağının adı mı dt'ğişmiştir, kcstiriJı ..
metli. üç arıı.ba geçebilecek kadar geniş, kaba
taş döş~i. yaya kaldınmlı temiz bir sokaktır.
Üzerinde, yarım asır ewelki ahşap yapıla~da:l
güzel bir iki ev vardır; dığer binalan kiırgir
\'C beton yapıdır \'C çoğu 4 - 5 kaUı bliyük npartmı:ındır: bunlnnn içinde orijmal sana.
kıymeti taşıyan tek binn yoktur.

ye,·miye elli dirhl'lll ııfilnıen \'c
ekledcn, yfız otuz d1S.rt yaşında fevt ol9n r. h 'i F yyid Elhn' \hmcd 1':ff'nd' nı·
buna fatıha Sene 1216".
Kabri, mezarlık bekçilerinin bıınıkuı ya·
nında bulunduğundtın bakımlıdır: o civarın
görülml'ğe dl'ğl'r y<.'rlerırıdC'n rairi olarak bll!afıyon

nir
Bibi.

[.r.ı.Lı

Bibi. : REK. Gezi notu.

Af1YET SOKAGJ - Boğaziı;inde .Sarı
yer sokaklanndandır. ArEa!ar arasında henll.:
tamim edilmemiş, üç nrnba gc-çel:ı:Jccek kadar
geniş bir yoldur (Mayıs 19-15).
AFlYON, AFll"OXCl'l.AU
B ..
. ı
........
•
ugun
~ auıız talliWette kullanılan \T serbest
tış
MilleUeraraaı Af,-on K
.
. sa ı
•
.J
ongresı k:ırnnlc yasak
olan afıyon, eskiden ser.J;;st satılırdı· afi
Uryakıu • · d
• yon
gı c, zabıtaca takibcclilm!y;m 'k
dilşUklcn çoluğun çoeu•-;un
k
· I>C
0
· b"
mas nrası olan
basıl
ır lptilil olarak görül .. dil· .
b"lh
ur • nfıyonı.:ulıır
ı assa ukynı:ıniycdc 1'iryııklkı
toplanmı,,~ı · kendi! . d
. "Çarştsınd.ı
,
C'n e umumıyltle
afi .

s··

tlrya.kllirlndt.Zı olurdu lıta.nbuı

, l on

eanaıı

ara-

REK. Gezi notu.

Al•1\"0N

TİRl'AKtı~IGl

ııllz.lcrt"',

ca'hil hulk "kr lf v keramet ' kıym.,...ı
rırlcr. d ı'\'~ kılıklı liryakllerı de l'Vliya ~
rinC koyıırlıırdı N !lay t on urkız!nci a •r or
ı.ıııarınn doğnı, nfiycn Uı;·aklliğı halk aruın
V<

dıı. da tehlikeli bir sul"l'tl.c yayılmaf;a bnş'ayın
hüküm~t (H. 1136) 1723 d Ş yhUliııltun
da.n fol\'& alıp b!r afiyon tiryakiliğı yasağı 1•

cn.

!An ctmtf;t> mt'Obur kalm~ll; \'e halk nraınnd

nyak tnkımındıın nC' kadar 1.a.nınnıış afıyon Urvakl!ıı \'arsa hepsi toplanarak taşrada birçor
~rafa sürüp dıığıtmışb
nıbl.

:

ı~ııld

Tnrtbl.

Beyoğlu kıwuruıın
mahalle soknltlanııdandır !B. · Yenişehir Mn·
hallcsı ı; Y<•nlı;C'h•r den' radd inın
gcc;tığı dC'rlll \ıidının batı yamacı fi.
t.ııkı;lın aahiJC"ıılnin Yenişehir

unndt 1 ııb~ taş döşclı k"n bozuluı
toprak yol hnlıni alnuş; evleri ah·
şa~'. orta hallı c \ c dar ~lirli Rum.--. . .~.,!""'
r• lr ı o uran aydınlık ~ ha\'adar
t.ır

kzıkllr. 1' ımUr!.'i.imahmud &ıku·
ğı ile olan kn\'l'aE;·ında bir kulübecik
,•ardır ki. bahçe merakı olıın sah bi,
avuç ıc;ı kad:ır bir ,•erde- türlu c;ıc k-

ler. bir <.'rguvan
\'ASAGI -

Sarho.şcdici içkiler şeıiatçe haram olduğun
dan, ke;if ehli ulema arasında insanı uyku
halindı: Ulrlü hnyal <lünynlarında dolaştıran
afiyon tirynklllği yerleşip yayılmıştı. Hele on
Yedinci asır ba.şlarınd:ın Tanzimata kadar geçen devir ıçindc bilhassa lstanbulda afiyon
kul.~':1'Y~ ılmlye mc.nsubini parmakla göslerilırdi denılse, yeridir. Oivunı hilmayun toplantısında dalga goçen kndıasker efendiler bi·
it.: görülmilştür. Rıuruı.znnıarda afiyon t.irya·
kikri, ne mlktar nfiyon ile keyfe geliyorlarsa.
onu, sahurda, razakı Uzümlerinbı içine koyup
yutarlardı: geceleyin mideye inen bu kalın ka·
b!ıklu
'-----1ur.
f 1 iizümlt•r, ancak ög·ı6).e d oğnı ıuu.ıuu
,Yon da o zaman tesirini göstert'rek "efen·
konak \rcyn yalısında tatlı hayal ilemlerlne tl:.ılardı E
· n namlı nfiyoncular da 1 ulema ya·

:;i.

~f. <~an :"ü!cyınaniyr. çarşısında toplıuunıtı, u <:.arşı da "Tiryakilc·r çarıııaı" adııu 'll·

cı_u_<Jtı;

garip lcsadiinerd,·ndir. ki, Va.k'ai Hay·
• .-,u eymaniyedcki Yeniçeri ağa·
ıgı sarayı du ·ı ··ı· 1•
A .•
. C) ıu ıs am knpısı olmuştu.
fl) r.ıı tıryııkllcrinrlen birçoğu da h~'tlıen
h ,, ny 'ı:ı1 ~
Ut•1 ıı
'•n, Ynıı d ·li hıılindc dolaşu·la.rdı
ı 1) <·dcıı sun 111
· "··ı

1•

gıL!leı in lllr hnynl filemi iı:inde sö; ltıdikll.ll"1

vı

AFŞAR SOKAÔI -

nldünya

fidanı

\ı?

fidanı,

b r ye- .ilııiııiıİjr::c...c,:;
halli mcy\'a-

---

İSTANllUL

- 231arasındadır;

cadde den.iJmeie
irofll'I ~~ pçe"bilecek kadar geınif. kadeğer. ~ teonıia bir yoldur. üzerindeki ev.
ba ~ d il . r katlı, kargir bodrum Ust.ünd"'
!er illıte~ tamamen kirgir yapılardır; heabo&P· Y
ikinci katlarında birer şahnişini
men ~nvakti yerinde ailelerin meekcnlt-·
v1trdır
• """" caddeeı. kavş&glll
• dan girildifine
idir Moda
r · iri sağ klişede. diğeri de bu sokağın Rugö~ sokağile olan kavşağında birer bakkıll
!:rdır. Merasinı kapısı~ ao~~da bulunan FranslZ L'.Assomtion kilıaesı~ ıı:ka
ile iki arka kapısı da Ağaıbey l!IOkagı wıerınde
dir; kilise avlusunun çok bakımlı .olan Jbahçesindeki ulu a~ar bu sokağa bır renk ver·
mektedir.

yaptınlınıotır. Üat pencereleriM alçı Qel'98Veıer içinde renkli camlardan u.ttıplattınıaut
ı'l.lrk c;içek tczyinalı yaptınımu,tır Tavan ve
du\'ar naluşlannda da bllytık bir muvattakJ.
veUt> klasik dl'Vir motınen kuU•nılm1'tJr. l)u.
~ ;ırlar. alt p ncr('('\trr kadar mavı çını
kı-. p•~ncC'rc· ıçlcn d\· yeşil c;ınilerle lr.apl:ınııuştır.

Yazılıınnı.

ustadı merhum
yuuııışlır.

zamanımwn

büyük
Altınbı.-z r
yapısında. a'Cde yıtr·

İsmail

Bu son

Hakkı

aya.k ~e.ı için. ywdııll aaaak yllluekçc yapümııJUr ki camakırde diye kadar aörWmmıiıt bir yenWkUr. Y.W.
bu.W olarak dok\ltuıaıı 1lıparta bah1arUe . .
1Jl'D111Jtl1r. Hnııeyin Atama kabri de mibnb
duvannın önilndedir, bu kabir ete. tammle tan•
zim edilmiftir.
Ağa Cam»Me - - ~ ook yWaıek
olan blr ha\'ID ve ftııkiye O. bir ~ bu·
lunmaktadlr. Camlin mu.nda 1ııaa-a _ .

1n

!6zll

.. '.

·-·

. ve Değirmen eokağında
............ darahr.
17 --11~ bir ahfap erin altından ge·
• IOlıalrJa olu kavptı. "köprülü ev"•·
flr, bıı
N'
. . . . tbBı flmis bu erin altındadır ( ısan
19d).
8*I. : --..

om ııatu.

.&OAB&nıa 80KA.GI Boğuiçinde
SarıJel' nn•ın Yenimahalle köyü sokakla·
mıdandır.

lll'bnda

Yentmaııallenin.

kuruldDlu bayıra

dik. Pnif.

ımt tı.•m•klı

Boğua

tırmanan

ve kaba

t.kan

oldukça

taş ~ll

bir merdivenli yokuştur. Bayıra çıkarken sağ
yam fımdahlrtır. aol yanı da, bayırın üzerinde
tıalunuan Şirketi Hayriye mühendisi Bay Yerahşap k&J.ldlnün yüksek bağc:e du-

vantm

Yl.l'JdJr. Sokaiın üst.başı bir cihannüma
gibidir; Boju. ayak altına bütün ha.ıı·
met f t letafetlle aerilmiş bulwımakladır.
Kuta Alılııdolu sahillerinin panoram.aa ise,
1'li1 r.11iJı çefit zeııgin1lği içinde dalga dal·
p 11RM1alrtadır. Bu tepede, dört katlı bir

111111 olan Baı Yervant ldltlrllnün
...... . . . nezareti iııe. dil ile
ıllWWnv iman. hımndan bü,-ır (ııq.

194&}.

-~-~· w.
•

Bibi. : REK. GeaJ notu.

i :
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AGA CAMll - &yoğlunda, lstikW cad·
desi UU""rinde, bu cadde ile Sakızağacı caddesi
kavşağuun ~r. 1596 (H. l~) da
Galataaray Ağa.si Şeyhillharem Hüseyin AP
tarafından yaptınlmıttır. Hadikatül-eevunl·
deki kayda göre eski yapıauun kapun Oaeriıııde
şu tarih kitabesi bulunuyordu:
Çtln taımm oldu dedlın t'llr'tı& ~ .........
('amll Etı"Pftl ıue'\191 Cl>Pydül-ıelala.

Hüseyin Ağa adile mahallesi vardı; takat
Ağacamü, şehrin yeni taksimatında Şehit·
mubtarbey mahalk!ei hududu içinde bulun·
maktadır. İlk yapım ku1ııbe1i idi; zaman ile çok
harab olmuş. .tkinci Jlahmud tarafından ,..U·
lenerek tamir
aonra yanımt, Susan

ettirilmi9.

Hanım adında bir hayır eahlbi tarafından tek·

rar yaptırılmış, en ııon 1938 de Evkaf eUle bugünkü 18klinde tamir edDip ~?çini ııilsliyen çlııil«, Kiitahyada ,.aklen

"
JLL_J-..._

AAAm••••m -'8·

~• ..lltıyol apMuı iskeleye iMrkea IOlda birinci 80-

kak lclDde 1llçtlk bir tek hamam-

dır;

AA·----Kadı·

lıly De lloda &ruaada SaJas.,._,., lloda ...tcte.ile ısa-

1

:

: :
i :
l
•
1

'·,

.

li! "'·'~,,//

MI. : RIK. Oeııl aatu.

atmcltlded kadınlara, ak·
llllll&n a aat 1-T den aonra er·
lre*n ..-.

•

...

,.or.

--•ıa ru1ıu: KahWmbr ~u. ıWe.
...,. bel.,_
tıMa Jııunnrt ..ımJ.rrn bu mllklllld IDlllıallıt
1111' ırön lıual> otınazıua TOrklln kıbt kıııl,)1.,
Battan .... tutupuu ı;-6kl<'rln ~a.DglmJ1a

Bibi

Hadikatül ee,·amı. n: Muhit mecınuaaı.

AGA CAMİİ - Üsküdarda Doğancılarda.

n. mmtdolatı ı;okagil<"
ğmdadır'

ha. . . ., oymalı 19bekelft'le bezeııntiş l)JUp SU,
illıllDde JG- lııir eamii andıran fıskiye, 'l'lirk
ta, OJ"'ecıbiJ •netmm ef8iz gtlsellik ve inceJlkt.e -lwilıden bbicllr.

~Mimar Slnaııın eseridir. Kasım

,..._ ,.Jıanp birJJ&lde bulunan Sinanpaşa
'>mffndea ptirilmJp.ir. Çabaı, on menn.-r

ıılbm ~ obaıtubıuıJtur, 8iltunlar, is!.alalıd.ll llltun bqhJdarı ve feb0 keler mennerclr.
~ c.mti. llltanıb yılJannda, pek habuhmduiu lll'8larda, Beyoğlu
- ~ lıQnidan Be don•nm'f gören ve
lıılml& •Nn! . . . eenyAna ~
. . o ...... .-.; flıirill'inden Nbun Hik........ amdıJt,l:

., '* ....

AA& CAllll

....•....,r,
...............
,., "'..._
.......,..........__r
_.................
..._
........-....,......
.....
..............
..... ........
rts; ............ lllee:
.................. lllJle ......
..

7

- . csz......... _...,._

. . . , ... , . . . . . . . . . . . . . 11W:

-.ıtnHhı•1ı1..-... ...... --

.............................

......:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!

=----~-Mlz
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Şairnafli sokağı kavı,a

yaptırana

nisbeUe 1smallağa
camü di~e de anılır, İsmail Ağa, Birinci Ahmedin iç kilar ağasıdır. Hadikatfil-ceıvami bu
mabedin inşa tllrihinl yanlış olarak (Hicri
1045 ) 1635 de göst<"riyor: mehazlan aa~
bu eser olan milellifler de ayni hataya dilı·
müşlerdir; Birinci Ahmcdin (H. 1026) 1617
de öldilğfine, İkinci Ahmed.in de (H. lotiat
1642 de doğup 1102 de cillüs ettiğine göre lamail Ağanın 1045 de Ahmed adında bir blikfündara iç kilar ağalığı t>t.meai imkin11 ahr
Çok harab olan bu camiin son bunirindP.
kapısının U7.erine konulan şu tarih lulabeaind<". m&bedin ilk inşa tarihi de açıkça kayıtlıdır:
Bet ııalı.ltdf'

l'ftJUIUÜfo ııalAt oldak~

lılr ırutran bu.il f'\'!'f'IU

eda

"'81.Jt' lladA

•:ouın blnoa....~ yapd;ı 1-u Aja
&'cko.fııı "Yll!'dl tlııya nunUn Ş.Tln!t Pllf&

1902 CH. 1320!

Şevket Pa.şa, İkinci Abdlllhamid devri ri·
cali.ndeııdir. Bu camii yaptınrken, İsmail AP·
mn mAIDed yanında bulunan 9ef1Deaini de oa·
miin cephe duvan içine alımttı; çeıpnenin kit.abesi de olduğu gibi muhafıza edibnıftir:
"Bu ~e ve cemiyethaııe rJJl.eD llllAll
için ve eevabı Hureti Retı6HiJlalun ralm ...
ritlerlçhı ve ceml ebli iman ervaluçlln B....tl
Kur'an WlwtJne bina ettiren Merhum Sultu
Ahmed Hanın iç kflannın ketillıdaa . . .
latyalı Derviş lamail bin Mehmeddlr. ~
lahtl aleyhim ve limen kale lmiıı".

Bu kitabede "Merhum Sultan Aı..d
Han" cllmleainden, çep>enin mA'"'ddelt . . .
ra. yani hiç olmaaea Hicri 1028 da ,.,.....,
anlqıbr; yine bu kital>eye nuanıa. 1aıuadıt
veya lbıerinde bJr de darlllkura bul~

Nitekim~ a)'ID& tatı lbertnde .........

ditw m&mum bir kitabede, oepnenba . . . .
dl" admda ha)'IJ' lahJbi btr Jraduı tan.fadlıa
<H. 1118) 1706 de tamir edllclltJ ~ w
. . ,.... ................ , ]

-·-

mısraı ılf' de ılk yapıldıtı tarih de ~rilı

...

t

•
Keame taflan dört duvar 11Jıeriııe kinımit
ö.rtWD bir yapı olan bugi1nkn Ata Caınilnin
ııanat kıymeti yoktur; min&rt>tılnln de "~·
frsinden yukansı yıkılmıttır. Malatyalı ı.
mail Ağanın camii karşwııda bır t.ekkıal, u
ıleridc de bir çifte hamamı vardır ıB. : Ma·
ıatyalı Jemail Ağa Tekkeel, ve Ap Hamamı).

Bibi. : HadlkalQl c.v.nı, U: RIE O. DOb&.

AGACA.Mt1 Sultanahmed altında,
19.'W Belediye Şehir Rehberine göre. Ulıak
paşa mahallesinin Kapuatuı, Muata!apqa
Vl' Oğul sokaklan aruuıda kalan ada URrındedir: halk ağzında "Kapuağuı C&mll"
adı ile m{'\lhurdur. Tezldretnl-ebnlyede Mimar Sinanın eserleri arumda byldlııdır Ha·

dlkatuı l'namlın kaydına g6~ Babllaaadr
A

:uı Malı

da

\ld atıuwı ha,yır '-rldlr, yanın.
• Dda ınl'dr ~ vardır Camtln
k fanca l&rth kıtabeli tudur
........ ..\ta)'! llpllır ııı..ı ..

... ~-- .......

UalMtıat~ra.a

,.. l&rUoı . . . ..,,, . . . . . .
Mı

lıl

U1111

UK8 Dıanında llyaret edl1mıe w lilltldalti notlar •b l edi1mlıttir.
Fevlwıı olan bu camı 6c; biiytlk tola U.
btr büytik arnıç tberiııe illfa eıdlhqUr. ToDOllar met.reık, ortadaki t.abutluk olarak kullanılmaktadır. Sartuç iki kllçQk peoecresda
lıbuuıa bdar m dolu olup~ o - t
için IU bazinea hbmttiDi ~. - t le ~an yaııguıdan ııoma 111JU ıııdDJ -.ı

terltoıı Çf111™'SI bulunan A~çayırı sokağı Beledh nuı b r lrktıik ( naıle aydınlatılm)ftır.

s.iııa Ağa kakan sokağıle olan kavşağı köş
, d d "I '.> KUb t>:ı" türb<•ıo vardır; !çın.

Hurct.i lJt'v!Anıi" lcvhaaından
mM·I ..,·iyr alt olduğu anlqılan bu
tQrbe ııemt halkınca gayet tcmi7. tutulmuıp,
fakat son z:ımanlarda ys pılan bir badanada,
~ya tezyin kasilll' mavi ve kırmızı boya ile
gayet sakil bırtalum nakışlar yapıl~. Yolun bu kısmı daha grnJştir; evleri de bllytlk,
ikirr l1çer katlı. gu't't temiz, ah.şap orta halli aile mcakcnleridlr. (Nisan 1945 l.
deki b r

"\'11

C'ftbrlı bır

Bibi. : REK

\O

ME On.

AGAçç!LEGI SOKAGI - Beyottu ka·
zaaı.ııın

merkez nahiyctıinin Kamerhatun m&·
hailesi aokaklanndandır. Kaba tao c1ö9eıt, i·
k: araba geçt>bllccek kadar gcniıJ, ovlerl klrglr, taşıdığı isim ile tam tezat halinde gfln
glkmez kilçiik bir solı:aktır. Lüle aoksğı ile olıı.n kavşafı klll11sında. yuımıo iki ev:!n duvar
iskeleti durmaktadJr ıMayıa 19'115) .
mııı.

: REK.

Ged notu.

AGA ÇEŞJIE8I -

Sultanabmecl ~
nin altında Torun aobğındadır, bu eokala Jll.
marmehmedağa caddesi kavşağından girfldlğine göre, sol kolda. bugOn yıkılıruş bulunan
Taşme-ktep aftındadır, ~ da Kabua·
kal Camlinin ankıw bulunmaktadır. 1888 (B.

1077) da Muslu Ata tarafından yaptlnbmıt
kl!s'k üslfıpta biiyllk ve gbel bir ~
Kemerinin llatllndeki kitabeeindeki lota Nl·
linindir, tarih beyti 9Udur:
Devt.ttn ... NMl,y6 larllatlr
"GrWI alcdı ~ .,... lıa)'U"

Ru güzel Çflflme' bugOn oldukça lıarab lıu-

ANlilKLOI t.rıl 1

ıunmakta uıe de az murana tamir eıdilebWr
Teknesi buna.men k• ...ı-- lllles! .._
--·
""'&)'Da t&•
•ından c;ıkanlarak uydurma
bir çiınl"llto
it
~
.
l rtul
çı ına
ıızerıne o u
ınuşlur. Bu •tırlaruı Yazüdıg
1
IU'Bda Blly{lltfebrin akar ÇffJJneleriııden b
tulunuyordu (Nisan 1945).
n
Ubl

1 H Tnıtk

I~

HEK. nuı nut

AGAÇEŞMESI SOKAGı _ EmiOOnil ka.·
zaaının Kumkapı nahi~

Mimarkemaled-

dln mahall('Si BOkaklanndandır; Koc&rlg1ppaea caddeaile Sovanap ve Hazinedar IOkakla.n arasındadır, bu IOD iki 80kak ile aç y
atzı yaparak keaifir, Kocarııcıbpqa lta\119·
tından girilditfne ~ de. gör0n11tll cadde d~
nilmf'ğc değer, d6rt araba rahat geçebilec it
kadar geniş, paket ta.,ı cM!tell. yaya ltaldınmlı
temiz bir yoldur. Sat klltede. l.t.nbuıuıı en
bUytık yaptlanndaıı Antalya aputmwu bu-

1ST.A.NDVL

. \'C ho,·ıırdalık
Tl!I p;tılikmındc·
oUuğu

w-

~~aı~·~M~·~K~l---------.=~~~::.::
.u
~
kaJJa.·ı:ı karanlık
ının karşısında!~ ı;o-

rd Bcyo~ıuııun
'd
de'1r1c o
aııkııılıır. C\'ine
gıd eme'kmiş istanl .,11
u u <;
b
uy
~' l :-t't'rl<' scr!ı•)Ş olıuılur, u ura a •
yer.: .• ' n
o.- v .ırıu Aga1 Hamanu.
güruhu iç1ıı P<-,, t>
d kla "
•. 1 ile
a
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dört, kap
da alb lnı~
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, ·--'daki
aotada

f8da aç •s -

gö~k

tafUl&
· d<'
_ _.._ Sol Jri11e<1eki
_.....
rlllmllf örillen kapı yennt
miran bpıaa i5
'tamsı bir yıkanma Yt'bir Jrunıa konulm'llf, ~...&..ı..•ukda '·eni bir ka·
hal te -~
"
ri
hu
ve
haline koaçıhmf
bir temi.denme Y
..
halvetin de bir
bu
yere
açıİıw, buraya ela ayak yolla.n
dan bir
'
da
olarak
re Beyoflu Ağa Hamamının bu kısmın~:
bit edemed.lğlmllı bir tarihde mühim ....-ı.• •

olıDut.

..,_. halvetin

~
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böllln~n
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ı;unsuz

"diişlib salı<ıh ı

sa . " . B· kın takımından bazı e ar·
ıı bır ycrı.lı. ç cd'kli miiatcri
halinde gc.
lar da, otel gibi, g
"
cckri
1945 de Deyağlu Ağa Hama_nunda bir
bir dellik bir
ve
dört
bulunmakda idl. O
tarihdeki millk sahibi Ue ermeni olan hamam.
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\. llWend Koçu 1
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-itac1!llilln adı maalesef teabit edilenıem1ftir. Hamam. yine teablt edilemeyen bir tarihde mat.
baacı Cemal Azmiye intikal elınlt, onwı tarafından da 1053 dl:' Galataaan.y Ham•mc:m
Bay Hü~yin Yılmaza ııatılmlftır, bu tarihden
ıUbaran bu zat tarafmdan işletne gelmekte.
dır. Pek çok mermer harcaııaru ham•mm
cfunckan ve harare kısunlan tamir edilmlt.
bilhassa lçerde mermer 'bolluğu, çiğ beyuhlt
ile. klAaik hamaw güzelliğini maale.ef boz.
muştur. Hamamın temizliğine aon derece iti·
nl edı1mektedir. 1958 de BeYoğlu Ata Hamamında natır, ~lllk, Y&.naşma ve ld1lhancı
on iki hamam uşağı çaiı§makta idi.
.Btbl : REK. Gesl notu.
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AGA llAMAMJ - Samatyada Sulumanasurda, tramvay yolu üzerinde, İataııbulwı
en bUyllk ve en güzel çifte hamamJanndan bl·
rl idi. Yirmi yıldanbeıi işlememektedir. Her
ıkt hamamın camekln kımmlan, boydan boya Enis Aygen ztmpaııL fabrikası olmuş ı.e
de, bu satırlann yazıldığı 8U'&da bu fabrika
da muattal bulunuyordu. Aaı1 hamam Jmun.
lan da bir ara d6kllmhane yapıimıl} Jdl. Ha·
mamın tramvay caddesine bakan ybQntın alUnda 9 göz dükkl.n vardır. Bwılanıı da Cotı
kapalıdır, yalnız ild tanesinde bir kunduncs
ile bir de-mirei iflemektedir. Samat)'a Ala
Hamamının eeki halini bilenler nakleder. Vaktil& erkeler !namının yanında, hımamm bir
de gürıel havuzlu, fuıkiyeli tı&Jıc:esi Varmlf ki.
yazın, yıkanıp çıktıktan aonra havm blfmda
kahve ve- terbetler içilir, levk ve aafa edDJr.
uı.to.

On dokuzuncu wurda .lstanbula
ıııgıliz

redSIUllJ Tbomas

Uk obınıttur; kanaatimlace, camekln kısmı·
m pııifletmek tein hamamın Ull ııoğııkluğu
Jıufedllmlt. llYdurma bir ııojukluk yapılnue
br.

BeJ'lllba AP Hamama paıardaıı gayri
gllnler ~ . . doJnmdaa Üfamm ı.
lbıe kadar bduıJara mahaaatur. Pmr glln-

•

leri •keklere tahaiıı edDaılt olup dli'er glhı
ıw de beecleıı pee anDdJe kadar erkeklere

acıhr. Kadimden 1888 )'Jhna kadar erkekler
bir aahalıcı hama.mı idi.
JfaJdJ 't'Ulta1aruıııı kolay bulunamaclJtı, ao-

ialn blit.b poe açık

ae1mJ1

Allom'un BU)'llkle-

____

'.

• ····-·-··
..._ • ,

hll'\l n

yapuğı

n t'!j}ıur gr vUrl nnln en gU·

z.eU rın n b rı SanıatJa A •cı Hımamınııı

muhtqem c1ıncklnını go t ren resl:ndır iti
cu All3lkloptd1nın m tın dıfı rc.ımlert ar&·
&Jndadır.

Btlıl .

Rl:':K. Ot'Z1

Düt ...

AGAJLULUu SOKı\Gl - Sryoflu ka·
T.UUUn merkez nahiytsinln Kulotlu mahall.l
aokUJanndandır (8. : KuJotlu M&hallemıl);
paket lafı d~. bozukça. )'&)'& kaldınmls,
apartıman aıu dllkklnlar aıralanmı.t blr oartıdır. Firuzağa polia karakolu, bu aokak n..
rinde, Ataklllhanı IClkatı De olan b vptımD
~.
BUıl. :

IUCK. o.ı notıı.

AGAJI D'ENDl - ı.tanbuld.a ilk lmm·
al paeteyi çıkarmıt ve Tllrkiyede ilk pG9ta
pul1annı yaptırtmıf Tllrk fikir ... cl99lıll
adamlanndan; Yoapth Çapanotullanndaa
ömer Hulbi Efendinin oğludur; Audola
llilfettllf UD\'Ulle tanımm, lllqir ŞaJdr ho
tanın da bGytlk Jrardetidir. 1.832 CH. 1267) da

=·

Wllkll {hJeal) yapildl. r.tanbulda yaıııı.n •
"DfkHl" adı werflmeai bu tarih-

..

ırlçt'ri

kaldınlma·

ki y
ocafuun
4lllÜll gat IODl'a. yangının ~ oldufu ba·

ı.tal )mJeJerdeJı aldıktan ııonra <funDAdaıı
-..rat tulumbacı tofuflanııa ve maJıallP

.......- ulaetınuı ulaklara da k~ &-. . . (B. : Dfklll).
,Ablrtpı•n• mahveden dfter bir atet 1n4
. . 1192) yedinci Clball yanguudlr; bu yaıı
. . . AfüapWle beraber yangın lı:a.kil de
tmt:albı Ye aJıoap kule. letanbuDularm bh' da:
J1a gGremf~ korkunç bir ~e hallnı
alıtlL

Bıa yaııguıdan IOnr& yapdan Yeni Ağa
lrapul. JU1lll asır kadar eonra yenllenirceefne
lılr taadr ı&'mllftll lı:i, K~e met Molla

... tarfJa

lı:ıtumı ıı!Jylemlftir:

......................
a.... ....
......
,.......... ....,.....

~-mıelda-'laar
cıetfıelfa tadı

IH. 1234) 1818

<Jmfm lı:alcbrılmumdaıı

ııonra. Afaka·

pa 8jtıD1Wlm arayı oldu. Yeniçeri Aiasfte
emrlndeJd ocak zabitlerinin Uzerinde bulunan
en,,tllqıebrin aaylf ve inzibatını konımak
11U1feııl. yeni kurulan Seraskerlik makamını'\
eDne wrlldL Aialı:apıamdalı:i ahşap yangın
lmJeııl de yıkbrıluat, Seraakeır kapısında karldr bir )'allRlll lmJeııl yapılmaııına karar veril4: fabt klrgfr lmJeııfn ~ uzun stırece
...... 1111nUbt MI' aı.p kule yalJlldı: bu
. . . . bJe bltlnce'9 kadar da ldltkHUer yan-

. . . . . . . . . . . . 8IUeJ!mm1ye mlııame
. . . Jqtılar. Bu ah!Jap kule u bir zanıan

• ,...... lclnde f t ~ talq 'ft! aiaç

.......... temhlemneııi UJaı,.b ki, içler&

41 YmlQerlUk gaJrett olup uUhi maııeureye
,..... olan mllflıltler, bir ı.,.n çıkar
mak ..... taJıaran dller' ndaierlnl de kan-

- -"1lk l'lltlıell lllııltlertn Jıaberi oı..

- ..... ı.ı +'n altmda

top1anch1v ft
. . . . . . . ~,aktılar; •üaUan S....

- . . . . . uülrl maıaıre ......... w. . . . . . . JUllJl lebelılle ClftJa get.lrtmek
• lpıl:Wz ..... hJıat Mit 1ılr '-deat tar.

........................ Pata.

................... dalnııinlnbpJa..
mı batta (B. : . . . . . . . &pa), . , _ . . .
....... taJımo ~ Bıılaa Vv!ı•....

U Caktldara geçirilirken ele~ılan yakala.
e k ·s1telede idam olundular.
ı-.ara ı
._, .. _
larak ta
pk 181 Şeyhillııwuu sarayı o
•
. ~ilm;tve d!Sşenmiş idi. vaka milnaaebe.
~ BabUssaade llnllne dikilmiş ol&ıı Sancatı
til«' fi .~..ıne kaldırılmasından sonra da MilfŞt·rı ID Y""' •
,_ •
+•••
"r dl ve kapısı halkı yenı yer..,nne. .._.
tn E,..en
. h'
. . .,,. ın~ ..n
klardı: ı2n yılı zil ıcceınnın "''
c.ı ~ ...
:r:rkenden Sancağı ş •rif Babilssaad~ önünden iı;eriye kaldınldı; Sadnazam veaaır devkl erkAnı da kuşluk vaktl saray meydaDDı
daki çadırl:ı.rdan Babıiliye nakletmek Üzert'
iken Hocapa.,adan yangın çıktı, silratle bllyOyerek b:r Alet halini aldı: Sıılkıms5ğüt ve Ca·
ğaloğlundan BUyUkçarşı içini ve Okçularbqı·
n: kili edip Kumkapı ve Yt·nlkapıya kadar olan
mahalleleri mahvetti; bu arada Balnlli de
yandı. Meşihat dairesi olarak hazırlanmıt olan Ağakapıaına da. muvakkat olarak açıkta
kalan Sadnlzam ili' Babıi\li m murlan

rtt·

lett!rlldl.

Afakapıaının bu son tamirinde kapımmn
tuıerlne konulan tarilı kit&be8inde şu mbah
bt-yit okunur:
Ap kapo.·una ''fflll lılU' 8altSa ......_.
Babı

'"'1r idi,

Halı kılıb

_ . _ lfll,.

Afakapısı. bugUn İstanbul Mt1ftlllilitl blna~ıCır. Şt-yhlllisllmlık makamının kaldrnlma'!lınfian sonra, c-n milkell.t kumuna tstaDbul kız lisesi yerleşt:!rllmlftl: bir YaJ1111D De
mahvoldu yalnız fetvahant- kısmı kurtulabll·

di ki bu satırlar yazılırken Mil.ft.Ultik olan ..,_.
dir. Yanan kısmın yerinde de, muasam 1*
beton bina, İstanbul OntveniteliDlıı m,ıolıtjl
Enatttnstı }'1LpılJD1'br•
Atakapı.ıımda geçen valt'alamı en ...
himıni ve heyecanluıı, ~ Oemanm :Y.....
lede feci bir surette m~ ftftD tll-

tiWde, bu htlkftmdarm AfakaptAI• p1lp it"
iınma.mdır (B. : Ollman D Genç: tUl <S
1031) lhtlllll).

ACAKAPUsu ME8CtDt _

~

Atakaıımmda 1dl. Yeniçeri alaJalt'
na imam olanlar bu JDellCidln de ....,..,.,
lurlardı. Atalaıııpıa '9yblllftı1Amlarp, ~
edDdlkt.en IODJ'a maald, l'etvahane w .....
bul Kadıbtı IU'&lmda kabmttı. Yanpaıla •
ŞeyhiıllaJlm datreat. ve ı.taobuı Ka'"la . .
tuıhu1 kıs ıt..I> De beraber yandı (B.
yede eald

labpıa),

Bnıl.·~ı

-2'7 -

AGAKAPUSU ZİNDAM

eunda, suçlu Yf"lliQl>rllerle BUytık Atabpu.
. l rlni n. h ırsız ve uyguıuıtq ı,.hJ'ln
azılı
şrnr ctakmıııun
ntıldıklan bir zindandır, Bu zilı"·-- .
. d
k
.
...... ginnlp.
rın
<' I." RC'rıya nam ve nbjanı kayba
gecdey'in r.xığulur ve ceaecline bir t&t lurdu.
Ahırkapı-Kumkapı sahillerinden M batlarup
:ıt•lırdı.
arm&raya

Ar. :\KAPl'Sl' ZlYAF'ETLr;cı

. A.;...l
- Yenıçerı 6 .. an tuafından ocak ana.neJerfndeon
cılarak SııdnAzamlara VPMll'n l'f' 1 z1

yor. Pl1ıu la.dedir, ınust.aw bir kaide etr&f\nda Y~lınlt dört duvar llztnndf. b r ~k
rt ilııündr11 iban-t.tir

Ağalar Caınliııuı l'ınUn IOllJ"adan bir
meııcid yapılmıştır kı, dvnr!anııa kaplannı '
~r 1608 (H 1017! t&rlh1i. oıı Yfd1nci
Tllrt c;iniciliği.nin "1 g{ial Vf ~
~
Itridir. Bu meacıidın kapı.aı lb.ıeriı.s. bahm

yat"t·

ve yalnıa ''E.fyyid lıl*ned Ala" lmnlnı:.
ıpyaıı 1722 (R. tl!el tar.bil~ moıındu
konulmuttur

~k"r (Run•nm) ll&)'l'lmı ZIJafea _
Se\·vatın onuncu ~\nU verilir &k"llm \'l'm ~
dir Sadrıha.m Alakapıama lltledeıı 80Dn.
gelir. saz t'amllan ve rab ııeyr1 De etıenmr.
ıkiııdi nama.z:ı Ağakapaı lleacldbıde kılnur,

maz luhııan .Aplar Camii 10ıındaıı IDltnUı
kalmıt ııarayın kırık dGkllk ~ depolı.ı olmuetu. yanındaki lmllCid de ha-+ııta,.. ,..
mekhane yapılıqtı. 1910 da lı.rind*1 Jı:ur.

lrrdır.

am

yemekten aonra Yeniçeri afuı Sldnbuna
kıvmetli rter takımı De ı1oııe,,.., bir at,.
sair nadi«tt h~ taldfm eder, wm- ıs. •·

iıtnm ınrtına bir hil'at gi)ıdfrlıdl.
Btbl.: VT, L

Ne\ı mwdbla "'1afefl- Nnruzda vm·
len bir ISfle zfyafetJdfr. Sadnlam, Afabpa.
sına bOU1n Divanıhllmayun erklm De beraber
giderdi. Yemftien 80Dra. Sadnlam, YealQeri atamı& bir 1&111ur lrllrk hfdlye edeıl'9k lltl·
rat ederdi
Albl.

Vbd

Ta.rtlı1.

L

AOAKOLIL\NJ IOKAOJ- ~ lra·
ıuuun merkes ~in KıaJo1!u llabalJe.
al aokaklanudancbr CB. : J[aJoılhı lbJlallem>:
Turnacıbqı .,blı ile "'8hunMDJ 8Dbfl ~
ruında cUneJd1 bir aılr6br: Ablııeme• 90-

kaft ta~ JfrlklltfDe a&e. 8Dl.....,
nıusap po1111 brüola buJaamütelllr; tua
k&l'llY& da.
MDu .....
rastlar: dokan del'8eelll
•YIJııt Dt ....

Atüa•-'*

ınr.ıa.n wlan mi kohmde Ala•

mı..
maktadır. Paket tqa ..... '*anlı& IÜld
rahat geoebllecek lreder ....
Bl1ııl..:a-.a..ı

....

'* .....

&041.&• CAllll - Toplı:8pl...,,.....
llollnctl &Yhada.
.AJanet ltltlıt ...

aca-a

nJn lrarfimncllıdlr: ...,.. ..... - ... , .
palardu lalrl ve m ...,_ mit . . . MI "
Dk adı ........ Camii ...... o . . . . .
IQ

~fdtı•

bwtJ+• . . . . __.

lulcbtlaruadaa -~ a-1'" 1 hl ....
tir. Ya)llldlll teıDa t'>R... lııllllt , _

""mMd dtW'bldlD ............. . . .

1881 {H. 1298) tarihine kadar iıçıııde lla-

IUD!ar da

mtlllmlif, mlbed temmea ;raJabp
ç6~ mahkimı bıralalauttı: 1125 dır ...
le lıllldiirHltfbılln hi.mmftDe - - bir tamir
g6rerek mah~ kıırtanbmt. Atalar
Camii ldltlpbaae; mmdıl de lıfttftphneala
okuma ..ıoaa olmut: Alımed m lıfttltjıam
mWana, arayda claim&k lıılr lalde lıalımaa
~ bGtb ldlttlpbueler lııa tarilııi ,..,.
de topla•lfbr.
llı:Jnd V.hım.t Yeaiıglri oeaı- ~
nlmlıll baklı:ınclaki bnra lııa ~ .....

we lııa balı ftlıuaı ........_....,. . _
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"Bılki Hamam Me9Cidi" diye mefhuradım da yanındaki sakatın ~
dur. bu ~m.ld HamaDl" dan abnıftır. Husr.v

_. •

bulunan kabri müırab duvanım önündedir,
AfamDt.fl ve k1blıeai yoktur.

memr'l'q ve tuila ile yapalnut. yalnız tuğla ile
6riUIDOf olan mihraba dJfany& doğru lafllutur. kıble ile ui' "" aol taratıaı:1°da ~ PIDeereai vardır. Son cemaat yen ve minıberi ah1&ptır.

tıır.lalm Halda a..,..

AGA llESCIDI - O'sldldarda Hakimiyeti .Mllllyl' caddealnde. Hale sinemam, JJOBt&haııe ve malmlldilrlilğU blnalannm çevrelediti parkın yerinde idi. 1935 - 1936 a~
yol genieletilirken yıktmlıru.,tır. Minare.mhı bulwıduiu yerde, şimdi ı. Bıuıkw
mn clktiği mt vardır. Jılffcidin halk aimndw·

.ki adı Y_
eni Qıtme M'.eecidi idi, yapbraıı. Cupmbeda gbel bir camll buhınan KısJaralaa
Kebmfd Apmr.

.........

a.ldıa.....,....

AGA MESClDa
(B. : Alipq& Camii)
MaoGLU (AllJIED) - Namlı . . . . .
Ye fldr adamı: 1888 da Aaerb&J'CUID . . . .
haf yayllamm merkesi alan Şopn . . ' L
daidlı: babam M!ra Haluı, Ol'UUll tNunwtıt

pak_...._..

bir &ileeinden, tark illmkrie
bir zat idi; anuı Tuıe Hanım da ~
diler bir bilytlk a11eain km Jdi; otlu ..._..
~ aeogin bir folklor ile ""I 11
~tklutunda aeapı bir foUdor ile ........:
bir kadmch. Dotdutu ke·b·lri . . ._~
okulunu bl1irip de THlis u..me &GDlllıll•M

....... Atqlu, Almaed. baba .......
fança ve anpgamn ,.....sa IWIM'.
da, di1l olan tlrla!e kadar . . . . . .

ftlldlil

. .,..... Aboila. ---..ı bacyatı111

llyJil uı.t.ayw:

...... Tlrk '9-

cutu. aeneleree . .
. . - - taJalil . .
...... Brmeni CJO~ tekttk-

....

lertıllilltuUetnaek
~.

---
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"--tJdnden t~ttllmf' ettiği Etlkn.

mı.~.wvrA

1 t..

1
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AGAOOLI' (Samtd) -

< ·

ı

-n

•

Ahmed A.t;.ıo ,-

lunun o ıu. 8.) •t ltllRI111 \ eJ•b, wr) <'a.
ı tanbulda doğ ı. Hu',u' Ji' J, ·ı 'Sini l itı dl 1946 dn ı'ıı-aret \"t•k ıl •tı lı ficarrt l'·
mum Müdür H.tn Cum•ıu ·,. t Halk p, rtili
ıktJdaruıa kef!iı 1)( mokr ' Partınin m;üın1 frt saltnda politika hn ,'Rtın ı atıJdJ: prtı
Pını iktidara getiren 1950 scı:·m·ııdr l\f nka
mebusu ,r ilk Mrndt n'S Kablnrsınr!..- Ba vekil Ysrdımcısı oldu. sonııı 1şlctr•el r
\"ekiletinde bulundu: u-:un bı ~ ı lU ld t
partinin kabine dışınrln lılr rtilmıl olanı' ç ı ·
lıştı; 1051 sf'ı:'mindeıı so:ırn Samıyı \ ekılı
ve Devlet Vekili olrlu; 1958 cyliıli.ınd•· ':ı.tı·.
nedrn çekildi.
Ağaoğlu aıiesının anıın \'İ 30.ğiaın kı 1tllrilne sahib, gllzd konu ur, fi kır mUcıı Jck
si adamı olarak tatıuunıştır. Lls<' talı!ilı
çağlarında iken edebiyat ile m ş.,ul ol'lluş.
gazete ve mecmualardaki yazılın nazan dikkati çekmiş ve küçlik hikiyecllikte bir isim
yapmıştır. E..'ll'rleri anısında Zürriyet Öğ·
retınen Gavur, BUyUk Aile ve Babamın Dost·
lan bilhıuwa zikredilmeğe değrr.
AOA RIZA - Aslı İranlı olup Onaltı cı
a.aı.rda İstanbulda yq&D1U1 namlı bir nakkagbr; P!ripaşada ClferAbld tekkesinin (?) nakllJ işlerinde Ç&lışınış. ve bu arada bir "kayalar Ustünde geyik" yapmıRtı ki. Evliva Ç~k
blnin ti.biri ile Bilızad ve MA.ni kalemini oekmekt.lllı Aclz kalırlardı.
Bibi. : Evllva Ç.OIHll, ı

AOA SEBiLi SOKAOI - Belediye oeıı:r
rehberi harita.ııma göre, Beyoğlu kazacunm
Taksim nahiyeebıjn KlUpmuataf~ ma-

:e::nndandır {B. Kltlpmuataf~e). Bu

eokağı yazmak lçbı

yerine gidlldi~de bulunamadı. ŞehJr rehberinde
eokak olarak g6eteri)en Yerde meydammaı bir
arsa görllldn: bir ~de, yekpare mermer·
den oyuhnuş bir bilezik tqı 'bulunan blP lr6r
kuyu vardır,
Bibi. : RllK. Geat notu.
Ulr

~ llF.s1u.8t -

ID' bir

mesıre lcU~A!

Bibi. •

'

Onyedlnci
cfvannda Rallce na·

aa kuiıtı" da

AOA·~,.,~L

denJl.lrdf

.
-ua - B11Jtık Kapaıı QU'flmD

ııokaklanndandır; Kuyumcular caddeaiJe
hncılarhanı aokağl arasındadır !B. ().ı.
Kapalıı;a.,,ıı; Kuyumcular cadde.ı ka BU)'Uk
dan Altıncılar Mkağı ita.... &.-- k Yfağln
kısmı çimento ,o;..~ud· . .,......,. adar oları
_..,. ır ve n.tn örtllllldllr b
ka,·gaktan c;uhacılarhanı IOkagı ka
· u
kadar olan 80D parçam da .,.Pk
r - e '"'"'T"'idlr Vf'
Ostli aı;ıkt.ır, iki kenan ııerapl kuyumcu dllk
klnlandır, ısolda Varakçı hanı vvdır B
.. -( . Varakçı H anı ) . "'·
.,....._ııar
Hanı lr&Yf&lııwı

---~

köıJı>sinde de ktıçllk ve tmıız bir lokanta .:'.

lunmnktadır.

Ata aokatJ. bir araba rahat
genitge bir 10ldar
R"'-

r('bıkeek kadar
ıJıı.ı

RF.K, Gut aobı.

•

ı\(i 4 "'"ı' N )'ahnt ACARIY AN ( 11,nttk
84-y) - Bir Ermeni tabibi. Yenlbpıda dol·
mu'! ve 18915 de Ortaldlyde ftfat ~I
A~i adlı bir kuyumcunun ofludur.
r
Doktor Aluyan 2T abat 1881 ·de AsRrı Tıbblveden maun oJm...ıur. ıseıs de kolera ulgını emwıında ıahlılye mllfettı.t oJa.
rak hizmeti ~mllt bir mtıddet de Toptqı
Timarhaneelnde çabomı.tır.
.....,._.

AGASYAN

'l)U

(NJkolae .....,,_) -

Bir Ermeni rulwı.iai. 1828 da dolnıut ve ıi
Şubat 1874 de vefat etmlttJr. K~ede
ki Ermeni KiU....tnln avluawıda medfmıdur.
Blr samanlar hmlt ve J'clD DmenDerinin murahhuı olan AtaJua PIUopm. rt
Kasım 1873 de Patrik kaymabmı tQla dl·
mlş w vefatına tadar bu YUlfede Jrabmlbr

....-n ·o
AGATON - Btr Brmeai mutoıı•r
1~7 de Kartal'da dolaP 18'9 da ~

vefat etmlftlr. Kirkor APtım Uendbala . .
yQk babuadır.

Kartalıda bll1llk tarlalara IÜip . .
.Apton, b8ll ldmeelerill JmhDGbtl ,W
den ı.taDbula kaçarak All 8IJ ...,... bir
çiftlik teaiB etmlltb'· 'l'lltiJede mı ,.....
zlraati yapuı ademdir, .,..... 115 s o•

AGATON...... (Dlilr) - 0.-

wr IOllJannda ~ aeclı:la-"' adqı)anadan. um • llMIDllırdt ..,._. ...
1888 de ParllM wfat ~ ...._ .
adı Kete<m'clar. Dk tllıılllbll Br
7

=

, ,. . . . .

NelWJU _.,...,.,... Jll'tl'IM da, drut

talldl .......... ~

ylıtf1ua . . . . . . . . . . .

-

J110

mektebin rtı'eNk
lir m zun olm~tur Bu movaf!ak ) tın n d layı Tür E lal taratın
tfan Fraruıu Kı h Lou p lırt• ·,. lalı
P<filmı tır 18H
UL
126-l ı llP Hallıab
Zıraat M
b n n kurulutunla b yük blarn 1 n g ll11IJ \ı! b:.ı m t b n
retmenlltınf yapnltb · !bu tarihte 19 mtlalQ.
man "ft 28 hırlatiyan talebe.ı olan bu mektebin
ml1d1lrll Elhaç Botir Apya 7!K> kurut mut
verillrltm Hoca Agatoa Eff'Ddlye 4000 kUJ'UI
maa.t bağlınmH•. lir ziraat mekteblndelıl
mevldin.l.n ne kadar önemli oldutuJıu ~;
18t9 da mt'ktebdt'n ıııti!a ederek Cesaylrliyan'ın ~I ıtl rlne bakmaya baflımıp
1852 deD itibaren kendini t U!ıta ftftftll
Fransa buınında ve lstanbul'da mllntetlr
"JournaJ de eo.taırtinop)e • adlı pletedl •
:; rlf' Gngn n Ziraat
yl rl

raat

rt:ct'

IDn'ZUlaruıa

9e "Tllrki~-.de

dair

ma>.aJeı.r

zira! lktimd"

zırlamaP ba1'lsrnıltıı'

..., .

adlı ~

....

l!M da Y1lbell ,,..

ret Enctlmml ne ba olmut. 18 de 11.ı,a
da Tortno ~hrinde açılan lel'giyıe '!'Irk . .
ldbneti tarafmd&D murab.hu taftl ........
18:59 da Torino Ziraat AbdewW._ .....
bir lq ~ 1880 da Dl-nm lılth ı'
t

,,. lalahab 1ıılaliye lllıdiıalw a.a "'•••
Aynı yıbn 80ll)armla t'aad w Ali ,..._
HuiDe1 Buaa NeDl'f'tinla ........_ dll-

terlertniD tımbpfni lı!llıdlliM t.-llm ~
lmUr Ba qi bir ay lllfmda bQylk lılr ...
Yaffaki,etle ~· 1llS de lstulılll'da
açalaD lft'llde bDylk pJ"lt w laismltl ,,,.
rmm.ntOr 18115 de de Paria'te tıllfbzs- pr,

T. ......

""""Tir-

' " ' temtil etmitPart.ta . . .

*

......cWıll,..

etm.lıt-

..... .....

*- ilamı
- ... ,PQltllııa
. edB-

lllttlr: 18IT .. Pa. . . lop)....

...,_ p T

.....

JıDDıııt

T~

~--o..

..... t.parat.ortuP
~~

.............
''*•
....,.
wııı•t

.......... lıl'.. __
...alıfU

..... . . .

IS'l'ANRl'I,

--=--->56

IJ.ı"lt ".K

ka;xııtıktan .

E;C>:

Cüllü Aıop. 1.ııı hlı·
saraya ıuındı. orada
k b E!tndi adıw uldı:

:ardın ~
müS:üınan olarak '\ ~-~r ıı.rWUcri gib~ .Müzi-

kü ndar

saray tiyatrosunu!l'dig .

ka~ Hümayunda nd< rlilrten

miilıu:ınıli~-e

kad Tİ taham·

. Ha 'R tının bu ııon C\ '
dar terfi etti.
;
ld . K'wııbçfııaşı tıras
"I!ül edilmez ;111.ı.r o u.
.
. ın ;adan
himaye
edihn Mın:ık}an ~
a.f
&y tar ID
•
siJl' bilsb!ltiln ıhma!
~ 'll reJısör olarak gı.rıue
.
ı ..;
- .. "Cüllü" lakabı. Ermewc.?.
edildi; l:ı\11
oldu. '
.
c·nır· oğfo
~·dır vartoHyıuı '
""'-.ı.dııım
r k ç"~
•
· ·u · dı
-~J
düf't"Ut.· zt vcı:sırurı aik'
dnnıe!..1ir• mırip bir tesn
~
.... . ·ı biri kız J 1
da Roz iJi. bu kaıiıııdan bırı og an

ut.
·ru·

l·ocuğu olmuştur.

.

.

..

., .. ·"k '1ulıarrir
Alını,'(} !Wmı,. (,u. 11t 11
...,uyu
_,
Aıroba pek g nı; ynşlaıında ikE.n crı ;mıs ı,
;rtrt.>Siıı, ;ıu s:ı.lırlarla çizer: "Me~pteıı ı,;ık
·

Uktan sonra tanıdım. E.ı;mer, az mülclıhıı.m._u
zun bo\•lu, dolgun ~imalı, burun. kulak: a!Pı:
tam E~eni tipinde biıi idi. Bir aralık ihtıda
r~r:n:k galiba Agubun İbranicesi olan Yakub
isnıılt: .Müzikai Hilinaywıa almmıştı, tiyatroculukta nıehareti şayi ist• dt• ben "Besa" oyunundaki tabancasının se::ıilt- ağlaılıktan sonra
bir daha görmedim. "Lkblt•bici Horhor" d:ı
"U:vla ile~! <'nun' da mucit addrdenll't' v..rdır" ı Alını"d ({asım; Muharrir, Şa.ir, Edib ı.
ı: t.ı.

ı •.

M .!;!lY'-'l!r M· JLnı>t.:' t.1.J.t:"tcsı
Atııı1ıo;I
, . Mı.h..n .r .ılr ld.t h. Paınııkc_y ın N'ut

A<iOP (Karabatak) - tı-H0-1910 ttraRında )'B.';>aau.-;; lstau.bulun namlı obll!'larından.
lô.kabıru d:.ı. bundan ötürü almı.ş kaçık bir Eı'
nıenidir; aı: kanburca idi, ı;oıı yıllannda saı:ı
ve pos bıyıklan ak olmuş. yağdan ve kirden

kapkara palaslar içindt> dola.'}ırdı; rivayet ed!ldiğine gört>, İkinci A.bdülhamidden, her gün
kaç tanesin« uğnyabilirse her fırından bir
E'km.-k sadakası vardı: v~ ömrünü fırından
fırına dolaşmak ve durmadan t•kmek yemekli'
g~iıirdi.

AGOP Ef:E:'llDl (Kii.;t'O~lu) -

!'<'Oğulları ı.

AGOJ> KALFA

!B. : Kö-

( Editıwli Kut·::j -

Sa-

r<ıyı llüırayuıı nıimarlarmduıı; takribı>n
171;; s:ralarıncı::ı Edirn(de doğmu~ 1803 d··
&yl.•rlx·yino.lc• vefaL ı:tmişliı-. iı;tanbul'a gddigi tar:h bt·lli d~ğildir. Anı.:ak önce Samal-

ya semtinde ikaml't E'Lliği iki ve,,ikadan an-

la!)ılmakta,Jır. Oihdo adlı ilk Z\!vcesinın

V«

g nç yaşla ıki ı.ğlunun 25 Kasını 1775 de bir
ka.zııııın kurbanı oldukları, hııgiiııı: kadar Ba-

-ni ~k:ı:ar116""111d:ı mC'\'CUt mü. krc k
!ıklı Eıawı
nıenı mezar tıışL:ırnun ldlnbc. ındH l.ıı,
\ ı u
ı·.ı.ıfuııııı Saran
um ı:lır Agop \.
•
ı. o'ma1tllLl •
!Jı taşmda kn1
lına~ı da bu m '
) un nıımıırı o
~ı de ıkuııwt ( ttı.,ı. ıll: d fu
.} llıd•r .G<·y.~erbcd·y kı~. Surıı 1luı, Kilis~s ..n..n
1~91
1 1 ( ııkudar a ı ~
o ara . . . ıı tıa~lnııgH: t..ırilıi oluıı .
\c.ftiz lüıtlı.,~nıı •I nııroı ailesi bulunma
•ı t
l le Be\ lerb.·yındı· le < '
•
v , Bey lı r bc' ı C.:uıııi ' \ >..! ııııiutunı J l
uırın:ı.
l
.ı :
••Öl'C' Agp Kalfa ııııı
.
, ·\·vd
v:ıµııuıgıııa ,,
d:ı a~ e
·
• ,, Ik' l· "aularm n-ı!Jıı ıı.~uatta ı;ıı lıştıgı. u(' .ı
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Munıuill'yh yiııE' Jıazı dini iı;ll::'rin hallı ıc;ııı
Agop Kalo~ikos ilk uefa l;:;taııbul'a ~:ı
ııı.iı~tiı· ve ölümüııl! kadar orada knlnuştır. Sekiz <ı.ylık bu müddet zarfuıdaki faa.Jiy.-ti lııtk·
kında sarih biı· bilgiye sahip değiliz.
Agop ıv Culfulı 2 Ağustoı; 1680 de sabı.k
Pangaltı Ermeni Mt'zarlığıııa defıı.olunınuştur.
Yüksek dt'mir parmaklıklarla çe\Tili muazzam
mezart~t 1939 sıralarında Balıkpazarındaki
Üı; Horan Ermeni Kilisesinin a\•lusurut nakledilmiştir. Üzerinde daimi surott,, yanan bir
dP. fener bulunmaktaydı. Eskiden muhtelif
millcıtlure mensup kimsder için bu· ziyaretgfilı
ulan kabrinde, mezartruşının kitab~-siııdt.> dl'
kaydooUdiği veçhile, imanı kuvvetli olan has-

Pn>;ıal.

1

~.

. ..

Kı·\'ork Paıruukt•uyıuı

·\
~ı~..

-~

şaha (::)ultan Mehmed IV l nıiiraC'aat t:tmış
ve Kaymakam'ııı yardımiyle> gayı:"Sindc: muvaf-

!B. : Kuzuzyun, Agop

!'

-ı

c

·r~ğ\:azar'ın bu tr~·~bbüsünü akam~t~ ugr.ı:
ıııaklı. Bu maksatla Edriııe'ye de gıdip Pad_ı

AGOP PASA -

ı'

1l

~a v<>ltcneıı Kudüs Ermeni Patngı Ayu:aL 1ı

t:ıdır.

1

.....

aı
. · kt•ııdi "dar
allına alnıa
hiliııdt:ki Erıııı:ııılt::rı
ı
"•si ·-.

etrafıııtla hizmı·t etliğini yazınak

\.

'

~·

!,

''ılıııd:ıdır.

talar vc sakatlar şifa bulmaktaydılar. Muasır
tarihçi Zakarya Sargarak (B. Tarih, Vağar
ııabad. 1870, Ci!d II. s. !Jl ı. bir Pasaııın Pıı·
Yakub'un kabrinde felç hastalığında~ şifa bu-

'.\i

ı,

~

.
" Bır1ncıın
• lli67 ,,
Bu S('ya.hnt111
nııştır.
• d
nili bu sıralarda Osmanlı lıııp:ıratorlugu . a-

fak olmuştur.

'"6'~\ }

:),

1
'I

l'dıldıılır.

~

l

)'

nıarı c ugu ....
t\enırl~ ı ıuuub:.·u.) au
. '""'IKOS (Culfalı).
l~mi-•
AGOP KA1v-•
ın~şhuı· ııı·huııı
. tlzııı'd•• mıı k .ııı1 Frını·nilel'İn
,
Ağ
ardslnıııdt.'11
·
b.ırı.
· 1598 de doğmuş .'"'U 1.
utı80
de
lstanbul'du
\'ı:l
nt
etnuş
ı
.
16
lo::ı A"o Kutogıkos ıkı, dl f a l s t an !Jul'u gı 1

larak onun

~
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'\.\ ~.~

~

1

,\GOi'\ Ar\

(Dr. hlt>I :ııı)

bır i'~ıını nı doktoru
l~ l'l ı
lııı;mu n ırıı; d, K Jık:.'

ur

'l'nhsılııu Oekud::ırda

!l

Tar.ınmı

h.uml .ıptJ
\ f.,t etmı

~'umkapıunl 1
~eıyan Mı•ktcbındt> ynpmı tır 187) dı Aıı·
k ~1 Tıbbiyc'deıı mlzurı olmu tur Ilır m ıJ.
det crdudıı hızmct ettikten eonr.ı ıstı, l l·
nı , h
istnııbul\l:ı
Bı:' 1)'l d ktoru ove-

IJrak ';:ızıfdc bu::ınnıu,tur
Önel
{' k.ı:lıırıfa. bıl.ıha·
rı• K dıkôydr ıkat ctmıstır.
~

Ci~:ııı

Birin·

Huroındc

Knd•koydC'kı

il t.:hııncdl

AskC'ri
çal• •

'111Şlll'

Dr. Agopyumn bır
olnrnk

ht<'pııU AJ;up\;ırı

Ur.

rnUtC>frkkir

Clt

d.ı lı:ıtanlıul Ermeııı

b.ısınıııda kıymetli mak:ıl

luı:

il. f, l:ı.,.r)

!eri ne

r'dılrr. ı.ııtır

Tıbb:ı daır,

h ılk l\İn, itıta!'> :11ıı i
r •
n'd l:ıüş ı-:munıc<' iki t\::l ı \.lrdır. (Mı·
lc>vcffıı Dr Aıl.:ı hl .,bUIJ'-',·ın
1 \an J
. 1 lSt'rindrnl
""' ork l'amuk n\-:ııı

1 roıf.ıullu bır F.r·

.\GOl'l"Ai.'\ (Siıı:ııı)
nırıl r.--•ssamdır. J\.!';l"tll'I ı ı

b şlannda \'\Jı·
kul( Ermt ııi Hıı lahnıı .inin ıln.ımdtnnd
rtsımlt rı dolayısı il adı g
r. H \41U hakkın·
d:ı ba kJ. bır ı ydc- r

;tlanamadı
Kı>\Qrk l'"mıık<"U) n

A<il'ADO (A.)

Is

ntuı..

\

?"t.

\

~ curofyıı111n rcsıınll'r1111 '..ıı ın v n t.
•)
r · :nı. 1i ı de- Ltan ul':ı • ! ıı 1.ıp lD) ıl
<'YYahı J. l\tonno'ııun ~nı ır. l 1 ı d rt re •
1ından bırı olan A. Agu. do A)<WOfyanı'1
iı;ıni goıtt-ren TE'Simlt r ynpınıc::t•r. Morcı o'·
nur • ynh tnam~ • · \ ı:ı$;
Constııntinoı il
en l'l unno de 1 i8 l cscrıt ' d onı. •ı sup;: n !"
IMnJnd liOOı adı allındJ n -rcdılmı lır J.
~b.:rsoıt. ('om>t.ınttnopk• byznnt.ın
" lt1J
\<>yngcurs du ı..c,·ant P rl uıı;
190 d
tanıtılan bu esrri l ulm k kJb 1 olnrndı •1 n
da•: rr :ıın Aı,•u:ıdo }1akJ,ımla dah' fa 1
t lgi l'dlllill'r:ır-dı.
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köınilrcüdür. O·

dun • kömür ~şı
-ı•R:.Jl••:I•••,.
p:ıtronlan Ai,"--n • • • _
k6yünden öm r
Sönmez. 1smail
1

Şengfil İbrahim
Çelebi \"C Şükrü

Toprak (iş ~~
ri Gökmaslıdn J •
u1:ıeyli körun-

drn Hüsl'yin Çakır (iş yeri Ağ·

\"ndnl dır.
Karndruir.dl
..s!ı_,yc:ı 60 ka·
dar
ır:'>tonın
!;11.'-i.l< .. ..-ı A :ı. d r, ( • •
h

•

ıl'lııu

•

"'·- "ı ,n
t na ı.
d.. 'er Ka"'3 IL'nl2 lıman:.ı
nna ka),tlıdır. .\ ·va\ı
n

li;.. t •

r..

~ Lan ş 1

arm:ı.lörl rır.ın

motor

ııaslıcaları Şükrii K~pt.ın,

Niyazı kaptan. Rahmi
kaptan Nuri kaptan, Ali
kaptandır. Bu motorlar
ilr· de •Ağvn fünanından
lstanbuln vesnlr limanlara bilha!.!.S:ı. odun w kömür nakhdılir. Kandıra
ormanlarından isUn<i'ıl cdil n bütün odunlar ve
kümUrler Ağvanın dere
lımanında depolanıp SC'."-

kı..-dilir;

bu işin büyük
tüccarlan da Mustafa tlnnı, Cemal Ona! \"r Ahmed öz:Urktür.
Bütün na.luye kSyl rin·
dr kadınl:ı.r kızlar t.arl:ı
w bahç işlerıııd l>:ıttiı
erkeklerden fazl:ı ç:ılış
tıktan başka "'' tezgilıla
nnd:ı Türk.ye pıyasnsın
ıla • Şi!
b<-zi'" diw anı·
lln bt>zı dokurlar.
Na.hıy,nin

"KaşC"rhiı

r. •· d ·nıl n hn Ai:VR ko·
)' 1
t: d: ,c ri llt• l:b yli

,

· \. il. ı..,,11)

A-. tıU..C.·'El>L

-

------------.::. - ------lı!fam dikbt w ııayrettir lcı biltun bu

ha\11

Jlildj ~~hep bt,..:r ııını!lı' ıkışo. ·
flntawılkU•: bet ımutın Uti öğreum>ıı tara-

. . . _ DUll do(dunı)duğu k la\ aııl
ır. ~·
.... lııir mumnınA Mfi)dir.
19Cl7 9"Çhninde D P. den 1 tal).) ıJ mebusu
. . Selim ErqlJ Afva köytındt'lldir. kô) deJıi pıtrol otm mafuuı da onundur.
AtvaJı paçlerdeo bay Hakkı Ödtan da
llDT de 'Şile" adiyle haftalık b·r gazete tl'l!is
ıııt.ifür. ı.t&nbukla \•akit matbaaaınd1
18 X 100 kttıdın yarım üzerine dört sayfa
olaraJıuırlanan bu gazete 3000 nüsha olarak

T

OçUncü

~hm zamanın

T
nt 1 kalrya h:i ·uk Uıl81)'JD Paşa çlplaklanndun Ahmed ad ıı ·~
Atph bir gene mLIBteıına gtlu llıği ile Is :ııı
lıalda deYriD bir halk şairı tarafınrian
lı
...... yollu bir manzumt'd ovtllen b'r sim .

'6laret olmuştu

Kaptanıd

18. · Ahmed. Aih'aJıı. lkın<'i

llalunud del-rınde Trabzon rafından Gtilalicıtlu Mehmed Ağa adında bir n vcivanın
Jlllleeri ile dolu bayat•n n n korkun, s1hnf'Iİ de AjYa DH.i boyunda gf!Çmiştı ı B :
Jılelumd AP. Gülalioğlu ı.
<kııüiztrM:i asır oair.lıPrinden Si)abi Ahmed Etnedi. gemi ile bir Karadeniz S<'yalıa
tlnde IAfv• aaJıiliııdl' ölmüştü ki pek garib

lıir fıkra olarak nakl dilır
. . . . . 8iyıılıl).

(B. : Ahm ıd

abL · OalMalı Hllııeyin. O.tan lılecmm.ı; C.v-

REK.

r.nı

n

tı

Cı.harlıımıık denilirdi.

" '

lılmJmattadır.

JODC111ar aruında

.

\HAR
F. ki kl tlann cıllm. klfıda
.,...Ur 1 b. ivi t ıtmaııı için yapılan 'bu t r

ı

....mıuıına

"1<aı,:ııı ıı

rabası" )ılhUt

K~nıinl :\tya

tan dolnbılı" Jıy

il·
ııw..ım · ıt. c,ıvrı
kr vardı. Usul ı;,, notaaa sa;.'ıım bılfı ı;;ıh biyd;: kıbar konaklarına k !llan d r h r lll' gıd rdı: t tan bul küı;ük hanımlannla ı pt k rok tal tw yetlştir
tirn • r. ~ 1 ndir' tkmanlı) fonoğraflar lstanbuld ılk rıktıi;ında k ba tl'ldt•n taksimi•
ldurulrnu. km aıııan \1lrdı. Bu namlı
kemanı 1~98 - l 99 .ı.ra •nda öldü.
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CB. : Akyilz. Agya.za.r).

AHALI SOKAGI - ÜskUdarda, 11uıa.ni·
yenin Salacak üstüne rastlayan kımunın aokaklanndandır; Uç araba geçebilecek kadar
geniş. bahçeli ve 2-3 katlı beton \•e tuğla yap

. Pirim: unu vt"ya nişa~ bol suda rit ı .
..., k kaynatılır. ga vet ince, ııulu bir hamur eki
ediPr: bir üngl:'rle kitıdın üzerine ınrWllr.
Buıııııı Uz ·r nı• de bir iki dPfa taplı 111 ile laı
nı:tınlm.ı11 yumurta a.kı ailr01llr.
S31l'ymanlye CamHnin yazı:anm )'U!Dlf
olı>n ('in altıncı aann

B
Daril.,e!aka tal
pRU onlal"Ca yardııncı 1 k ahı Y""ll~ idi. ~abb AJa.
<>d P..
mektep ldtınJanm ııUledııırba.

IDKtt,t ınttbum Ymaf ~ Trslıma
a~ ba defa ela . . , .
~-Dufıt.

bOyGk hattab lta.rahhıa

rt A.,m d F.f' ndi, lharlarmı hllBUll
l.,,. tırk n yumurta akının i~ uıcılt da
mı k ııttmrlımlı ki kipta ıwr bir koku venrli K f' • harlarurken. bazı aan'atklrlar
bc>yıı da kullanırlar. kllrtlan gav t ta •
kl ,.•e boyarlardı; renkli klbt1ann içinde de
l'n maltbull ri: Gül kırmıma. g{l1 pmbeıli, kaı

na:"\

ıo:ırHıı f'"ılizi ve ~ mavi kAtıtJardı.

Bb

M ali

C9vdtıt.ln -aıu not1an, mi. SA

AHAVEYN llJl"dDI
Yenilıabce d,·ıınnda idi: Kanuni Sllle7m&n devri Olmıa·
smdan Ahmed w Kebmed Jrmdler adında
iki k rdt.'f$ t.araflDdan ~ki berikisi de, b"rkac; ay ara ile lMll (B. 974) ela ..
mllşlerdir. Bu meecidi. F9dıtea Mı Dslp

ik

yeriDdfa orehlımpı •

&)'1 f arill)'QliJıaft Aldılri o.ıu.llıf8.

cleokmn~"~

AllENI ••awmça.m ~>
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.._ f t _ . . . . . . . .

lanndu ' aamh 1ıelllfUrtıanDdıla _.. ...
blyllk

lıir

. _ . ltd Yalli . , . ......

i'IJI lltlllllllllWe ......
u 1709 (JL 1112) ele &llL

Almı

Pafaul

--~

............

1111n.a . . . _ tar1ıör

a r'' • ,..,_

il dt 111t-ıwr. ...._ .. tull ~

m.a,tealltb':

tır". Bu yirmi ııekiz tUfek uvallara dolduru·
lu gQPfCUndtlz A4urkapı ilk lesi e tqmır
Tam sandala konulacağı sırada altı yedi tane
Frıuıaıa n f. ri ~ irir Bunl r h rgi1n raya

gelir IUrlann dibindrn deniaP gireriermif. Qu·
valJar içinde ne olduiu besbfolli. Namlulann
bir ~ yırtıklardan dıfan, çıkmlt.•.
·mrndif r tabmıı erlerinden bir Çorlulu Emin varmıe; tosun gibi, uf gibi bir deliluuılı: YU811f ağabey!. Dem.il}•• :Ben bun
lann hepmni şieiririm... TUf klerle beraber
beni
karşıya atabilir mielıı!! .." YURf
kihyanm ceYap vermesine meydan kalmadan
Franaız neferleri çuvallan eöyle bir g&ıden.
geçiriııce kihyaya yaklapntlar, içlerJndlla
blrl :

A. .ı. lı<l.ıOl'FHI~ 1
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r \ ~lll'L

Knnıı•r ı;ltıl )l.ıı.li ı..-nıı ıtUulll-r ~.. IJI

\'um,ır

o knd lıAIA 'lı rüır ..!i:rl dlyiN hl...., !"tr itW>
l\lı•mJUik fltnı• ph :ı.Alfm Ail".nt .........., •lpıüı pp\

ralmağa başlar: Akbı) ık bru ında

da Akbıyık polis karakolu \ :ırdır.

lllrprtdm •-u'ı hami ltmlttt Slhld

lfhı* dojtdu Hu,.ııt.

Doprdu ııulılldea lıln6)'1 llPnan
Bir a1tmı ı.eı. ••rma U(lı oatan.

Gibi beyiUer kendisine parlak bir istikbal
vadediyordu. Eııerinin daha ilk kıB1mlannda
iken, bir gün ııakşi şeyhlerinden Mahmud Efen.diye okudu :bu şeyh ~'.fendi.genç şairin sertigi bu me~a itiraz etti, "Perviz, Peygam'.
ber Efendimizin namei şerifini yırtmış bir
adamdır. Eltlbirden cllııe almak ümidile vaktini zayi ettifine yazık! Bu eserden v~~
Ceza yerinde ben sana Şefaat ederim" yoll~
JIMihatte bulundu. Aht de "HUsıw ve Şiri ..
mOaveddeJerini bir daha ilzerinde çalıŞm~k
hen! bir klı.eye attı. Bir mllddet eonra, Fenariıadenin ıararile Umii'nin o zamanlar pek
~ olan ''Hnann Dil" ine bir nazire yaz.

Ji, klln'baı; ı ohıp h l"t'& gıtmııı '' hac ıl •nlıtiln
d U1 11301 1523 d Mı ıroa ı•ımu
im m
•, fıı mcrudı ~anma rl fn rlılmı tır lll A
lı

1 bı

ı.:'

ı.rlıl ın••)hAm• )ol1111<1ıt li:"hl m..,...lcl~r Ahı
l larııhı ııtl'Stl A..k obnuı ytlrür ıı:rhl ıtutru ıı:rhl rtrl

Bibi. : RJIJK 'P M Esen <;rn r: •
ABt _ Aı>ıl 8 ,ıı ve 'Akabı ıl"

.\amçlba Jıaa

hl ""' :rlbl Cl)P""°IJ !l<'hl.IUAh •trl

llı·nlnı rilbl nıuh11bbrtt• ıt•uw.lunı nnldu i kafir
ı.ıın»hlllrr "11nn clofru olll bo·n hl ıtfın&ıı ~trt.

larnun dokuma fabrıkası, N mlı
Tlitlln Taşın tilttin deposu \ardır.
Yol· buradan Akbıyığa Jo~ru d:ı

"Benli Hasan··: Onaltın~ı u.snn
sec:kin şalrler1nden: c n k•H·wtli
rivayt'tt' gôre 1472 yc- doğru Tıı
na boyunda Nikbolu kasabasınJ:ı
doğdu. Zcngın bir tüccarın oğ u
idi, babasının ölümünden sonra
anasının kocaya varmasına güc •
nerek. henüz bir La%<' )iğit ikı:n.
eVİlıt' uğramadan ,. dilkk:uundan
.\hırk:ıpı
esvap ve han:lık almad1n ocıı.i?mı
\"e yurdunu bırak~. tek başma
yaya olarak lstanbul yoluna düşm~ ninkt
içinde nazlı bü)ilıniiş olduğundan
bııı
ııahmet çekerek \'Ücudu bu gurlx't seferinde
zebun düşmüş bir halde büyük şehre gelmiş
ti. lc;indc okumağa, bilhassa edebiyat ve şii
re karşı taşkın bir sevgi vardı. çok muhtemeldir ki o zamanlar böyle garip gençlerin
kolaylıkla sığınabilecekleri medreselerden
birine yerleşti: şair Mevlana Celiıli ile tanış
b. Celili. Şeyhinden ilham alarak bir "Hüsrev ve Şirin" nazmına başlamıştı: Ahi de ayni hevese kapıldı. ilk gazellerile beraber mesnevi tarzında bir "Hüsrev ve Şirin" manzumesine başladı :

111

AhidPıı k~ııdisinı> bundan böyle oah&N:1,11-

.,

SokJtmda

hı:ınhul Cı•lhl

.. ııhrd:ı•ınd:ırı lı.rlnln knlırl

u:.-..ıııı: ..-t7Jlı>

mağa başladı. Ahi bu yem ı.>st>rindc dC' büyük
bir mu\·affakiyct göst<.'rdi; ve adı bir gün devrin hilkümdnrı Ya\'UZ Sdimiıı meclisine kadar
gitti: "Hiisn:Y ,.e Şirin" den bazı beyitler dinliycn pad!sah sairi takdir elti. onun pek fakir.i.ne bir hayat sürdügünii·öğrenince de Anadolu K:ıdıaskeri Kemalpaşazadt' ve Rumeli
Kadı1Fkı.>ri Zlyr<.'kzadı:'nin bulundukları bi:·
mL>cliste. ilmiy<.' mansaplarından miinasip bir
\'azife ilC' korunmasını enıl'('tti. lbni Kemal
dC'rhal. yinmi nkt;e ile Rursada Bayazıd medresesi müderrisliğine tayinini arzetti. Z<.'yrckzaclc ise şairi buldurtarak; "Padişahın sana büyi.ik bir teveccühü var.. Seni Bursada
Bayazıd medrc·&•sin<> tayin etmek istiyorlar.
bu St'nin şerefinle denk değildir. Kabul etme..
hnm padişah senin dah yüksek bir vazifeye
tayinini emrc-tmişti" diyl' kötü bir ta\'siyede
bulundu. Şair Rumt.'li Kadıaskerine aldanarak
~~mal Paşazadenin tayinini kaobul Ptmedi: şa
ırın bu garip harekl'ti Yavuz &>limi fe\•kaladl' kızdırdı: "Bir daha bana bu adamdan bahsetme)iniz!" diy<.' emretti. Yıllardarıberi her
mahnımiyctl' karşı mane,·i dooteği olan ümitlerinin bir _anda \'(' hem kendi gafleti yilııün
deıı yıkıldıgını gören şair, dC'rin bir teeSBilrf'
kapıld_ı: bu tcessürli', Vellyüddinoğlu AhmPd
Paşa ılr Nreati &>yin ''Eğri" redifli meşhur
gaze!h'rine bir nl!zire yazdı; burada, büytik
~lrbc<>~rc·lll' 'ia\ıız gibi gazaba gt>lince insanı
~ r_c"<lı:<'~l'n bir hiiki.imdara acı, fakat aaminu hır dıl ılc şlkayett'-' bulundu:

lllf.'Dlf'Sİni emn:•drn hükiimdara, şaırın bu ga-

ı:di r~t'l' oku:ınmş i<ıt\ onun l" llada wrilrnf'm,.s.i. YU\'llZUD Ahiye karşı hıi.s manada hır
t w crulıü oldui;"llnu isbat oon ki, Bayazıd
miidC'ı risliğinin kabul cdilmcmt.i kaMiLStnda
gtıstı rdiğı tcc~ ÜT<' dt' hak V<'rdirlir. Bazı
do tlarının himayesi!C' ve birkaı: yıl sonra nı
h ) . t Ka raf ·rlyl' nıedrl'st'sine La)in <.'dil n
.\ hi h'.c; h reddüt ct.mc'Clı n bu yenı rnzifryi ka·
bııl c d ·rck lstaııbuldan ayrıldı. Onıya gıtti
firıiıı h z rı dt. o sırada Karaferiyt'dt• bulun ın Mana! lırlı sair Hi \·ennin km i!C' evi nd;:
faka• ~k ge~mf'den 15li (H. 923! d.• Kanı
r riycdt• öldil.
!'hl Ahi Ur tututtu rlhan
mı ra ö!ümünl' tarihtir; ölümünd • henüz kırk

bes yaslannda bulunu:--ordu.
p, bl

ı::. ~.

Ergun. Ttlrk

pırı

Yeniçerı
kadar, esnaf

AHI BABALIK -

Ocağının liğnna
loncalarının başındaki ihtiyarları

na vC>ıilm resmi bir unvandır; bu
an'ane· bilhassa debbağlar \t' saraçlar arasında kuvvo:.le ya.şaul
nuştJ. Ahi babalık.
Anadoludakı
kadim "Ahilık' t<-şkiliundan kalmııı son i.zlerdcn biridir. Halk ağ
zınWı, bozulmuş bır şekifü• ··.\bu
baha" dt-nılirdi.

AHI çELEBt - Zindarıkapı
dışındaki Ahi Çe~bi C&miinm ba·
niai· on altıncı asır talhipll'rindl'n,
Halk a.!:rzından zabtedilmı.t gibi P
riinen kayıtlara gön• Malımudpa
sa çal'8L!!ında dükkllnı \-annıt müracaat edt'n hastalan hemoo ava·
ğR kaldırmakla bu)"Uk şObrt't ita·
znnm•" f.'ıı.tib Darti«ltfasına h
....
ha~
kımbası olmuş. bu padişahın
t.
"'
t
ın
nm
•
tillıgınJn ••tt'Clbın taam
t
b:lk enllııı tııyuı '-dunı '
wıra

ı;ırindı.r.

Ah

Carrı ı

18TAN

rref olup vl.'dı ıklinıın v ) ryll wıUn d rt
,
fl 1111 dııılı dik t! t•ıın ,. g n 1ını 1
1
~ atı 1 t rd m. . Y
1 mı t maşa
edUp Mı r
Şama H" M kk<' H' M '<il ye
-"-a- m vcudat hazretlerlnın ravzal
vanp mm
..... •
mutahharasına yüz sürmek mUyeuer ola
,.. di:> zar ve giryan ve sers rl ve nalln
~~um Bin kırk Muharreminin Aşura p~)di 1 lstanbuldakı c·,_ırniz~<' ~ylece bir
dalmış iken bır rüya gordum. Yemış ıskeleai
yanında Ahiçelebi ~iı ki h~li~ mal ile yapılm• bır es i camidır, kendımı orada görd!im. Dt;rhal camiin kapısı açılıp bu aydın
lık amıin i •ini nurlu bır cemaat dolduruverdi Sabah namazının sUnn tim eda edip
salavatla m ~gul ldular. Ben hakir minber
dibinde sakin olup bu «"ma.:ıti tema.şada hayran oldum HC'mt n yanımda olan <'an& ba·
kıp:
Bcnım Sultanım' Cenabı
rifinl&
kimdir? ls:ni rıfnızı b' e ı an buyuru
nuz' dedım.
Aşerei mübeşş reden Kemankeşlerin piri Sa d ibnı Ebivakkas'ım. dedik·
te elini öptüm :
k
d n

- y· Sultan m! Bu

sağ yanınuıda

nura

gark olmuş cemaat k"mlerdir? dedim. - On
!ar ümle Pe)gaınberl nn ruhlandır ve geri
r a olan cum ev ) l rd r, bunlar 1&h:iliel rı ı mu cirinın ve K rbela şebitlerinın r
a dır, mihrabın sağında olan Hu·
reti Ebu Bekir ve Hazretı Ömerd r, eolund&
Hazreti Osm
v H
tı Al di ,
hrabm
olan H retı V
l aranidlr ve oa•
ırui
lunda duvar dibmd olan esmer •·
dam nın ptrin Peygamberimizin mtnmd
Bi.lili Habeşidir, ve işte bu alem ile plm ...
ker ki kızıl kanlı esvaplar giymielerdlr Sa8reti Hamza ve cümle şehitlerin • nıhJandB'l
dedi. Ben: - Yl Sultanım! Bu cemeettla tMa
camide toplanmalarının aalı nedir• clldl1lı.
- Azak taraflarında Kının Hanıma .....
sıkıntıya dllştfü, imdada gideria! Şimdi ~· •Ml\M'n1, _
reU Peygamber dahi imam Ha.an w Hlliyi~ ve OD iki imamlar ve biBden p.yrl ....
l"8l Dlflbettere ile gelUp Sabah . . . . . . .
9 Unnetini eda edtıp aana "ikamet eyle" dlı>
ye itaret buyururlar sen dabi ytlbek ..ııt
ıkameti tekb r ediip ııelimdan 80Dl'a A
kürai'yi oku; BiW "Stıpbnıllah" deılln
''ElhamdWllllh", Bılil "AllahU ekber'
een 'lınin amın" d v llmle cemaa

l nANBl't,

l!i~~~~~!..--------__:.::-:21~2-::~::::-:::ı---ıı

nı

-;ı, 1111 t• kıl ed r. Hu.
tur rn•··
ha
ı <lukkaıı. ınagar.ıı. mahZ•'ll,
n.

1 11

tun ,ıı.pılar.
b ksdır: C\ yoktur. gccl' hal·
· lathıln•
ıma
· '"ra. rı
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lahşor ~ülı·yman Ağanın knyıkc;ı odası. yun~n
da Kdış Hnlilin k•ıh\'C'~ı. Ortaköy \I" Bt>şık·

taşa işliye11 kayıkların isk<'k"Sı, 1zzetıneh~ed.,1. T"~h
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Dlmirtıulumbıa ~. yağcılar llOkağı, Ba·
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lan, l'~~nrh3 ın o hf'1(1r otalar•. Ya vcm•11
gümrüğii, Hasköyl' işliyı•n ka},klann iskelesi. Bnınasakc;ı odası nı kayıkhanesi. Tütüngümıi.iğ\i, önündl' TiltüngümrUğü iskelesi.
E!lialtJlı Öm rin kahw•hanesi, boydan boya
tütüncü dükkanlan, Ha81riskelesi, boydan boya limoncu dükkinlan. ÇardakkoUuğu ve hı·
ktılesi, boydan boya yt>mişc;i dükkinlan. Yemişiskdesi.
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rehbrri haritasında, Peynirciıi.kif eokağı il'· ntC'ydan arasında kalan
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tarihlı ferman 1•
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•
Lıtanbul abl!k za.bıtaaının en .a~ devir"°"ıoci asır ortalarile Yenıçen ocağı·
lt'ri. on~ _.li minada bir haşarat yatağı olrun t'D kuV\-.-.
dan
.ııı.-

duğu

dilıİncİ ıumn aonların

onkadar geçeon

yıllardır:

oca6...

bu devirlt>rde

~alinde bütün zabıta teşkilatı !eJce uğra-

*
ehli
kamJŞ. kadın kız oğlan değil, dört k8flı deli-

=

ayağa düı,mıüş. ırz

ı:okağa

~vleıine

olmutlardı.

bile
çlkamaz
On
yedinci asır ortasında !kinci Oamanı tahtından
dilfüren kanlı ibtilil ile başlayan ve Birinıet
Mımtalanın bir buçuk ıtenelik saltanatı ile D6rdllncü Muradın iUt yıllarını doMiuran bUyl)k &·
rıarşi devrini görılerile görerek tuvir eden bir
muhUTir. Tarihi Gümani müellili lılelımed
Haı.ıte. Yeniçeri aorbalannm sokaklarda &le~ve ayak ~re fill ft"ni ve livata yapbldannı

yuar. Nihayet ocaklannın kanlı bir flldr

mubarebesile IWcbnlmasma varan

80D

Yeai-

çeri -.ınbklannın t.af:9ilitı ille 'başta Caiıi llldin el yazmuı vakayinamesi gelmek U....
"' -nlzadede ve Cevdet Paşanın tarihinde ~
dır.

1810 CH. 1225) \'aka~:

Sadaret ka)U8:kamı Daman Pqanm .,_
Ct!sinin sevici bir ç~ kan ile geceleri Blıldll
hattminde aa.z ve nakkare ile gu1gulel lbeakleri etraltaıı ifltiirdi. Kaymaıkam Pata 111
8!IYOelllnin matl6bu olduğu clht& oeaclJe Jrat tAngjmile IDe:IJl'll olurdu. Plıııd...._
dince ~ uleıdilenık Limn.lye, ~ - •ya albilJdiı, Çengi kan da klMD alundla.
Bahkpuan M!l!!tinde bhbç hegwel Wr
ırc ehli hatunu tutup cebren ve bhnn -..
knna &6Ulreaek oldukta batumın fel')'llılla . .
rafta bulunan eaaata te.lr etti, riea ft . . . . .
)1lllmetJe ellerinden ~ iıltecMJer, ....
mallar lnM ve wrar edince halk ....._ pı1Jp
hatunu ellerindaı cebren almaia lı:ab, . . .

.._.

m6r lilMıa davramp hemcı"ım.s. ~

bç nefer~ d.ma cıalara ~Mıluaca-.....
aıntı. mpa ve tat De hUcum eden ...ı büamalluı kl(Mtıf& Daval!rak oldu " lılglıe

bıduu Adeta 1ıı0çnk bir . . _ muhanlteıll ile
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kın diğer köt@ ve kftlarlarda bulunan tıeklr
da)ıan ötedenberi Daribuıedwıt F4ldJa .. .,..
ııli eııhua me'va olup bu Milada bua 91kiJa
birkaç ehli ırz bahm•vı eebrea mnk6r odalara götilrmek ilzıere ~ ~ oldtdda-

rında Oak.fidar ıııba1W toplanıp kurtannakla
kc\•!iycti Babıiliye abbar etmeleri Ozert. ba
~n yı1r11ım.u için ferman ~ ea.tancıbqı. &-ıaı.nbqı w llimu- Ata rw1ı1a n.
c;üncü çarpmba sGaO Ollı:Odara POip iki yaz
kadar bekU oda1aruu Jl)ııblar, bul1smda ço-

cuklu kahbeler için IMıt'lder pgnlfh. (Tvthi
C~et,
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Hirinti

telle

dUşllp kalkmalannı

ise hapis cezaaiYlc
MektebcE' ec!Afdan
kabul edilmiş \'t' akranı olmıyan günıh ne bu
caaıara rağmen ınünasebctiıti d:'\"aIII ettirenler de mektcbdrıı tardedJJ.ın:..~' rdir
C..•ridci Ask•ri;"\' Ccr'.d· i Bahn; •• O:ri·
dcl Mahalriıni AdliY • '" giinl k gıızt't.Jeıin
zabıta s11tunla.n ş:ıyıı.nı ha~'l\:t dl'rcc<'<k bol
i!f~-tc tt"C:niiı \,.. harlrnd:ızlık ,. ' bu yilz.dı:n
işlenrn <'t'rh ve katil \1lk'alaril(' dl.'hıdur Bu
de\'rin yüksek kib:ır mahfilkıindrn d~ bilAlhare roınanlııra mt\'ZU t..;şkil ~k skandallar s=ııştır. Kalp:ıkçılaroaşı w şehrin göbeğinde Dircklcrarası piyııs:ılan bost.nnlar çi~k bahc;rlcıi bfih:ıs...<:a fulya bahc;clrri dılkrc
destan olur. Yaz akşamlan Direklerarasın
dan. gizli umumhant>l<>rin namlı fahişi'leri
lllks arabalann iı;:!nde birer prenses cdasile
geçerlrr (B : Abdurrahman. P ; Kıılpakl';l·

ö!llemeğe çalışnı.ı.şlardır.
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Dittkkrarası\
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('ih.:ın H.ırl>.İ soııundn, Lrtaı?bulun

ltllAf ctcd tırri ask,•ıi ku\'Yrtlerinin işgnll al-

tında lallıh~ yıllar. ahlik zabıt~sı tarihiru:lı

lğn:DÇ \" korkunç r;:ı)-falar dolduran bir fü·"({"ı:

nır tanıftan lııtnnbulıı. Bolşc\'ik ihtiliı-

lind•'ll a!'ını kurtarntıŞ feliıkct.r.cdr

hı-yaz

rıısb.l' doldu Erkekleri Çarlıl< ordusunun gt>r.eralleri. zabiti• riydl. ;-nhut rt'SSam, mUSlklşl'ıas. s:ılınr al'tiali gibi prk aydın bir ylikS{'k
tabakaya mensuptu: !stanbuld:ı rwk pı-şindt>
:k:ı.duıla.rı. kızlan. körpe oğlıııılan koşup dola-;tı, hc.psi makbul<' geçti. bu nıs güzcll<'ıi ağızlannda dolııı;:ın bir kelimeye ııisbctl<' "Haraşo•· n.ı:Lnı !!ıldı (B. : H;ırnşo) Çarlık gene-

rali, r.ırtında apolotl1.:ri sökülmiiş kaputu. patlak çiur. i, ıırmasız knskctiyk bir köŞ(' bamda, boy-ıuıı:ı ııstıj;'1 bir tahta kulu içinde,
hica·~ındıın bağır:ımııdıf,rı ic:ln sessiz bir put gibi.durarak kıbrit. ~ fitli sigaralar satarken
izbe

k~sı bıı:

od:ıd:ı yırt.ık yamaladı, kızı v;

ogl~ı gıwnolarda. p:ıstalıanr.lcrd' \'C' onların
şclıırr avo.k b:ısm:ısiyle ııçılnn ilk 1stanbııl bn.rla~~dn garso~ \"r~ kon~i oldular: sapsarı sac:-

lan) k ve ın:ıvış gözlcrıylC' ffill nis munis sokuldu lıır, bol bol kdklandllıır öpüldüler, sadl'Ce cll·
dıklaıı p:ıra.va b.ı.karnk hic: tcr('ddiit rlmcde
h•·r tnba.kad
• · ko)ıtunda sabahladı•
an erkrgın
lar. :Kız \'l'\'a o;;.ıan sabıılu ilk
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sa:ı.tlerindt>

sının yanımı cepleri dolu

Ruslar, iki sc-nr ~ind.. İs
~

<" ac:

gelrn beyaz:

çantaları, koyunlan ko::ldıın Avnıpaya
t>rvher ile \'r ...,. ·zı
an para ve mU• .. ı rrı cı:.ya ·ı d 1
tiler. lstanbulda
k b' ı e o u olarak git-

1

lılar.

·.

açı

ır fuhuş yarası bırak-

Diğcr taraftan
doğurdu·
• harbin ve mağfübi••<•Hn
gu açlık "'I.' sc1 lot
, ""~
dınlıı.nnı f\ıhıı•s gı·...:ı b a le bazı Tiirk ka·
.... '"a ına sürükl .
O dı'\Tin ıs+.
,, .....nb ul mll&'\"il edi.
a.ramnda J)('k asil ta
en. a.mnlıldar
vdll'?inr. Türk ~~d"'ndıış oldular. işgal kuV·
Frml"!lilc>r kararsızdı ~m8:° gözliylc bıı.kWar:

\'llnlıı.kçısı ~ı.

1""1 Jlllannda B<>yutıwıd..
Clllırlkatlr: Mııunı
bir mll&fllka ...ıııı...,.ı
)lllııU, Akbaba G
.oauıı.,,ıı

• 1

' çl!'rındrn çıkan vahancı

lanbu!un

t'''" az oldu F k
•
lı;l?1llJ
B"
• n al Rumlıır için ts-

götnrdü:

kız bir ı bu yıı:kınlığı !\ılışa kadar

la.nuım gibi old'u ~;s~n, o lllıs<'i tarihin hort\"l' işgal kuwrtİ~ l'Sln(' sımardılar, ıudılar
ki Zi'tıginl<'ri dalı' <" 6ylt'Sinc yaltaklaşt.ııar
Fransı.z zabitinin,

ottan

da

ı.llm

ru5t~ldlk:..

1\ rr.;ın nblB.. ktlkl
mU. t....l:anu
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(Resim: C"''Sd Şakir. Akbaba Gıu te><I)

sapık l':ı.""'"kli hır lngilli: ç:ıvu.csumm koynuna
koşa koo:ı, S<"VC SC\"e falıir \'C' gurur duyarak
atıldı.

Türkler anısından da bir t.Akım m:ı. raablalrsızlar çılctı. tst.a.ıf.r.ı1da b.:kiı.r hayatı mirmeğe mıhkfım işgal km'\ U nn:n
gl"nç z:ı:b ileri
l'Cil bi ve 'llı rk hır Uıkım ma.
ecrapercotl,.rdcn mi.ırckkrb ü~ lr br · ccn bı
kıl J.'" M!lhf'ıll ·ri ..
ut buldu ki. ru.ı.
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şek.kül hıkını-tiııin içinde ıdi; ki. \'akub Kadnnın ··Sodom ,." GoMol"('" atındaki romanı
bu d vrin Tar hl' \"'Crılnıiş ro bi b r raporu·
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AHLAT SOKAGI .._ EmlnönG tPLlllm:ı
Kilç{lkpa:r.ar n:ıhi)~ Hocagtyast'ddin ma·
hailesi sokakl:ınnd.'Uldır; M~ ~"\"lkU·
~ Ue Kirükpsz.'lr Mclctı:'p tdtnğl anım&
bir nralık sokaktır; k&b&ta.\I ~li. yaya b!
dırunlı. !tchnır<tplşa yokuşundan K ~
znr Mclctl."p .,kağına ~ mı as nıt') ı ,'Oku~
'bir yoldur: ü~rlndt-. kapılan ~r <k'>n! r ha·
a.ı.nıak taş m<'rdiwnll dı.i.rt tan• bl\yW* ah·
eap <ıv \'ardır. (Maviııı (19-l~l
ımıı.
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w Havai Mu·
tabMnYI yenileye·
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\'t·•ır nıü

od cunıa \., bayı-am gtinlerinde
.ıınlt'rck başına bu sorgucu
art' !!~
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t&kal'dı·
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da ık'\Tlll namlı mu!!iltişinau-

Şu kıt a.'ll
d d" k
Kumral tarafın an uye USU·
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J)llllall....ı p11r

nOr olar
t:ın ıarı ,dknıllah 4J<o
iklimi dU m&nıur olur
"1marı aiknıllalı ile

bedlyelerle

_.,.. ettJna11. evll·
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..-ıJtl

talıtuwı

ı.tanbul
1ı&9meUne

dlDk o6mertlikll' hl·
mQe etmJftir, BUtüıı

amrtlDce .pma müs·
ldratm
katrelinl
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liindt· \'('

tamir ett.lrmit w
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Bırıncı Ahbru•

Blrllırl Sullaa \hall'll
ıRrelm: H. ('bf'rı

koymaııılftl.

husu bir ~nc;ti, pek k~
itibaren şiirle uğra.'PJlıştı. Şı·
inle 'BllıU" mahaaını kullanırdı. bir doğu::
~ l8lllimJ bir dindarın beyecanlarilı?
l*leıJince ona ddden güılel münacatlar. l!IUt·
lıır, Uıbiler ~· Serdannı İran üze.

Gllk yattan

rfıııe ~ yudığı şu münacit B:riııd
•lmedln bu bakımdan kıymetine güa-1 bir ör·

DIMlr:
YA M1ı1 c'lılıle ı- elıllal kıl.
tıuldl pıtıl ıılıılt ...._ eJlıo,uat matfur kıl!
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.......... 7111a *~o ~llD.

...-..,

...

G.-nçUğine doyamamış bu bahtsız hilkümdar. lııtanbulda, asrının 'büyük san'atkln
~Limar ME>hmed Ağaya muhteşem bir m~bed.
Sultan Ahmed Camiini yaptırmıştı: ki altı
nArin nıinaresinin on a'ftı !lf'İ'Cfsl, hanedanının
mı altıncı hDkUmdarlığına işarcltir <B. : Sultan Ahmed Camii).
Birinci Ahmed. lst.anbııl tahtına hiç bek1.c-nmt>dik bir anda olıırmııştu, babasının kıea
ııilfi'ıı hastalığı, sara~· tarafından d<'vlet erki·
nmdaıı bik gizll'nmisti; Sadnizam YllVUZ Ali
Paşa onlu ilP beraber l"eferdt' idi: Sadaret
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Blrlllrl SUltaa .um.dlıl el , . _
(T. . . . . . l!aN)'I u,tvı.tıaı

Kaymakamı Kasım Paşa, sa.balı namazını kı·

davet olundu. Babl Htımayun 6ırilne taht lrugören Dlvaıu Hiıımayun halkı bir
mi.na vel'EIDeCI, uluu bDmedılklttinden Sultan
Mt"hmedi ç*acalt IUW'lal'dı. Mtın.i MUllU.fa
Efendi divana gelince bQdiu Wllirler ~

lıp Divanı

altından c;.ır.nk tahtın kunıldutu ~ git-

Hümayuna riy~t e-tmek iiRre
Kııbbı>altına henüz gelmişti ki, Kapıcılar Ket~
hüdası Hiiııf>yin Ağa acelt> olarak ~
deye çağrılmış \'t' Kapıağası tarafından çe\•·
reye sanlı bir ti'%kel't' verilerek: "Bu h&tb
hümayunu Ka;vma.ka.m Paşaya teslim edesin"
divt' ler.ıbih C'dilmişti. o da derhal Kasım Pa·
şaya gt'tirip Vt"rmişü. Paşa ÇE'VT'eyi açnuş. fa.
Jcıı.+ gayet kanşık olan yazıyı söküp olıu.va·
maınıştı, Kapıcılar Kt'll:biidasına : "Bunu sana kim Vt"rdi?" diye sonnuştu; Hüseyin Afa:
"Kapıağası verdi. hattı hümayıındur" demfıf tl.
Bun.un .?2ırine Paşa yazıyı tekrar muayene
etmış: Bu noktasız bat pidişahımızın hatb~ ~zemez ve elfiz ve iban\tı okmunu,
ıçınde babam tabiri vardır ki. padi.-bımmn
hayatta baba.lan yoktur!" diyen-k müvwrlı
Haaan Beyzadeyi çağın
\'E'Zİ • ku)elft-P kAğıda vermiş. o da.

nn "'6u"' yavaşça okuınuttu ki tunlar
Y8Zılıydı:
'--L...- Al
lah
. "Sen ki Kaııun n..---·~. UlllUIWD
•
~le Vf'fa.t etti ve ben tahtı aaıtımta

cüIU8
bir

r;atettim....

Şehri ndıbm
olursa senin bıı.şıııı

=ri~

aiıni"Ka-.-aı.._
Efendi cuıua meraaimiııi
nakleder:
~

.,.,y_
...R · • - -

.,,..._ PB.fa Miifti EfeadiJıe
Mimar' 'J..~ ÇaVUfba.tı ile gönderdi. Sonra
luııdu. gaya cena.e ırıühjrematı aipute

Sair

huaıru llmaa -

°'

c1e9le& .....

nUduğuıw

tiler; 'bu IU'G BaılA' r deden tıir siyah tem·
leli çocuk Çlkıp iki tanlıDa ııellmlar vererek
şe\"ket w beıybeıtle tllbta oturdu. Ç&~
gülbank çe-Wer. lli1fti w vtlRn v-'r dev·
ll'lt erkim Birinci Suıtan Alımode bat etti"·
Birinci pımedln bmmıl ba)'ltJD& dair
\'ak'anllvlalerde lfrilen ayıtlar fllllludrr:
CUlWIUD ikinci yıb. f lOH Cemaı.ı)"'levvell UJ05 EylWlııde a•·
anmak üıleft Çatalcaya ve oradan
Uç gUode ~ sittJ. F.cllrDede

sekiz ıtın kaldı, ADadDludald ~
lali 1.1yanı yOdDdıell aıtı slbıda aı
ı;arla ı.tanbula döDdtl.
18 Zilkade 1021) 31 Blrind·
kinun 1812 de ikiDci bir Bdir8e
lk'yabatJne çıktı. Bnelıl Da'ftldpat;a sarayından tantanalı bir alq
göcterilerek kalkı)dJ. .,.,,,. .aldlinde kurulan l6Jplik1er aıtmda

ŞeyhUliallmm lm••hfı Ue ~

havada çolı ka 1••1rk Mr _.at
ile bir 6fle DUllUl 1almdı. _,..
c;ekmaee '" 8ilhridıt blıW ....

konaklandı JCanttlnll ...... ile

LWeburpa - " " " " ' ......
bll1Qk ... eirid ~ .....

ı dildi; K nı; ııadı ah ııevka ı k-rek Sa·
dıru.lm llt• ciridt '!llrtı Etata bir cırltı;i
olan Naaah Pqa bir hllrmet N«I olarak yen.llıdi IWJMeki ve Hata ~ m\ltw'reomın onunda~ vanldı. vakit ~ye ya
kın o&duğunduı 8irioeıi Ahmfd dotnıca Sul·
lan Sftlm CamiİM İlldı Yl' "aımaatı lri)bn." il
öğl.. IWDUI lr.ı.lındı Sultan Selim kôprlhıllnden
gl'Çilip Edil"Ol" Sarayına indiğı :uııman Kı&lar
ağuı Hacı Muıbfa Ata ~ ııair 1&ray h'MU·

bina yollara o kadar çok para

aı;blar

ki 9ıal

tan Ahmed hlll odaya kadar altm ~ gOaıılp
'baarak yilriidü: w- aray içlndl' br meeakl
y&pllmaaı için emır \~rdi ~ Dldll1
m~ bqlıca m..-..ı av telkU .U
Biri Çömlekköyü ~ dvanDıla. ditft'l de Kwt·
kayaa t.arallannda dört dlla b6,a lilrgQD ••
vma c;tiı. Kııp Edirne gıeçVen plıdleeb t24
Safer 10221 15 N"ıan 1813 ~ JQUanla IM&-

narak. ~ 1d!ıpriimll. Kanpmr' lılalbr9.
Kaypnlı üarriadm GelıibıAa,. - • ,....
hayli lr.ar vıe yatnıur llkmtJa ~ . . , _ .
SUJıııyman ~ ırııoılmdıım a,anıt etti. . . . . .
et' Kllitııahır WellMr lıUdl. a,.. lıaw.te
bl'rabrr mn1üd olı1ıtt1ll'du. bafıalar . . . .
•bir bülblW hıalf elYA" alan Tanlı o t JIM.
nnıd ç.lttiye fevlralWt . . . . , _ ........

(19 Rflıilllt"IWJ) s Jlapıta Gelilı ıhiu ......
bula dDtnı )'ola çıktı. Detlet
'fit . . .
ma tantmdan Sili'ırridm -......: 8IJlls
~Prdiii .............
10 Jlayta) ,.. . . . . .......

.w.

eemlıir*7 .......... ı..a.-

-k••

• bul lıaltı .. llllıC
. . . pUtaJı 1ıir ............

. . . ballmdıL

lSTANlll'L

W..an bulJ

AJt:.ıım

c!dn \lşlln ·

tc-·

1603 (JI. 10121 Yavuz Ali
Pata. cWusunda aadıraıAmdı: ve
Bclgrudda ölUmUne kadar bu mt'\'·

sine,
babası
tarfından
150,000 altına satın alı!:
bir tek taş yüzlik .> a~ t • ·
lan, kendisinin de

1001 (H. 1013) l4la Mrhmt11

pannsli'rodı:ı taşıdı;, '
çırağ" adındakı c :.z kı'
ın€'ttcki bir pr'-uıt:ı.> ı ..ı

Paşa

1606 (H, 1015) Derviş Pıışıı.,
irlam olundu.

1606 (H. 1015) Kuyucu Murnd Pıışıı. ölilncıyc kadar eadıra
z!mlıkta knld•.
1611 (H. 1020) Nasuh Pa.,a.
idam olundu.
1614 IH 10231 khmed Pa·

(Ccmuic:~i.hir •u2ı

Temmıwın

ldlmdraın gıjst

rdi:;-

OltimUnt' kadar sadnıı.zbı

lıkta kaldı.

un bir plıik Uurir. k ıy<i ••·
tarak aynca 22u r..ırC'a k \.
motli clır.:ısla da sL 'ı; '"( k
RaV%al Mutahharaya g6nderdi.

' i13
la. en siJıkUısı
1.stanbulda tatbik t:dilıı: k
üzen• bir ic;ki j - " J;.ı ilan
rtti \'I'.' ne kadar I" ) 'ıar
varsa kapaUldı. Hamır ı:
minliği kaldınldı; fakat hti-

-

kııldı

kide

a

1616 (H. 1025 ı Halil Paşa
IUJ'lıl< ı

"ulbn

~hınt',dlıı Knft.,.nı

(Topkapu

:>anı),

muu..lndc)

r.! ld~-

te rağmc'l. Vak'ıınUvi n tabiri ile "çliıı1..ii
be.,"Crin tab'ında fts:ı<l \'t; r; r galibdır, c;ok
'"'~medcn e.,kisi gibı lçllir oldu" (B. : İçki
yasağı).

lstanbuıda en SC\-diğı mesirderdm biri
olan İstavroz >bahçr;sfru:fo bir mescid yaptırttı.
(9 $cvval 1022) 22 l:kincilt."'$lin 1613 tc bir cuma günü ani bir karar ile liçlincü bir Edirne
seyııhatinc çıktı: o kışı da Edirncde geçirdi,
Tuncadald kayık se.fa.sı için !etanbuldaki hünkar iılikıılarıııdan biri 1..-ızaklar üstünde Edirneye getirtilerek Tuncaya indirildi. !stanbula
blr hatu hümayun g6ndrrllrrek ters;ınr b:ıh
~de bir Kasır inşası f"nıredildi. (1023 Muharremi b:ış!an) 1614 şubatı ba!jlannda EdirııOOen lstanbula doğru yola ı;ıko.n Birinci A.i.·
med. kar ve yağmur altında \'e atlann diz kapağını bulan ı:amurlu yollarda bir h:ıyli sıkın
tı çck~n.-k payitahta ancak on beş günd~ dl).
ııeblldi. Davud~ Kasrında. üç gün istirahattan sonra ~ tantanalı bir alay ne girdi; onar yaşında bulunan oğullan Şi>h..."3.d" Oıımnn
ile Mc-lımed de, at. fızcrinrl" 'ba.bnlannın 'la!UII·

da ~Yoııiu, ma.ıızaııı Riiyilkşehir halkının

rikkatini tahrik ~ti \'e Birinci Aluncd coşkun
bir S('\'gi ile alkışlandı.

Tersane Kasıı. geceli gilndüz!U çalışılarak
tamamlaımıış \~ d/5ecnllp dayananı.ıc hıtılr ~
dilmJşti. bohÇt'Sinl sUslcm<'k için de bfıtün İs
tanbul çlçekclleri ve en nanılı çic;ck mcrakb-

lan dlerine ki rn kıymetli ı:içcklrri hediye
olarak surunu: !ardı.
Yapısı yNli yıl siiren Sultan Ahmed Ca·
mi!nuı kubbc'Sinin kilit taşı konduğu gün ( 4
Cemnzidlllıir
9 Haziran 1617), Birinci Ah·
tr.2'.l, camiin avlusunda dcvlrt C'rkinı, lstanbl iik•m!J. \'C fıyanı İle askC're büyük bir ziya•
f0t \'C'rdi.
Birinei Almıl'din y<.'di oğlu olmuştu vc en
büyllkl ·ıi Osman do~"duğund:ı baba h<'nüz on
yedi yaşında. bir çocuktu:
Ş<-hz:ı.dc Osm:ın. İkinci Osman un\'llllile
tahta çıktı\'(' 1621 ihtllAlinde ŞE'hit roildi.
Ş 'hzadt> M hm<'d, kardeşi İkinci Osman
tarafından, Hotin seferi \;lınd."l öldürUildü.
Şohz:ufu Murad, OOrdüncü Murad um-a·
nile tahta çıktı.
Şehz:ıdr Raya::ıd. Dördi.incü Murad tara·
fından Rc.'\11.n seförl yılınd.'l öldürt.üldU.
Şehzade Slileym:ın, k:ırdeşi Bayazıd ile
bc-r:ı.~r öldürüJJJ.

Şchnı.dc Knsım. Dördünefi Murad tara·
fından öldiiıtüldü.
. $chzıı.dc İbra.ltlın Sultan lbrııhlm un\'a·
nılc taht n <;ıktı Yc 1648 ihUitılindt' öldilrüldü.
Şlirdo Bahti ndını kull:maıı bu hilkllmda·
nn allı cğlunun c-llnı li.kibcti d 'lbu mahll\Sl
b:ı.ziu bil' t('Z3d kşkil rocr.
On diht )ılltk sn.ltnnııtmda nlrlnci Ah·
ıncdc yl'dl 'w:lr eadıraztımlık t'~Ur:

•

nr

Birinci Ahmrd devrinin baş·
fp"Ulııtuıt.uı Tıı..~ ••
B1rlDt ~ \ıım.d ~
lıca \'8.k'ıılan ise, dedesi ttçüncU
tCNnı
af1ı
Muradın mirası olan Avusturya
ve İran harplcrlnln son muhıı.f'l'belcri, Ana·
AJOIED 1. SF.BllJ - Ey~"Ubda Camll
doluda Kuyucu Murad Paşa tarafından
KC'bir ha.reminde ~ tanf;r.da.. a.."U br·
şxiır. u;;; a..,t.eL a?nk d:s Ur:ı.fW1 ı:cüdt-\ •
ba.stınlıuı büyük isyandır. Tütünün Türkiy")'t'
\ T,
dU:: t
;; d\ll't s:,;~ ÜJ'.t'r..Df' I•
\'e bu arada t >tanbula ilk g'c.rı.<ıı dt: bu htikibı
tılınış k~!"..:ı •.nfı ıı!
bbart.ma
dann z:a.mııruna r:!SU:ır.
k r!ı ~"!l.:! ı;l.ıtun ~!ı'klan UllkU t
R.rinci .\hmed. camıinm \ıınu•ıhkl t!irçtlt kaJııartm3lar, sU:.:ı: ~ r 11.1 '
bt-...!ndc yatar
~· ilıcr:" altın >,,,._... 'tr.r lı.U<;
bıldır·
AIUlf:f) ı. CAMU - tB.. Sultanahmoo
brom
~·
.
!IX"..ıf
b::W:nmdan
dı~
Camii) .
la\-ısill' !Xr ~
m":nı:
w -Atb.dır
AHMED 1. KÖŞKt' - Bcşiktaş.'a o;o'
\" ili be'\ • t: ~
~ l:k lı. b-vtl
kU\"\'\'tlc tahmm olıınur ki drnir. kcnannda
ll<'bU ~ b:rer ccph :?!'. g.;rı taan d.6rt bevtl
idi Nairnada bu ki k llttrinr milhim bır ta·
<it-, n-ırı:t 00< gf!"(' '\-ruı:.& ~kapı·
nhi vnk'a kayıtlıdır
IWill' • Ü.
\"Ul~ ı.t.l?"
Hicrl l 039 yılı z ilkadra:niıı 11 lincti sa!ı
Hau.ct ~ ~ .... . . _ . .
günü (M. 1630), gök giirilltüleri ,.e yıldınm·
Ralı.I llM61 ...~,.... Mr UI ...-.,
~,..
Dıw...,,... r.:.-rt;J1 ,...
hırla tufa!ll andıran bir yağmur boş:uılr; o &.ı
. . . . . pUd )....... ,.... Mr lıll1ıt _..
rada devrin hüldlmdan Dördüncil Murad. &·
A"*Pel~.,..._r91..a1."iktar.ta babası Bmnci Alunroın k k t
r,....... 6W . . . . ııA!I ..............
lmh~. Nc finin hicvc mUU>3llik ·Sahimı Kc.a"
... ..... 1tı1 .......ı.ı..w~..ıaa
adındaki esen cllndC' imi". Hckııııb&ş E
..,. .Mn• ...,. •
...,ı. Dil&.
Ol w.ı .....-- ı~ taı9ı lc9ıa
Çel bi de huzurunda 1mı~ k~k • >,'Jı.m \!
\Mtıl ........
~
-a
m(lş, Enderun Ağıı.lım yfıılcrl il.~ kapan
ı.-ı ....... ~...,.ı .... . _ _
rı •.:ar. m<"<:lısc bir dLh t grlm.ış. Pa~
• •·ııdl'kl kıuıbı \'lrtmıs \'(' :-: r~ ı hı \ yu
..~ ıı.llM " _ . . . . . . . .......,. ......
... ııtrwı ~ ,..._,.. ........ ..,..
maktan ın nı: tı;ıı: u.wtıe \'\:' ıstı :fır ıl pek
10!?2 (},(, 1813).
ı;ok asdnka ctatıtını : J \TUJ nlrt'fatundan
8llıl. Rl:ıt " nıan Hamamı. o-ı notu CYll
b 1r rııt d1 bu ' k·a)ıı ı~l ll
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be\'tlnı
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~ • t't'~ n. - ()ııımanlı pııdltahlarwa

v!rm GçOnolBll LıtuıbJJ talıtlDA otunımt

-~~:..:~~~~~~~~~~-:-......:..~~~~r.~·-:-:::::::::-::::~ı-----,, dikln hl.ınııyl' t"tın•"SI \'{' Os·
rad:ığlılan
enr
1

~u:-r uı

,, •'-' vı! içiııd Uç b a·
Kavanoz Ahmed Paşa ..,c .... J
~ita·
!afi (~-te Hasan. Kalaylıkoz ,\.hmCd,
.,,,,,. m~ .. o..aa~.ır)nefi. k:ıUI \"°' ıızillı"t-e ~...,
C1 •u= L"U • . _
r.:~n. r.:· mlclrrttc nııam \"I. ınzibat t "UJI c·

mcdıkr.

Ruslara mıı.ğlü~ olan lsvt>Ç k.tralı

I)emlr·

~-naıılı meınJ~tıne ı.ltkası. Rusld Balta·
e hlı' harbin ı:.u~urunıı .sclı<o-p o u.
yıı il
.
__.,_..ı 0 rduntın
eı \leıhmro Paşa ikillcı s:ıdlre..,...
Sari

baıı '>'

ın

başında Ruı;ya üu~ g.;;nd.:ndi. Prut ndır!

ba.taklıklan ar:ı,sındalti Rus orduı:;unu s:ırmağa mu\11.ffak oldu CH 1123 1711!· l{US ~rd::su tcs.:ne

mfiş ik

m~r olacak bır '~>-.;e. d\iş-

Çar Balmcıya ırulh lt'klifü'T'!nı yol·
,_ ... _ .,... _ _ ,9 »tındı i<ıt.:-nh. n \"e bc.Jdı mel:·

"""

A.,... • -

'

·.nı ~dikkate
alan B:ütacı Meb..'!led Paşa. bu tc-ltEflrn kabul
etli w
tcınmuz 17ll dı.;, rı:u\'Bkkat Pru•

ten usanan >"*ril<'rin.,

mua!ıedrsi ~ı-. sulh o.kt dildi. Bu ml!~•~e ıll',
Rusla'" ıiiiştülderl ~;utln halden. pek mi:.>.ı.it
lj:lrt!1r ile. kurtuldul.ı::: ancak M.:ık kalrsini.
21

m:ıblıruna.t , ... lstihkfuruıb ile. Qsmıın·
;ııara t '.S!1m \ıJ Os:ruınlı hududund:ı son ıabiltün

-n!arda ın.,a oıun:ın kaleleri tahrip ed,cek·
!t!"l gtlıi, Rusya Kın'll hanlığının ve Leh!sta·
ıı.:..n dahili ışle-rint' mild:thafo etmiyeeekti. İs·
v~ kıralı Şartın meml,•k, tinl' saLmcn a\·drunı de k.ı.bul rdiyordu. Bu muv.:ıkkat munhcdc
16 nisan 1712 de. lstanbul:la teMit C'dildı. r};.
wli pad'şah ve halkı memnun oom ve hatta
ş nLltl<r i. teSid edilen bu su.Cı. sonnı.dan
Balta.c.!lln ihanetı C'lt'n gibı göstcrildl. Bu hu·
susta kn.t't bir hüküm vcrm<'k güç olmakla b..'rab.:-r. D\'mlriı::..7 Şarlm Balt:ı.cı a!ej~ndc yaptığı r~arublann tesiri de- lnkiır olunıı.mnz.

tB. : Mchn-rt Pnr.:ı, Baltacı) ~taamafih bu
Prut muahedesi. Türklere k:ı.1"91 Viyana bozgıu:undan sonra kunılan mukaddes ittifaka
ındirı.' "ilk d:ı.:-be olmuştur. Bu harp csn:ısnda P tro F..fliı.k "' Rllğdan beyleri Dt.>nı.ctrius
Kaı:-t •ir :ıc ·~o:n•anı·nc Brankovano'yu kcndı t.a<~na o."lbctm.:ş ol<i'Jğund'Ul. bunlar sulh·
ton ...,nra u!edildili'r. l{rinci'lı. Rusynyıı ka<arak c:ııunı kurtardı İSi:' d<', ikincisi, J'-''lkalanarak ıdanı c~ ındu Bu iki beyden ı;onra I>:ıhıl' E!'" k \'f' Boı;-dan ı:ıcylJtlcrin" lctaıfould :ı:; F rr ~ Ru."1 1.'Sra.ftndan hc:ylcr göndl'nnc·
- b:: ,
•..
'.e
m • '!' r,•, 1-u uııul 11~~1 Ru"· lsvan•na
katlır d"' ıım C".m4tr
Dam.-ıt S ::;ıdar Ali Paşa SJ.darctindc
K ra" lan ı ·ıp Katta.ro'yn ılti<':ı rdl'n Ka·

lı

_.
g nl' 1\"0

11

kora:uılık ık vunı mıısı.

~dakı ı,oyu kat.ılık propagandıısından

.... loks ıuristivıınl:ınn Osmanlı
1 o..
bizar o&!'.
'
• ,
"T.
ı
hnsretle arıınınsı \ eucd•o•
ı~{
a ıl'le'. m:ı atbtb oldu (1715) H~p stıra e
o:..:nanııı.:ır lehin~' dOnt'rck bir ay ı~ind<· Ann:
. ,
Modoıı Koron ı"l' Konnt kııklerı
polı ,,.rgo:ı,
'
lı
pl' ,. "orıı istirdat edildi~ı gibi, Osman do·
z:a ".ııı
·
n:ınması Çıtha (C::ri.,<r0) \'(' !stendi! (~ı
a.dal:ınDJ da. zaptettı \'C GıriU:eki Suda. v .~pın
I...oııga Unuı.nlan dıı Türklt.>rın elıne dilşUı
Bu muz:ı!Icri~·C'U •rdl'n sonra. Damat Al
Pa.7a Korlu adası il<.' Vencdık s:ıhill"rine ta.ar·

ıJ rl1İD

rur.:ı kalkışınca, Avusturya, Knrlofça muahC'-

- . ..
dt'Sirun ilıl.iline rllZ1 ol:ı.nuyaengını ı1rrı sure·
rek. müdah:ılt" ctti imparator Knrl Vl. gar.p·
Rns

talci İspanya \'C~t harplerini 1715 de,
tadt suihli ile hitn.nıa erdirdı.ği için, O;:ımanWıınn Dalmaçya ı;:ı:hillerlnde Vencdıkten nldıklan yerleri g :on ,. rmesiıti tııl\'p edine<',
ı\vust.urya lle hartı b:ı.şladı (lil6L Ordu. Bel·
gnı ld:ı. Sava r. •hnni r.cç rc!t Pdrrv.ı."'lldind
büyük bır ınu'hareb(•yı; tutuştu. Bu muhil!'\.··
bed" Danuı.d Ali Paşa. alr1 ından \'Urularak Şl'·
tııt d:.ı5tü (B. : Ali Paşa Ş hidl. Avıı. tıırya
ku!ll!lml:uu Pruıs Eug• n. Tuınş\an \'l" Sanat
beyliğini \"C ba.ttl til7 de B •lgradı aldı, bu Sl·
rada S:ı.dın:im olan Damad İbrahim Pnşa A\"U'lturya ,.,. Yı:nd k ile Pasarofça mu:ıh"d"·
sini akdetti. Bu muahfd< İl" Vt.>ncdık. Mora.yı Osnunlı de•lctine terkct.ti ise de. Arna\'Ul·
luk Ye D:ılm..!<;j ıı. sahi'l"nnd 'ki müstnhkcm
mevJci.lcri muh-ı.fnza etti Tamşvıır, Bdgrllfi
\'C Efülkın Olt 1 ırmağına kadar olan kısnu.
A vusturyııya V('rildi.
"Bu harp esnasında, Mac:ır ayanı lizcrinl'
tc'Sir edcrck. onları A\ıı:;lurya all'yhlnt' harbe
sokacağı iimid!. ile. TUrkiy<'yt.' getirilen Erd"l
kralı Rakoczi, huduttan uzak lbir mahalde ikamet ettirtlm<Ei mıı:ı!lıede şarUannd:ın olduğu için, m:ıiyctine, Türkiyroc bi.Wıııre ilk Türk
ın:ı.t.bnnsmı tesis ede<:ek olan lbrııhlm Müte-

c<-rrua
• tercliınan \"erilerek. 'l'ckirdag'hncln ikııı=k

ml'1?lur

cdılJL Keııdısi orad:ı

\'efat ct-

miş ve Ab(hlhıunid ll. zamanında kl nü.1<kri

mmıll'kctinc nakledilmiştir.

..Ahmed lll.'in oovgili ııadıruft.mı

\"C'

d:ı·

madı İbrahim Pnşıı.rıın sadarete gl'lmctıl il.:>,
Ahmed lll. saltnnntının ikinci bir dc\-rcsi ~
lanuıılır Dn.ma.d İbrıı:llim Paşa.

Pıı8llrofç:ı

Ali

ımııhAdosinden ecınrıı, münık'.ın c.'d.ı J k ı

'harbtcn içtinap etmiş ve 12 ecn Ur n d
r
ııi ~\·k \'l' •rukün tçlnd.:, l-tra!ma loplad. ı r

{rll'r, fıüml r nnuımdn, L. ııb:ılu eanylar ~
kl\Ş'kkrl · &Usl!'Il~ klc. gr çirmlştır
''Pn.ıt mu !ıl'dc ln_n ak"'dlne rnt,'TIK'n R·
yn l -!ılıkcsl zail olmuş d"'ğildl n.ı d fıı Rwıl.a·
nıı Kııfkas.}ıL w 1rand.::.ki tı:ttvUzkiıran t .
mn) illkn, İEt.!nbulda ~d· k-r il)' ındıM.ı.
Pns:ı.rofc:a

muahrd

in<k'rı beş yıl

nrıı. ()<>.

mıuı lı dl'\'l('ti ll 1ra.n arııııuıü.:ı harb t-:ı.şladı. t.
ran lG9'1 l< nlx·ri d:ılı1li b;.r ar- r- ıçınd ııı.
.sn::nl Afg-ı.UJ'ıla.r şı'i fnilcrr karn av- • .
lnnmışlar ve 1772 d A.4,"'llnlılar lfilııh :.nı-ıı.U
liı. etm lcrd i. Daf':ıatruı t.uraflan ·ıd.2 bı:l uuu

l lhncra.ııı, O .::ıt.!.I!'ı d:. vl Uıı.uı hı
tstc dl Alur.~ ııı . rrıırpfa A. nıırtur·
ya;:.;ı karşı ı:,:'radığı nu "lub!y<t neti
d
kınlan nli!u:aınu ve ltaybtdikn t pnı.kl:ırı tı:•

Ci'hli

ııUnl'

nı

'll )'t

ıa.fi ı<;::n. lr:u::ın ~r.dt:n utı!ad ~ kal·
kıştı Şi'il nn Wnni' .-1" tınro )apması. lnın
şahırun 0.::;manlılar ı'

na1c
frha

• irrwL' 1dı ·, mı: d vı
g.bi t ı · kkı :iıkrt'k, hc':ı i n
~ılm.nldı 1723 t Tın
1721tr lloy Os·
tmcsı

manlı'.ar tarnfınd:uı

"".:ra.I ed.ıldi Bıı ırı:. l:ı.
Ruslar. bir k'T\-anlaruun İranlılar taraf~ ' '1
'Llğma cd dlğmi bah.
d r , Dn-'. l '

Bakü k:ı.lcloini mptc
i.<ıtif dC' rt.m~ k niye1ti.ı1

a~ ·~'k,

olcıuk rı.nı ı::

•

r-

ınışll'rdi. R ısyarın bu b:u kdJ l: r.bu!
~ t n uv:ı.ndırdı. Bir .:cra.'ık P. sy ımı. ı ·
t~l k c ı, düşu.nüldü I·
t ati'.:.!, Fra
çı ":Jlllll t&\-ruıın.ıtu w Iran h kJurd:ı. bır O
lı-l!us tcluı1m m~lo d r
1!J l:
17211 in•., 'anma ı ıl hııllf'CL!tl.l Ruır. \
lkrbcııd, &ku \ı.: r>:ı~lanw tır 1o mı
kıldı. Osır.a"'u lmparotorl" ıı hi
ı:

Kırnı:ın ;ah, Hrn.•cd:ı.ıı. r:. "'.-.n ' Ş •
cttı. Isfahanda k r. l.nı nah ıl " 1.'tn'
:.n
S.ı.h 8 rcf O r:ıaııltl..ı.rl.:ı sulh ~a· ' fi. "
~

lrandakı fUtuhntı tıınım:ı:!a r.
tran bnrpl ri, O ,m:ı'llı:o..rıı ı: '

r.afcr

\"C

tt)prak kıc:lı: 1 o:ı:••

ml'n halk ta.rafından hOf

l

ruı

~

r

'

l• llJ

JSTANDl t,

~

>>~'ll:'.M~E~.1.Jill~---------:~~:;=,., ::.:

ılc
ve g~"Ş!'k
med III.

Damad lbrıı.lıun Paşa milt•T<cdd.t
da ndıla p ne. , t ncalirun \ a
.Ta
'·
. ~-- il y ııı
b<'i!eıunıy~n bir z;uuu" '
.,
&
. den kurka..
""'\'

,,,.\
!lir

•

şayış tı:n::ınısınıfın teşk~u.:n·.. ın •
yt>niçer...!er uJcın:ıdan Ham:ınund:ı d ilik p ·mazhar olan Bayazıd 1 tJ
ısyanaImu·
ron:ı HaliLn t'I< '.laşılığı <' p:ıBir~~~t,.,;nn
730
lllCl

glıwl
.

es.:"tkrini Atmcydanınayoll..w. l .
Damad
AsU r
.
~ lstcdil<'r
Ahmed III. k.:>nd. ::ıuıı. \
11
,:arcie,

NevşclıırliJ

ÇOC
raguklannın '":ı·.·~tm.-ı
kı.yılnıamak
~

dı

•

kımmdan, yakışıklı ıı.da.mdı:

nıcut yapısı

k" . .
on sc ızıncı

••
guz<

ı bır ata ~innı.i.şt.i

•ö

ba nda

Pda.
rt
a nı, s

.}'iızlü.

gözl<'n

ırıd'

sıyah.

ve
.
b'

Pcn<'f.'remi.z.ııı allında dul'dıı. Km ısım~ ~7:'111
orada
iZ•'
"
kk Ui bakU. Biz c1.- bun-Oan istifadt> rot..
pek
a
.
Uik " (
Ekrem
rc-k kl nd.isinı ıyıcc soyre
·
•
Koçu Ule devn başında
Çıgır Kı
tıı.bcv.i.) •
Şiir ile uğraşmaktan
alırdı:. fnkat
ilham·
rrv-risi. kendlsine nnc:tk

p:ıd ::11~n f~

tahttan
etti."
"''""f.:>n:ıgat
~ Ahmed, yüz: ,...
u.,uncu

1

rı:ıd~a'hın oturmasına
şı
~us bir giimüş iskrnıle taşıyordu.
.
.. ad:;:ı.h. t.ııhmınrn kırkı11! ?ı.raz ~nuş,

•

~!ll}a.

\"n

diğm
~
üncÜSil d•'

S:ıd;ırt,•t K ·':ı~~nı
bog urup.
tan Paşayı \C
--'· B · lbrahım
•

ıng

bu rd Gayut
z:

nttl' t•)'f rleıım allı c. gr ıyoı muhtt'Ş{'ın SU~< 1 dan bu-i ııJtııı bir sürah .
du. &r~!ınu:r;ı takınu götürüyor, bir Ü·

~ K
lis;lcıi tntnuı ct.ınck ıçuı S:ıdıruzi~ıd, ap-

da

:ıp \

altım dt•ğt'l"ındc nıs lilkıaı

ti

ıru.-k
ıır:a.mn mlıce\
herliytakunı ""ı,;l<1ll<
ı h.
.
•
Ey ~
_ 1. r-tdC'n so•·islcrm çcktıgı
d.: L>.:ılıa 5(>111"8 .} U.} a ..,
"
• ı· .

bir askeri

zaharet cttil:r. Ahmed III.

-~ ~

oJduğ'umuıı.ıı söylt•m.iş ola~a~lıır,
l~t:>Şad

lstanbul:

ba·

asır

~n

z:'·k
bır mısralık

Lııdy Montague,

İngiliz cdebıyatuıın
seçkin şölıretleruıdc
(8.. Montaguro,
Lady Mary),

şiir

<:.!,-k mektuplarınd:ı ondan şu satırlar!:ı b:ıh·

!ar liitfroerdi: hoş bir f:ıkradır·

&ila-:
• Biz EdJrneye gelmezden birkaç gün ev,,~ bu ş.:hird<" p:ul:ş;ı.hın (Üçilncli ,, hm~)
bil;'fik
(Fatma
?1muştu. Yeni gelin fcvkaliıde b:r debdebe ık

\7ınuı-ırla dolu billb.ıl yuvası
u unan
ır
~' ııca bir yılanın sarılıp çıkmakta olduğunu

~

kızının

Bır gu~n

Sultanın) dü~nü

bir

andırıyoı'liu.

' Arkadan Yeniçeri

Ağası

geliyordu. E!-

bl.!w>sı al kııdücdtn. astan gümüşi ri."nkte idi.
Gay.-t sUslı.i giyınmlş iki köle beygirini çekiyorlardı Ondan eonrıı Kızlar Ağası geliyordu.
Elbisc:il koyu san renkte idi. Kürk kaplı idı
\'~' AğJ.nUı kara rcnginı· uygundu. Daha sonra

d.ı hinı•
Zlt

gdiyon:lu,

\"e

vak'a Uzer.ine:

şairliği tutmı

•rırnınnııı \'ıl<tı dlruht-ı ömrün<" mlır-ı erl'I
Mısramı sbylrnıiş... Fakat arılmsını da. bi:'
türlü getiMnC'miş, dı;rhal Nıi.biniıı saraya. ç:ı-

ğırılmasıııı nnrct.ıniş.

Yolda gelirkl'n

vıık'ayı

öğn:nen şair, huzura çıkıp da padişahın a~ıııelan

tamamlanması

istcnilt>n

mısraı dınl<'r

4

l'ıızdığı Mushafı "riflrrd n b!ruıi Koca.
mustııfnpaşa Şeyhı Nureddin E!mdiyCo hır
tanesini de Hafızpaşıı. Cıuniı imamı V 'iyüddiıı :ı-;J\ndiye hediye C'tmişti, iki Mushnfı r.f
d Rnı::ıi .Mutahhuraya göııd"rmiŞ'.J.
Kız v-.: c-rkclc 31 (•\·law olmuş, çoğu küçl.ik
yaşta ölmtiştilr; oğullannc!an ik , Üçüncii
.Mustafa \"<' Birincı Abdülhamid isimlen
tahta tıkmışlardır.

Amum m. ÇEŞ!ıt:sı - Raf.-ıthnncd
Süd:ı'lıfülda Çağlayan önundcd.ir; lıugiliı, orada I.Alc dC.'\Tİndcn kalmış tek eS('rdir; kC'S!IlP
taştan. ylizil nıermer. türk rokokosunun en

'biridir.

güzel çeşmdt'rindt•n
Teknesı yıııım
çanak şcklindl" iki yanında ayni şdtilde
teknecik daha bulunan, WılUpl:ışmış kabartm ı

lbir

ki

Abuıı nuş ,.,.t,.yllb \'clıl.ıl dldl 111rlhlnl
'"J>rlıro NıllAn hm•~ km<') lı..U mal hayat"

kıt'a beş satır

üzerine

~n

l..ldcuıu ... M l "''""- )iirtl lild.il.bAdc..

r ""D ''"bir ,.., '" Wr <ııııtrlbl 141<1ze edA
h:nlıı .ıa,,.. .-tcr bir .ı.- ""<'dlml tQ .u
Gayri ;ıtıu, buı;lıaıw. ldub PJ t6lı ı~.u
Gkh-Uın
ı re.-anın, )Uru Sldi.t.ıde

il

°""

AHMED llJ. KO Kt' - &ıraybunıundı

şehir evleri tartıuda ~ p btr k'~ kOektli,
Lil dwrının tarif yapılJ.ruıdan bırtlcL ili
1700
H 11211. B ..-:.lleı Mahmud 1733 !H
ıı1eı

d" buna ı:.

daın: ili~

nn.:,ı, nu

\&.rı-uı l n bu 1: ..1 lal" la
ni!ı.ndan "M~bubıy Kıısrı mea llrilr.: ı
fakat lı:.iutn bu kamlar. ~ g'..n!.llı:
ınaıyct halkı açin dar g ldıiındaı
tt~
yiik bir ahşap sarayın uışasma baş~.
lu buzun da. ı~t.ı liL (H. lllt.ı 6
IH 1154)

,. Topkapı t;trayı ilduıı almış:._..; kı 1
(H
12.50 ı ıı.. ~ir.drn çıkan '1lr }-angmd& ga) t

luyıı~:tli c.1.:ın eşyası1llIJ ~\Lk
kıınııı
b: rab.-r y:ıım: bu arada
ille \"3pısl olan l'~ü
ır..-ı.h\•o!mUŞtUr (B. : Tupkapı &ı.r:ıyı l
T
Sua
r.
AH:ut:D llL li( Tl'PIL.\l'fF~ 1 ~Topta.
pı S:ır.ıyuıın ~
u =.o::ıi;ı An odu:~·~
t -::l:rıd, Lak c! ~ıınl' 1 gı.tt:: } :J.rdan ~·
rld.r; bu bın.:ının )<-n:ı.:k> ~ lklncl Sc!..:l

ra..'lWW!da Mi:nar ~ı.mn

tara!ıııd.lll s~pı!m~

Huuz K
i.;

'.:G \
r

:

bır

bah~'l

yazılmıştır.

DC'Vrinin büyük şain N~dimm

Ştl mcşlıtır

şaı-kııun ıkinci kıt'n.sında "~-şmeyi

da"
ıun

dtd;ği

nR-peybu ~mcdir ki. buradan bu ı;:ırkı

da 1i22 de

dW:.

ynı:ılmış olduğu c;ıkar

Bir Wıl balışlılcllm ,ıı:n fU
<HdrlJm M'M f n•'iirum yllrii Si\
lşlr Uç çlttr, kayık lskrltdr =.ı.,

~.. mUnıkllıı •·ylrmek ~ıı ret

yazı üstadı Hafız

tlr,)11

ıtlln "fnı>lllıaı (artaı olt...., l"'n-rrtıru
l>o!afıb J.ı.k~Jc dotru Dlhaa )ollant.Jı

1135 ( ~L 1i22J

Rt·ni sen e) Z.•dln dı'h'ı·t

meşk etmişti:
imamı
Bfcrıdi
l~asım
yazı a:ı.n"atının eıı
şöhrctı,'ri hükiirnd:ınıı lıbnayt'sini gömıiiş·
l<·rdi. Yazdıb'l lcvlıaları, üklll'liya, zamanın

iki

çiQt>k nakişlari! sü.slü. kitabe t.l'.1 kemerinin
iistünde, en üstünd de boydanboya isWakti 1
kornış bulunan bu g'ÜU'I çeşme bugün susuzdur, kliçük lı-kncler kırılmıştır. Sür'at'
tamir C'<iilme:se, ...:ıidAbidın bu son izi de kurtarılamryacak hara.beler n.nı.sJna kanşıhil r
ruta:bt."'9ind
kıt'anın tarih beyti şudur:

Bu

Gibi çocukça cevaplar yazardı. Şiirdeki
mahlası "Necib" idi.
De,-rinin büyiik
Os·
!Inandan hüsnühal
Mirahur Camii
!<:mir
\"(' Hoc..'1 .1\lehmcu
F.frndi g[bi Tiirk
biiyiik
bu

l=tuı. ......,.,. ıı!nıh..114
IU.

Çeşmeleri).

Aşlynıı .ı t•·nd.. )'Ulur hlılblll.I din ııthabn:

Yollu maıızwn davctıyelcr gönderen sadıraziunına. şiire iışına oldut;'llnu göstermek
kaygusu ilı- :

ı

------------...::-~-

Mısramı o 1 myuvermiş.
Bazan da kendisin!:':
S.·nlııı!Jr h!ınr. mlnnrtln ycıktur '"" l<rtlli hUnk6rmı,
lfrrcm kıl, •ohbl'IU hı·ht'l3a ,..., ll<balü ~\'kt•tlr

• cır Efil

Mu:nafa Ağa lC2lrlp ed rdi. Ayasofya Canıı _
!1
bir "Rcsülh.kmeu 11:3hafctu1Wı" ll'Vhaaı
t'skudarda nruuıı Gllln Sultan ad n.ı. y r;
tırdığı Ycni\'allde Cam!ıne d bır "Elcennr..i
tıı'hte akdaınil irınml'hat" lt".hasuu yazıp astımnştı. Babıhiimayun önJndPJt.i "" Üsküdar
iHktlt' mcydanıııdakı çe;;·meJenu yıınlannı da
kı'ndwi yazmıştı !B. : A.lım~ III M ydan

diııl.,mez:

.r"ıı kxasını gorün('p göz ynşlamıı tutanıa

mıs. Yc-ni kocası dl!~erli bir adam, padişahın
gö::.dca., fakat bunlar on üç yaşında bir kızın
g(·z:li.nü doyuracak meziyetler değildir.
"Fransa sefirinin ZC\eelie brra.ber padı·
~:ıhı c:ı.ıııie giderken görrncğe gittik. Önündc
bir sürü Yenı(!Çri ,;irüyor, Sipahibrlr: bostancılar, yıınsı yaya. yansı atlı büyük bir kalabalık teşkil t'diyordu. Rengarenk elbisel»ri
uzakça
yerdtn bakılırsa bir 15.le bahçesini

dolaşırkrn,
b 1 üzerin~'
b

;rnıüş, yılanı öldiiı1muş

kocasının sarayına götüıiildü. Sultan, Pel<'rvaradinde vurulan &ıdırn.z.inıın (Şc!ıid Ali Pa·
şanın) U'Vcesiydi, fakat bu birinci evlilik, sa·

dece b!.r a.kid hnlindc kalmış, zifaf olmamış,
fakat Sadırnzam:ı saraya gidip Sultanı görmck ıçjn izin venni.şler. KendiSi devletin l·n
güzel. en yakışıklı ncalınden olduğu iç.n Sult'il ı.ai-a.rından çok SC-\'İlıniş, şimdi elli yaşında

bahçede
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Mıu t<'><nlnı l\'eUm ~I "'"' P'~

<Wrt'.Unı Ahi lınyııl aı.dıjtln ~bide>
C:lclc'llm l!<'<' i .,.,·Anım >Urll ~

cı.. 1ııdm11D olıllını

(j.,Jı \Unth ha\'I krnlnn
IMı tll\ rı-tn
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illııllı:ll-"' ..p- batoe ~ki sarı

a ....,... ,...-.. baW&

f t Ollllll

tekne kub-

- etnfl oaW lded kebir .ıım'kf direkli
1ıllk ..... "' ,_.me JdltWııhlae tadı ve bina
·A
~ b«fmin"
• pd ol1lldı bD'bÇ gbde taŞ ıopra;ı
t

..... ...._.,

........... 8CHll'&

....... cledeleri

p&diplı bir miltJireit

SubD

Aıbmedi kadim

haz·

.....iM lle)ıdaDIDda İDi& bıJYUıdu1ar cemil·
flltllıa .......,,,, tıafriDe lıtidl kendi urduk·
IDl dtUa Jııemıa bl1l Haaoda Haziıyıeinde

.......... o aktın kamıa)"l getir'W> Jla\'UZ
at: tın iQlllCle vu'ı aıAlll ldltübhlne kılı·
_ . müa1le varub Kilk ve Seferli oda.lan·
• ...-ıma dua eıt.tirdiktM .,ara tetıerrü·
lıııD cıl ıı.mıa ile ibtidl kendllleri ve sonra
ıı'dtwri Slllepıu Han ve dahi llOlll'8 arz
.,_,. blı&' "' andan mim&r&ll ve neccaran
.-....mıy1e temeli kuılub bam"landı...
._... lahDdı ve ikdamı tamam buyur·
_ , . altı ayda tamama mil".

()çUncıl Ahnnd Killübhilneııi lürk mimıı.
rillindt' kUtubhln(' yapısuun şahetıer örneği
dir. A.şagıdaki satırları Topka.pu Sarayı Mil-

z~

kutübhi.necisi Şükrü Yenal'ın Güzel Sanatlar ınocnıuasında int.iş&l" et.nıiş "Topkapu
SanlYI :Mi.isesi Enderun Kitablığı" başlıkh ma-

kalesinden alıyoruz:

"Minuırıanınız, k,ita.pWdann. rutııbetten
\"e batti depremden koruıı.ması için tonoz ve
bodrum üzerine yapııma.suu. yangın tehlikesine k81'ŞI da her ta.ra.fuun açık bulunmasını
usul tutmuş olduklarından, Enderun ~
da hava cereyanını temin etmek imere karşı
lıklı pencereli kemerli bir bodrum üzerine ya-

pıımışur. Dış cepheleri beyaz mermerle kapıannuştır. Bu m<"nnerlerin muntuam olmaması belki de Havuz köşkü enkazından istifade edildiği kanaatini uyandırmaktadır.
"Kitaplığa ön cephoden ilti tara.fh mer-

mer merdiw.ıı ile girilmektedir. Bu merciwnin sonralan ti.dile uğradığı, adi pik korku·
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lukJar konduğu
~
·1··
.
gor~ ur kı uli şekli
Surname-i Vehbideki
bazı

resimlerden ve

gravürlerden

kol
!ıkla anlaşılıyor. ay'"Bina 235, 18 metre- murabbalnda bir
sahaya kurulmWJ ve
merkezde bir kubbe
bunun arka ve ıkİ
yanında birer tekne
;ubbe, önünde üç uak kubbe bulunmaktadır. Bunlann llzerl~rl kurşun ile örtül~ olup bakır alemlen de ille, nar şekil
l~rinde ve en nadir
tıpdedir.
Merdiftlllerden çıkılınca iataliktitll bqlıkh dört
sütunun ta.pdığı sivri . kemerlerle çevrilmı.ş üzeri ..ıç kubbrli
bTir sahanlığa girilir.
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ıf.! it ıclır Bu gW: l ('Si.'rin
s n.•mh. ı;; kır Af;• di.> il' ynpıldıj::.'1 da ~'ine
, n-1ııkalanndun n.nlnşılıyor. Bu g-ün iyice
ı: u :llf.imlz blr nokt:ı kitap dolaplarıdır Kı
t.ıı • ı;-:n yanıııd.ı.k ayn bölınelcrd<' bulunan ;.
kJŞi. e:ını kiın XlX. 'lılzyılın bldır. H.ınların
b rııfla. ı kıt p boylamın gorc hnreket ctıı ı l' n. bir kac c 'le rvv<: t:ıdil "ttırilm •
t ... Bı:Cnı t jffiİ'liın.z. cvn·kc bunılıırdıı :ıC: cvır ,.c hatltı nltın ynldıı:lı incC' kafes
tcllı 'citaplıklnrı'l bulunduğu rwrk<>zirıd<:'dir.
T'tn•la'" znınnıılıı ('skın; \'C' )"< rkıınc rwn l!·
k lcr yaptır.im ştır.
l'

t

I

,

/?"

--K~·~1ı~t:u,:ıh:a:ı~ııl~=--n~•'.=:
.. ,~.--t~-----=~~.=.---~'Jnıw m Mn"DA!4
.
..., 1...
ck.

2•1 ık
.., IOl' h'frln 1İl9 flQ
113~> da bır huzur ek
nı'"'1.ı. B tn Sadnıızim.

o~nl

ı.- n,..m'
mu...
1 d
• 1
•NlV!j(y~pıl·

l brabıırı Pa..'ja bulwımak lı .
re. b.ıtl.n ,.: \'kt erkimı c;,,, h 1
,.
""'> u ısam
n kıbar ulema dawt olunrnw lıu y
_L
ınıy, •iki :> ı.lZ akçe ile kütüph an mu1
ı
~ 11 ıdnmı tnyın <>dıl n t'sklld&r Karı!•
gın n .ınfızul Sl•lım Efendı· • karşı- 1
ı
sındn dız ı,;okrn Enderunu HUma\"J·
nuıı zı:kilaıik ~kin gılmanlanndan
bırknr, ı;ocuğa Siırt'i Fatiha okutmut
w kerıdıai dl' bu a\ıreyi tefsir elmi4ti . Duadan eonra. Oı;llncil Ahmed
da vctlıl rinl birt'r 111.mur kllrk hedl·
D:ıınad

v

ll
t'ftllırlialımrd Kllt~
ç mc:J Alım d kut.Uphan inde

)'u C!.m(Ij

,

yirmı ılım utx.i !berine takınm ~lmuı olarak 1:!61 cıld kitap vardır; bunarın 29 u mu·
rnkknat. 13 r I' di baema iri tap. 115 c ldı d

\"un nca Uı•ı ıce, lbrıuıice. la!iv~ \'t'9alr
rd kı eserk>rdir.

yııl; ncı .mı

D bl
ŞükıU

R

l"uut.

fir1bJ V.
I':"

ale

Topkapı

Sara

ıoıı. aaııatl&r

M

R
ı.

ı\ıı:mm m. !llEYDAN ÇEŞllESI
P.skUdard , lsk it' meydanındadır: Üüüdarın
'~ kıym tl sanat eaerlenndt.>n. Ttlrk
mı: yapısı sanatının şaheeerte~n.

.:-

mlmanoldu".'U maalftıtf bilinmiyor
yilı:Li bir m<'yd&n ~midir. kaı,eı rindr d
b!rcr k;.i~k çcşıme bulunduluna gött bir bO·
'ük \'t' S• Piş t':ıb altında ııeıkla ~ed~n ıd·
r kk p b r abidedir.
111'1

kım

Ahşap r;.ıtırun ı.timıt etüfi ft1 n.t !SUUDi.

\

fırdolayı ı; '\ır<'!I biri~ diğeri Jıftll~I
iki kabartma şfricl iDiier. ~· anpi
gayct ttnsln ı;lcı* bbualllJarla -.amıo·
tir \'(." her crrhede biri ~· ,e.ı ayn
ınoUfl<'r kul!anıamı.tır. Delliııt büaa 111111
şekil it :nnı~ de,~ 1ıima ,_,...,
şıjy](' ki·
fruliiktilli ............ 1'!. .nh ~
Uin ceph<"Si boyu. . . pfll
Mr . . . ,..
0
r.ı ile iki &'Itır halllıııle ....,.... Ne t 11

..n.

Damnd

1bnılıim PlfMm .. 4arld ..,U •

hınmııktndır:
Hldl lhn \1111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Su\anh t.ı.'fll.I . . . . . . '
• Ot ıs
• 1 do.1 " '\hın <I l•lltııph!ln .... ı

ıhıı•tı "•'"'' m • t•Uı.cı

s.an;ıttır dt-r~I·dl

et•

Altındn a\-nı:a ralıJıaM ~oları ıltı d· n ll
tarlM ıne ra ıııı ..

11..mı.e &oııll

c'641a makııoıtlll ff11A1ı ldtillo ......_
a.ocı.. ıuı.u. tllıilri ......._
TıMnam ulılukta ~ dloU IArlldıd fM1r

,

ııc:ııı4ı

kAnlllln

"(l,.I I\' mAnl ha)'atl <,...,....ı ""11u ~·

Bu gilzc>I c;t>şme, 1943 • 1945 aruında
1'skUdar i&kl'lcsl ml'ydanı tanzırn edilırk n
ml'ydanın

ortaııında

ı;ukurda

kalıruııtı.

goriln~il ''Udi ki
a
\'(' kıyttı('UIW layık değildi. Pro!. Fkhr'l'ddin

Uzaktan bodur bir

Kerim Gökay'ın latanbul \'ali ve Beledi~
Rc·lsliği zamanında meydan bu çefme lc;m
tekrar tanzim edılmiş ve abide llyık olduğu
yere c;ıkarılmıştır.
DıbL : Rı:K. Oal notu.
AHMED m. MEYDAN ÇF.ŞllESI 1stanbulda Bablhllmaywı önl1nde Saray lleydanındadır: ki bugiln buraya Ayuatya )(ey·
danı denl.legl'lmektedir. Tnrk t.taıılıulun eş
siz güz.t>llikte bir l.bfdetıl. ~ yapım anaıtının Tlll'k Rokokoeu n.lfıbunda bir ~..,_
ridir. Geniş w;aklı bir çatı altında tnpıanmı'
110m mennt'l'den dört ~ ve lrlıfelerinde
dört eebilden milre1ıılııepür. KIWe halindeki
gü7.ellik. Wif blıartma naqlar.
keler, ve nefis çinilerle bMemıfıııtir: ve bu kıy·

tunç.--

m.<tl tezyinat gln kal'llaftırııcak ~de
zmg ndir.
1
Evveli· ı;alırun altında, fırdola)'l iM; .,..
halindi' boya
ya lınııı akant yaprülıaa.
Y"'11 ' c>c:t'kl çinıl r VP iııtal~Wı ır lro""1
rdır

rwı uıl yüzü Aylı!Kıfyaya kar1ıdır
mwıh&k ta1u1mJe ol&ıı ayııa ta·
ıoın Uıı.t.llndr yuvarialt bir madalyon içlade
altm yaldızla hMa.qallah' yıınkıı~ Aya
t.quun iln kmıannda mf'?'lllrl' b.bıu1ma. birer
ıııkmık
nndtk
v ~kltt
\'ardır. Kem nn alt kılllu da ayni motiften kabartmalarla tnyln NU!mıj'tir, kl'lftf'l', beyu
mttmerlrr ananda demir obllll kırımlı
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Güul b r

ışistlerle

rülmllıjıt.llr: ~ıwı iki~

iki mlhnııb vardır Bu cepbede. ~tarlı
beyti boydan boya bir ubr luılinde.. - - ,..
!fili bir -U. ve kınmll por&dm bir~
içJM yazılm..... Aaıııt• ....... -ela cicek lıa•

bartmalan ve kitllıenlD blıu-. ,..an altın yaklnbdır. ç.ıpraiP ... ,.... . . . . . .
~iki noktada aynbr· Bil JlllD _..
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. . . . . edlllr ki. OQGaaO AJımed bu ta·

_

..... .,......
'Jletr..,.
demn -.ıkiıı flJrleliııt
_ .... ..-..Mllm lıoymalanm emntnıif..
.... ....,.. lııeliııD-'. bliye lıulm&k bakı·
_..... ,.... ft

...... iPieri p

llmıGI; Seyyid Vehbi. bu

. . . . . amal ~ . . . alarak "dili."
... bQı9
ıeııgiD. bir telline el·
• . . we en ,o.el blıideıyi yumağa mu·

.,.....nden

..sa cıılmaf. Bu llllll'&JD

eullf 1Dcrf 11'1 dfr. Bu

g&ıterdiii

yapı

llıidenJn yapısına

iıılr de I>MıdıOm&yuD k&yltlan arasında şu

Wllb lıa!wneJıtadı•:
"lfMmln naibine ve Jlbitine hilkOm ki:
1!uayl Cedidi Amirem bai>dıtmı&yunu
tıilillnadl tanl.ı ~ milceöde. . " - - mlbqenıt oluma ~emr lçilD

_.

t.,aı IOıımnu

olmail& ilrtfzi iden
IUa emfni t&r9fındıuı verDmek i1zre
. , . ollmaıı Dlibflr lıaaı*i marifeti ile gön·
c1ııri1m defter nıcdbince af ve beyaz damar·
• ollDllr tme._. lira' ınenner taşı katı' ve
t.edlırDt cıbınd> aceJeten kayddara vu-0 tah... •bir g0a amddem Aü:anei aaadet işi
ılılllaün

, _ Mklohm!N!k babında
r.n.nı llpmm yazalnuştır. :n

..-'1 a.

(ltamuan) UU".

• ferm&Duı tarihi 1729
...... rutlar.
Geaa urm bllyt1k bir ttaı
:Jllll .... Wmondo de Amlcle
-oı-P-tiDopoll" lduıdakl eaeAhmed çepıe

... OtlDd

. _ ..,_ lıabaecliJO?:

"1-n elbain OJ1lP itlemeJeıi Jllktv; IWafet, eer- ... . . . . Wr lıarikamdır

4

. . tıseMNılla, bll1ar bir fa:
- llmııla mqhıfaa edDmeğe

...... Yaı.. P icln J&Pbmt

............ lılr tadı Yar-

.............

......mı

- - . . . . - -oelaneeetabnalt
..................
. . . . . . . . . . - 'ftl'llUI cll,e
....... lıltiJılr: Bir CoCllk ml·
. . . . ., l)lbue bir inci mi!
nllılıl ..... bir )'\lallk!•• Za. . alta JalıbAnm UIClk

Jokmllf, boyalarını biraz uçurmuo ve
mermerlerini karartmış.. Bu koca pırlan
ta, ilk gUnU kimbilir nasıl parlıyordu;
Bugün ynz aıtmış yıllık bir ma.zisi var.. Onu
bir dtla görmek. ıhayalinin ölünciye kadar
lıafısadan allinmemesi için Widir. Hiçbir
başka güzel şey. onu unutturamaz; ve kulağınıza ı.tanbul adının çarptığı her yerde her
zaman bu çeflJlenhı hayali de gijmnilne p-

lir''.

m.

AHMED
'CN ÇADIRI - lran aeferi
için aa.dnAzam Daımad Nevşehirli lbralıJm
Paşanın emrile yaptınlnwj altından aırma ltlemt>li bir otağı hümayundur lrl, dillere destan olan türk çadırcılığının onsekizinci uır
ortalarında

vücuda getirdiği bir şaheserdir,
1730 ibtillli arife.sinde Üsküdarda yapılan bllylik ordu alayında halka teşhir edilmiş ve r.
tanbullulan milli bir san'at gunıriyle kU1f1k
hayranlığa düşiimıile, Büyl1qe1ırin

her ~
sinde. görenlerin görmeyenlere ıtarif edip anlatt.ıklan bir mbbet mevzuu olmuftu. Bu
ıııubtef$Em otağın kapJSl üstüne, şair OOrrf.
nin şu tarih kıt'am işlenmişti:
Bu 1ıa7mP• .u... ~ t.lrk laımat . . .

t. T
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AHllt.H (l' lıi>··~lJtr.i)

~ fü nd EkGaz\ıl.(ISL" adındaki hı
k~ ınisı kııhr:ur. •nı. hnkLki h::ıyııldan alınıp
~ ı r;"' bır ~ nbull.ı L.f ıl r Baltkl·ıgüz il
B:.ı\ uk: dıırd kadimdt"ıı b<.n t :Jıkrı muhiti

n•n K ,.ı·nu ı "ı\ıl

ı::;;ı,ı.

E' 'U. .\1
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t

.\H\IED (Arnımıdodt')

Onsduzınd
ve hafızlaru:dan. Şd1l'l'!lllllı ı;11'11l
&nda Mcluncd adımb bır hattal • attarın oglnydu. kUçUk yasta hafız olm1111.
Hoca Mch."led Ra.sımc. -ı yll.!.I <:<.
rt'ııc:-rclc ıcuatnamt al ış. baba
mt'S'J.:ği olamk Ja. ayni ı!.ıkh-flnd:ı
nU.ınk ı!E' ı;ı;çinm• r Baba ..,,_-nıı
bılh:ıs!3 MusJ::ıfı
r:! >
ı ı rasır h:ıttat

!<( • ~ t ıı t cıyan Kumkapunun namlı n is! •
ri ı1, n \ r r. 0ınl<TUJC: r ~s <;ift gırgır U •
Bü"1Zda Tel ·~a~·a \'c ~ Jrnıarııd:ı Ahırknpu
Kunıkııpu ' Yı <lıkulc laly:ınl:mnııı salıPıı
fflı;:ım I!cı ın ogludur. ,\:bmcdln çocuklui,nı
ycUsmcsi Vl kt.ıT d..I kani hk ı:ağı balıkrıla
nn bünltık h yat ,_ r kri tasvir l'dılıı k r

anlulılıl'~'Jlı ·:

=

dır.

n;

~ı lııl

•

,.

4-

L:l.

AHID:D
(Ralıktı

Deli)
-- lkinci AbdUUııımid

n

dev-

ronla.rında

ııyak takımı
rasından

rlmış,
danıı

asivCskunamlı

kabaday 1

nndan,

ruti yetin
yılla.nnda

mu,,"llür.

ı a- '
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•klerinl 1: J"di, MJ8U'
k4t'l ıse le :ı gidip _....,
d.I kadıırdı Sır
kızı henüz on!>c; )-qlann
· k
unda-re=.:ı entarıal, B&(ı topukbrındS.
"ya "
dar .luı,; görıned..1"
mtsııfir bnımlara k:ıhH' 'erir
.. t. •
. 1 hı
m ı:11'1.'~lb'"' (ık•ıtının f rk
" •
• Reis
bllbaaı. kılı kırk )'1.ranlanio>n l.11. Hilaam

lıır

çar; ,

=otlu hııkkında der!: t..ılıkikat yaptırdı; bt-r ta·
Nidan m!lsbtt te' alılar gellnce, bir kere de ogıanı
ı;omıek ls~dl H
R< ı\hn•edi
P Hacı E! n•
d nın ı! kA_- na
•ı. MIBlt-: r • •"' !..ıkb<-I ı:. • ;:ı.dı•
tqı ile
run
) elf'k Ct."" -., ıAıt" 1 13rdııt
p pa -c;a r;.JZ
bir k:ıç dane Dzerlltı kendi · D yrrleştirdl; "BCc:rsıende ~ bAlı, ıVh<"r a:ındı.kJan .. dı:::t dsl·
yaıı da her ı;11n gürlll gllrUI .,.llyor oıt n ise bir
!<;'- ıu.. ; bu bir kuyruklu yı.dız idi. Söz keınldik·
den ııonr11. kız tanıtı. Hııcı Efendiden gizli Abmede
1ı.:ı.ber uc;lll'dull!I'· "KllçUkbey ptrvemOO g'.lnll fal:ı:ı
6.Utde kon&gın tn!lııden geçatn:er k.='1.lz kendilerinı g(imıelc ls._ıyor.." diye ):<h:ırdılar. B:ı.Jık-·gQzell.
81l'l1ru1ı b.'lY?lllnlık urubosı. yrll.'f;'.nln c~lnde aıun
saat '" kös'..;&i. be
yenl ku~. apı.n:.ıa ~·enı
kun:;; lSI başında bııyııı:. • k f< • ve Y~"lda. UstO
bafı trmlz yaşlıc:ı b~ bruı.Kcı ile konağın

önünden
Yüzll lczamuf, gözlen )-erdı:ı ıdl, fak,lt, kul:lklan, kafeslerin ardından· "A.. A ..'' diye yük.selen

~ı..:..

\

belkl de: ··au.
:rııl!Jk A1J.:ıJı vergisi.. On!lncle aonunds balıkcı oğlu
yarın kı.ıımızı aldıktan aonra da ister mısınız b:ışın413 tabla ııokııklarda b.ı.::k sa.ısın ." diyecekti. Belki
c!e b;ı sfu.!Mi. kızın kem!..:JI &öyiyecektl: "Reis oğlu
dcytnce ben de bir ıey s.:ırunıştım .• kapumuzun önilnden ı:~n t11.'Janı yank b:ılıkcıyı istemem" d\yecekti
A->-ned. nişan g!ltUnr.ckdc acele etıncmclerıni slSyledlgi J:amtın, anıısı ~ırdı; Hils:ım Reis kızdı, "ElO.·
lem n lıayalyet ve IUban ile oynanmaz, ben adamı
ayaıtuıun altında czlverlr!m" dedi. Balıkcılann nJ.
§!lJU, MJsırçıırşılıl:lr tanı.!ınd:ın geri çevrilmedi. Ynl·
ruz. ilik~ !Çin. kız kiltUk dediler, hiç olmazsa iki
yıl, onndlsino lıasa.':."l kadar beklemelerini Ş.'l rt koş
tular N.;.ının tezine !dl ki c !ıan harbi başladı. Hor·
bin blr:;:~ı )'Ilı sonunclı Ahmed askere gitti; W.er1 ginın yılı dolmnd.ı.n, bir b:ı.hnye BilA!ıendazı dl:ırak
~irıı.k eUlği Çanakkale muharebelerinden birinde.
yUı:llndcn ve gözlerinden ağır yaralandı. Kasımpa,,a
Ealırlyl" Hasta!ıa.ncırinde dlirıbu(uk ay yattı. Hüsam
RC!3. oğl· ~·m ha.slalıancde olduğunu, Ahmedin ağır
ha!taJ:ın ı;e<;~ten ııonra h:ı.ber aldı. Nlh:ıvet doktorl.lr, bir gUn. zen;;in \'e ynşlı bıılıkcıya blrlclk oğ.
l.:nun ilci gözUnün de kUr oldugı..-~ Höyledller. Bı:
.radıı, bır babnnın acılarını niçin yaı;ma!ıdır ~
b:l'

yenge

1ı:ı.ıum

.Kör bahriyeli, llnlıkcıgüze!i Ahmed hastahaneden babasının kolunda çıkdığı zaman
dünya yüzünü \'C insanlan artık asla göremiY'- ğind 0n hıı.b<-ıi yoktur, "güzleriıı t.:-rs dönmİ.,i. bir yılda YC'rlerinc gelir'' diye a\ı.ıtul

rk~

ne

n

''%1nda bır

Ih l~tı

ır baba.

Srn nı) •' ıı• .;.tın•
lı baba "goc knıedtn.
Kapının açılmruıını
e br
ı' bekledim" diyemedi.
Bir kere gcc~ ıle gUndUzU ayın! ctını-ğe
b 1 bil ııı .. Pek c,kıldını ıırtık .• Hııni, glllle ııeıı;ı )
,,
mı alıp götllnıe)d rnı:ı ili n· \"allnhl.
lıp d~ bil '.'l."•HI
BU) Uk ı:ı.r cUne.. BUyOk lAC etme.. Doktor·
~

lar..

1

nl

hl

E.ı:ık doktor'"rı lıııbn, ben m o ııra
"
ınanım k.ıımadı. c.. co ık
y dcdıler.' iki ~Y geçli
dôrt ay tled -. doırt ny gcc;tı >,ı dedılt•r. ): ok unıe·

Uyut yap:ı atız, ycık d ııınrlan kopnıuı lınğhyul'nfır;
dcd !'.. Bir gUn .Alıınııın doktor geld . Fin fon fl'l
fon bir ~<'~ ı..r anlattı.. Bl%lm doktor, Ahmed dtıdl
bnk Alar.:: ll1 doktor ne dıyor, bu dl'likıınlının gözll'·
ı1 tenı di:. -~uş bı,;ık U;tem~ dl)'Or, artık EO\'lne gbn·
dc-ttl :-ı, gu:leı1 bir yılıı varımız yerine gc'.,r diyor,
sız t. n;.. .ı: toktor bey dedim ..
Eab:ı, H,ıt.ce Hınnıl.ı Hüst')1n Oııb!lşıyn p:ı

Jı:\J,Tet ııaı:crlnl lş:tnılşll. Hacı Ekndlnın kuyr~klu
yılmını kıaka.ıı:uı

ı

il

ra 'enim ya..
BC)Jer 1 lğıt
h-ı ctııı
ınrtınd

aımpap tsk..!~dcn ka)ıt.ı bındıkten

\'crdım ••

"· Har.• ı;:ok b:ıktılar -b:ınıı.. Bir

gezdırı'.

b.ri

ıtıaıma

11r..cek ka \'g ı cdc<"c._, b(,'°
Y
ôp lecrk, &cvılectkU
Baba, çok lıotı::mı d or bu l
h&1lnhnnedc htrk~ a~
Yen1 o;ıklı, bUtllıı lııtanb
tut'
ıııı
yazında, o::
nlı lınP&raı :
Ue c;ökJ)'Ordıı. C't~a.n hllrbı ı,,, ~ Z2
pıuıı'lın kıyıncll allun ile denk ı~. Tqıınaaı
dl~<', kAğıdı altımı leıı:-h e<ıenı.,,. c;cktu. Ilı:
J')'erde, Ura. llra ÇcYl'\'ıl;ı. s-llmu, mec.~e. c;eneıt. yUz.
lllk. kırkı k, r k"l \'e b:ı.kır ı.;fılklıklar iki >ıl >inde
ıörllnııwz oldu. On ı>:ırıılık \'c be &>aralık kartcn
ımllilr basıldı. l<tl.ğıt ııara ll!bannı o kad&r ka;beı•
1
ki yeni ı:cnı;lnl<'nn be~) UzlUk, bl!!:. k kAtıtlarla
mrlı es c ı;ar.uı >'llklık!.ın ııoyl~ndl. • kiz ı-eb.
hedı- dutttıten bır n: llnın harbin durdUncU ıı
ar n ı;UnlcrındC', on altı on yt'd.I y iıınndak.I t aıu
c;oı•ııklan da nııker WJ.· tu ~ebım. llt blı ıer.-:·
lenn tUrkOstlydil. 1 tıınbuldıı, lsp:ı.nyol nezleııf yılın
dn c;ıkmıttı. Anadolııya kalkan ııon lttnlenl<', \'il•
gonbnn ıc;. knd nlarla ıhliy:u..ınn. I' talann ı
on fkı yaşındaki oıl;lanlar t , > \agonl.ınn bas;ı.
mnkJan~ uılıp yabud \"agOn!ann -:en e rıkar..k
gfdıyorlardı. 8-J trenlerlr Anndc.:J)
payı• .•m
hunu uı ,. RCC" blm tllrk\lsJ de ı;ıdıyordu.
Aııkerllkttn ıhrac k!ıl;ıdı gt' nd)'e kıdar hula·
hnnl' nıporu ıı~ t=."llı tıkan genı; ba.luıyt' nc!tn. Kababasına

besled ..
b\ıylc

HR\'ıı

Oh.
ne•llk

m s gibi

ki.>kı.yor

be.. Gan!Uk günın

g.llıbn?.

Eh.• Gilzl'lcl'.
gözlen doluvermişti Yunlıırıntlıın ı;e·
ç~n bir ÇMuk, on:ı. ku~ındnn
c;e\'reslnl ç ıknnp
&ö:ler:!lt kurutmak tırsatını \'ertL l'anl:ılunu'lıın
&)ilkl.ı.rının lılr

ba'

parnın·

ğırd.ı p:ırn\•rn sarılı, basr:ı ııııntanıııın UstUndc dJğ

nwlert ı;öztik y~ 'tl, alrıı :ı::.ııunn, kulağı cıgar.ılı,
!esi pOsklllsUz. b küc; ..k Kasııııp:usalı, tUrkU s6yl-

Anamın haberi \'ar mı ~!"
kör ıııbı dolapcağınıdan'
Var•• ,.ar ama. kôr glb.ı ıııaıı

hır

..

)ip d I;

mı

l!i'nın canın lfiunı, il:"

Ona
yıl dcdlıl;ln

rily

D • kanlı ıııındala biner binme: clinl l
l zun un~ ha.cttt kaldııtı d ı:.I<' OY
fa bııfliUllıştı; cllnc çarpan 8Ultın oarJd;ıtı)
Sabnh al'rlnl :ti clıı:~ ne ıyı ~dı)ordu
muıt•

R. .

B:ıb3...

!': l' BU3tUD )"ll ':
Hastahanede ıken akl

Geınll.•rtl•• tal.lnı \'nr
, Uahriy('ll yurim \nr

da

ı:lttl

O tabah Bahnyo hastahıınestndcn ı;ıkıın. ı;bzle

rı karn bir b~?. ılc bıığh C•lsıı •lel.kunlı durmuıı. gUltimacr, lrnl ığı çoc•·sıın sı:>slndr, sağ koltıo~ndııkJ

Biı: r. µ'11 gen ~undt'rtl
B:ıba. yutkunmadan ~evap \~

Olmaz Ö)"ll' f(!} b<'n 'trdığ\m
Sağ sa.'...ıır döndün ı;;ck ~kwr, 111.f&Ualı
ıılkAhı, dUıtlr.'

ya...

gı•llr )·Rnaşı r

l~l dıılıı ı;ıuııa.~ır

mu:t.ur. R. I'.:. Koçu bu he.stıı.hancdı'n çıkış

Ut"<"•·h1ıul Hon1.nı.ruı

~nestni d hünerli işlemiştir, \'e arlıncln
''Ail Gazinosu'' hikayesi bu sahne ile !baş-

·'""·; kıı,aı, yarıı~ır..

l((l~Uk b:1ldırı çıfJlak, bu yaz eab:ıhıııda ı'lır' ·
) e dot:rıı 1.11:ııyordu. lıaoı boş, lınlık tuttu·.:ık, dllltiZc

yapanz..

Cözlertnı ıylce ) rr: :ıe

h:ıbamnı da •lurdunnuştu.

• :t·m~

• f)tcr k "'

...,ren,

Xe tuıı·~ iL başuıı \:Ull:ıni bt'n1111 ltt'<'eblnı" l:ı•t•eblru
l':Lrı Ura \l'fi'<'e('1m
c.;eım..,ı.."l'1 ı :uu•foru. 'cr('('('ğ!nı ..

.. E:

gıbı ,ı;l'llp ı;cçcr

yurı.lu, lll':ıı Ynşına nıspctlc lıinıı: kalınt'a ldı.

o

CL:ılıa

yJ

yürettni kaldı.rnuı. •
Ben bir şey demrnı ama..

Bab:uım

paı;ahn kıvnıt, çıplak

aonnıdır k,;

"'''lerlni sordu

11M,,San ' '

rkl

llt

ıınılt

AllMUI

l lff.:blm, .oan lira ' re<'t"&lm

o lla rıuı ~Han t

tm
Bc-ı

har.
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ıSenli 1

_ DaJyaıılan kurabili) or nıusun ~
':" , .
ıı.ı )'Ildır kuraınadını .. Sen ~ ı.ı. be ' ·

_
ta

yok.•
_ YaJuııd& llUlh olur npllah ık ·
Kara yeldirme.il. Un." ,-orablı. ~u,n k-~ lı d .-..ıa. rut.ıklı, l&d61 benlı tıolıç.ıC'l kadın r. k •

, . dolanuf.

ıırt"eli

) ırtık.

Hııllcıı:

br

) "" nd n

eııartıne ıreçlyorl&rdı .

Gödm J'...... lıaWı
Bf'llwt )Wlm .., pDr

Bul lıelılm s-ıııım..

Hüsam Reis evwlıi derhal ınuhıt dc·ği.ş·
tirir ve işlerini tasfıye eder, kor olmuş gü·
ıe1 oğlunu Erenkôyilnde saun a!Jığı bi~ blı·
yük köşke yerleştinr, ve kırk ,>ıl denızden
gllrill gürül akmış ser\'etinı Ahme~n ~Jı~a
bankaya yerleştirir. Sonra onl Sognnagaaa·
ki

kızı alır.

Delikanlı kör olduğunu anlamıştır. iı;kenceyi. gülünç olmay. haksızlığı \'C kıs
kançlığı dilinin dönebildiği kadar anlatar.ık
ba dllğüniln oimamasını istedıği halde ona
kılın ağzından aail bir lt>\"ekkUlün ce\'abı getirilmiştir, kız "Ahmedin başına bu fel.ılkct
kocam olduktan sonra da gdebilirdi, Ahmed
benim kısmt'timdir" demişti. Bu fazilet tim·
sali kız yeni muhitinin Kör Ahıned Beyine
11ç oğlan doğurur. Hüsam Reis; bu c:ocukları
görmeden ölür.
Aahııda ise Mıaırçatşılılar Balıkçı güzrlinin kör olduğunu öğrenir öğrenmez Ahmcdin nifanıru geri göndermişlerdir. Hüsam Reis biricik talihaiz evlidının hiç olmazsa kalb
gtisleriJye &\ımabilmesi için ona lstanbulun
kenar semtlerinden, bir babanın büyük acı
llDl ve enditpırini pek giizel anlayan fakir
bir lmcağız bulup getirmıştir. Balıkçı güzeli aldatıJmıt ve mes'ud olmuştur ıB. : Aile

Guinoaul.
AIDQ!D

lllmaffer EMii

(Benli) -

On yedinci

asır

ICaJumcla bllyllk şehrin halle şöhretlerinden
lıir hamam deiliki olup Hamamcılar Kethüduı Derviş İamailiıı 1688 • 1687 (H. 1098)
de ~if ettlti "Delllknime" adlı tezkiresinde
Clll bır nefer hamam çıplağı delliıkin arallDda adı ve ahvali kayıd ve tespit ediJ.
miftir. "lWlmııc:lpqa hamamında çalış
blJa lcaamet ve çlrebrfl bir taze yı···t ıır,
kencllli liblat pelbplre
gı o up
.,. M...&-" ,__.
.
ve yalınayak ge~ ııo:nıen iken kazandığını kulu

ldSlml. olduğu Sarac Ahmed Bey adın
da bir ~ana hare edermiş. Sarac Ahm8d Bey llersifoalu Kara Mustafa Paşanın

rkı bozgunundan sonra F;ngU\"ırana onilm:ı
·
C'ınur cdılrn
stuııbul C'Bnafı
ı ıı ı;tfcrınr m
.
·ı lh k . .
·uk 6, hırdcn orduya ı t a ıçın

t

u

unısınd3 b )

1. 'h d d 1..,.
,.;, d bu delliık Bcıı ı '' mc
e .,.,ra.
ayrı:Jıo.n a
H ıO!Ki) de Serdar Bckber gıtmış , .... 1684 ı .
•
_, Pa"nrıın Hanıznb<'y palangası örı Mil' tıua
.,
1 1
ö t
..
k h zımetıııdc ,·arar ık ar g s ererek
1 ı ecd Bede beraber
ı unc'
•
'd
l
şchı o muş.
&ınıc .Ah m
•
ısck' . .
AHMt;J> (Bt-rht>r) ~- 0 ı
ızıncı asır
ıd Hocapaşn çarşısıııın en namlı berRC>ll1anı a
'-'edikuJ .
bf>rll•rind<'ndi. ayıu çarş1~a- otuı:an • .
eli
Emir Efendi yC'tiştirmesı Kadın lbrahim Dedodl'n yazı ml'ŞkC'dip icazet almış. bC'rbl'r dükkılıu Hoc:ı.paşa yangınında ynndıktan sonra
ayni çarşıda bir attar dükkanı açmış•. gece
gündüz Mushafı şerif yazarak hattatlık ıle geçinmeğr başlamışu. Yaşı sek&•ne yakın buluııurk .n 1765 (ll. H79l dC' öldli.
Bibi. ~ MustakirıuAde. Tub!el hattAUn.

AHMED (Bindalh) - "Güngörmez Lebibe Hatun" adındaki eski bir İstanbul ma·
salında bir uçan zcnpiu·e tipidir ıB. : GUngörm~z Lcbilx> Hatun).
AHM.lm (Çin) - İkinci ~nhmudun aaray soytarılanndan \'(.' Seferli odası oğlanla
rından: bilhassa çeşitli maskaralıklar yaparak Musa'hib Abdi Beye takılınnış ... Abdi Bey
her huzura çıkışında "atnan, Cinin yülıilııll

görm<.'yeyim" diye yalvarırmış... Vaktile Se-

ferli odaBından çirağ edilmiş "Şamata teli"
denilen cüceye yakın Kısa boylu bir ihtiyar ile
başlanna ucu çıngıraklı sivri kül&hlar geçi-

rir. türlü acayip ve korkunç kıyafetlerle Abdi
Beye hücum eder. A:bdi Bey de ciddi (? ! ) teliş eseri göstererek ça\ı.ışlara: "Bana bir dai·
re çizin! .. Tiitaü getirin .. Cin tütsüden kaçar••"
di ye çırpınırmış...
Bibi. : Hafız tıyu, LeUJft Eııdenınlye.

AHMED (Cin) -

Türk futbolunun BI·

rl_nci Cihan Harbi içindeki şöhretlerinden, ay-

nı 7.&Dl&nda iyi bir hokeyci ve atlet; şöbret1ni
Anadoluhiearı İdman Yurdunun futbol tala~a Yaptı. "Vaiıdeti Bedeniye" kulOblbdbı
seçkın halanndan biri oktu: futıbolda, karşı
~~ zayif nokitalannı gören ve fırsatlar
~ ıatifade etmesini .bilen bir oyuncu oJdu·
gundan arkadaşlan arasında Cin li.kabmı aldı. 1945 : 1946 araemda Devlet DenisJıo1Jan·
n.ın .(eslh Şirketi Hayriyenin) Kandllll iakelesı gışe memuru bulunuyordu.
Bibi. : Saim Tursııd. Not.

.....
~=t,::::r;ı.-a. . ~ ~ıı:oıııı;~

Anadola ita...... Qutl. ltlllwblDe. ç.ar
(Waıw'*OııMl'lllll
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.
"Kopu k" romanının kahr.ımanı n•·f renıın
,
• u U3U nıılyonu uşan Bu~lk.5e.hır içinden, çok canlı lşl,..nmlş baht.sız bır kopuk tipi tstruıbul r ngı bakunındn.n çok
•··
• kıymetli olan bu ronuı.run 'w'n,..
alıırı şu plan içine yerl('Ştin1miştir:
Sillt!)~mıuıiye
ci\"annda oturan C"'-·•·
p a•
'---UUI

şrutUl

Fcndun Bey adında ve on b-.
1
k""t::ü1··,ı;.n
-Y yaş ann·o uc ... nefsinde t.uplıunış Şl·
marık oglu, evin GUJ üm adında ahirl.'tl.i"" .
.
r, d'l
.
h'1lll
izd n•aç \"U ı e kırletir; kliçük tx-yd"n g•·b
J:aln~ ~l.ZC"~, aşçının genç yamağiylc oyn!)Ş
mış ütırasilc kon:ı.ktnn kovulur, bir mudd t
şurada !burada .ı:.iirten Gillel.inı bir hastahanede Aıhnıedi dôh'Unır, çamaşıra tahtaya gidn·
r••k oğlunu on dört ynşlaruıa kad:ır gmırebil·
dikten sonra d:ı. Yl'r<'m olup ölür. Küfccilık
yapan küçük Alım.00., Cclıdi Paş:ı.nın k~ndi de·
desi olduğunu bilir. Bir gün konnğa baş \'U·
rur \'e Paşa 1.lırafındaıı haknrctll' kovulur. Biraz gl"liş<'n AlımC'd, G:ılatnda iblr esrar kahvC>siııdc· çıraklık t{meğe ıl>aşlar: w bu aradJ
)lak.bull• ism.fude, tı:ıyatı kendisininkine çok
berıziyen bir kızcağızı SC\'er \'C onunla bt'rab<'r
bir kulübroe ynşa.mağn başlar, iftira \-Ü.."Ün·
den •bir aylık mc\•kufiyeti sırasınd::ı, M~bulc
ayyaş üvey b:ıbası tarafından mOQhul bir y~
re götürülür. scır.ll'St bırakılan Alunl'd bir
gece bu adıunın y:ıngın ye-rinde yolunu bekler
\'C :ıınkbuleyi eorar, küfürle mukabele görür.
iboğuşurlar \'C ayyaş. gene Ahmcdin pl'nç.:sinde c.ıınsu: olal"kk yere 6Crilir: ıbu ölüm z.-ı.
ıbıtnc:ı. .şlipheli görülmez, bir katil nnınmaz.
lşini bırakmış ve işrete başlamış olan Ahmed,

da

:•-ı··
Jı er t:'"
u

BiiyiU.."Şehrin hıışcratı arasına karışır, Çağa

noz. Sulu. T('kir gibi H\knplar t.ıı..şıynn çocukları tanır, köprüaltı dubalnrında yatar Fakat
Makbuleyi unutanınz. g<"Cc giindiiz onun izıııi
nnsıl bulabileceğini düşünilr. Makbuleyi bu·
lnbilmek için bir Meyhaneci Yervant \'asıta·
sile lstnn':mlun en namlı bıçkınlarından ya~
dını diler; vaktile Kız Ccnınl ismindc bir çocuk yüzünden parmakları doğranmış Haddt'lhnncli I\:el Nazmi, meyhııneciye:
Bu ol,'ian
nasıl Ş<."y usta, p:ırlak nu ! diy(' takıldıktan
sonra böyll' bir kwn ancak umumi ~·lcrd
nranahlloccğini söyler: S nln
\Jalı)d
söyle, cvlt•ri bfrt•r birt'r dolaşırız. bUtfin Itancıklıırı gözdtn gcçırirıı. bul~ btllur, b:\hU
ıın ! dJyc AmhC'dc ynrdım \ildro< r MuhaJTtr~

ifndcail "zavallı gnrıp! Dildnd ini bı.ılınnk
tçin, anca.k kendi yn~mdakıler htı! olan blr
'laannüll atıldığı yolda, her adun başuıdn mU·
Ba.dif olduf,ru ınAn!ıı.lardan •n mühiuıml Ol.mdl
c:ıkam idi. Bin;ok sda.h t. (1Vln! dolıı..'Jlllllk b ylı paraya mfitcvakkı! idi. Bu kadar çok rıar •
yı n•rcdc ve nasıl bulacaktı?" Ahmed hınııt
olına.ğa karar w:nr. En kıı.bacnlan on edtlılik
c;ıocuklnrdan mürekkep bır hı.r:aız kumpanya·
sına katılır.

Fakat
av:.Jdıuı ıl

yağmulu bır k ş g
t.:.ız

<;ıpltı.k

murla.ra lxı.tn çıka in·
dıği rolip:ış:L yokuşunun altu:: ~ hırsızlık ~ın
girdiği yan metruk lıır konakta ııon c yasını
sat.araJ.: bL--tn l'V!Adına ıU.ı; f
11nı L"Ü&rik
etmiş olnn bır .kadına rast.lam • Ahm J1 hır

g bi

S!Zlık

yolunda bir kahraman yaınr,; kısa bir
sonra lstanbulda nam ., rlr. Butll 1
gıızctcler doğru. ylllan o!lun m nkıbel rlni yıı.
zaınruı

zaıia.r:

Bu.,7\ln. ~rn! n hlr ~irin
yu'ur,
fakat buradan çalınan .....•
lindan. bü\il't
bır kısnu yangın yrn.ndt-. oturan r kır b; iki
muhacir ailesine d:ığıWır.
Dığer bir tfin, en k parası t-Lcıınıln
bır biç:ırcnin prnce•tS!!J.d. n İQ:nl
re~ul
bir el bir .zarfl.l para bırakır, ~ bu pa·
rnnın. bir mahall<> ökd oturan
I:gin fakat
sui ıılılAkil 'hlsscti tab'ı i! maruf blr bl\yil.k
zattan karnıa.nyol;ıcılık
rt'linde gusbolun·
duf,'U anlaşılır.
l1k lıırsızhğa bcış!Ad:ğl ::aın.sndanberl C"·
çcn tıo: " .ı:ırfmd3 ~
yaJw:ı \"'.ıku&tı:ı kah·
ra!Il a....,! C<ld u:'U lıa1de yıı..In.ız r :f ~'ak 8\'l
ele ' r.r. on
giind n
ret btr mildi t
"" puslvctt n sonra du\-an c ->n '· SW"('tn
kaçar. Bund:m sonra .?ı r yem
~ •hı
müşcdd :-d Jc n .ti d rek. bük la fi<: &en-...
den on beş
l kad3r ' nlcn hükUmlt'rın
.ht'pSi kmsız kalır
W bulun '
m ~~yılı kfilhan·
bt':) ! nad
E"n ~ lrop:.:ğuna adar. Cin ~'11·
m~--dn !ıll%Urunda l:aml<
ğ('rı~r. onu
Ul aklından~

\
\
rn!'~a. tcd
ri taMhk·
lan. f k t haylı um.-uıdır gıtmcdıld rl blr
" , gü:ıd
n bor ad.un\ truill haber yol·
ta :n n•
\'l kap:ı.tmqıla.rdı.
Ak~ılıJı - •!il\' H!ını'll, yalın ayaklı,
y&nm pabuçlu fak t. '~ dilber tıf ribf d.,.

iSTANBUL

derecr düşkündü'.: o pırpırı
ifftfnilere puuuu. pulunu yedire ~
. .!etin mil ~ dilfmüf. serveti
,...,....., aarfederkeıı ~babetin d son
Mı lıebanDI bwD ett.ili cihetle on.lan art.ık
...qkı iJe değil b&fka ~DÇ kadın·

... Hara

90ll

Jınuılllri letafet.ile aıahsua kılmaktan lt'vkal·

..........
an

Almıed bir gece bu eve gı-lir. Şekıirv
8ıl1um da elille yeııi dÜflDÜŞ hır sermayeyi bu
...ıı kopulun koynuna koymak iıltPr. Mı.>I~·
W. Metelınede bir piç doğurmuş kımses.ı

'*
Almed

Jmdır. Fakat 800 dereceıci<' sarhoş olan
Jlelihati görü.oo.> dt'liye dönt'r, bu fa·
§DOllkJuk sevgilisi Makbuledir. Kız da
Adedi babrlar. tanır. ~libnlı:
- Buraya ~ .zaman. nuıl düştün'! diye

*

....,.,

Ka.kbule. bir kadın tarafından yerleştiril·

dfii Cebeli PlfUlde

Feridun Beyin konağın·
dr. ı.,etendi taralm4an kirletilmiş ve çocuğu·
mı dlifOnııeP ruı olmadığından sokağa atıl·

q. bir gtın de Şeküre Hanımın eline geçmiş

tir.
Birkaç ,an aonra bir gece, Feridun Bey,
an Mımed tar&lmdan öldüriilür, ka·
tB de Mdileail tevkif edilir. Muhakemeaind.e.
......n Beyin gayri metnı oğlu olduğu anlafllaıı .ümed. ~i auçlanna eklenen
taammflden katilden idama mahküm olur.
.Mqbıkeme aloııundaki dinleyici kalabalığı
anıDda ihtiyar, &bani aank1ı, esnaf kıyafet
eıriade,

adam.
....__:
i bir

bu bOyl1k şehir fııeiuıııı şöylece

- r.tdmı Beyin mllmü, adaleti nihiye-

" an Alımedinld adaleti .beferiyeye ne güzel

'*··nedir!.

Apm (Çhos) - Omer Seyfeddin.in,
"'lrenaıet" lıdmdaki bir fantesiaincle yaşattı
.. tl(ılt bir 1*nbuı kopuğudur. Muharrir.
........ bir yaııguı llıhne&ile girer; ahali,
Jlılm •ıttedıai devam eden yaııgmuı iki ev
- . . """'"'ellne lntmn!fbr, 9Dukl1 orada bir

-..aı lll'lr' mtAld>eal vtrc1ır, mDmldln değil.

9 ..........

=·

"'ÇlılQı Allmtd, etrafuta .bir IÖZ geadlrdL
~ lıil' WUJııınbeyi idi, onca
- . - dtaıekti, ama IDabaUe oot
....... ti fil ,.... •Yallı lnıHMıecı~

. . . 1Mü

,...Ddaa .... birıf8Y

)'Ok·

nda Ad<"t "yilkt<" !hafif p&•
tu Halbuki '-ıı~ı
kt .
Allah bellııı• ..,,,·Jr·r 1 bulma ı.
hada ag ~ r; ~ -angını. diye başını saJ.
ıu \"t'rsın .. Fa)
)
1 _,,..,.
i türbl'nln ön il ne top arım.•9~ .
ladı. AJı al
.
.
'R gdince söner!. di)"Orlardı. Çı- Bura)
.
.
~'"' ~·<>Sil bo)'Rh tOrbcnın penccreeıne
!'OZ Ah meu. J ~
· •
.,.
•dınl ttı
.. bir kandılın hafoçl.' a)
a •
da ile." ,. •• '"k
sokuldu. K or
·ı sandukaya baktı. Baş ucun
ı ouyu
g d duruvordu. iki tarafında iki eeocade
şanı-•·an
·
·d arık
ra.hkl rde b"'uyilk K ur' am
yayu.ı) ı.
...
d ·· ·· le
art
k ·'"imlrr \'ardı. Çiroz Ahmc , gozuy asg
l:ir hcs:ıp yaptı. içinden: - Şamdanlar, ~nar
liradan yirmi.. Seccadeler beşerden on. Kitapetti
!ar, mu Uaka J~·azmadır. yirmi de • onlar..
•
k
'kli
elli.. dedi. Yeşil boyalı kapıya gıtti, emı
omuzlarilc kapının kuwetinl yokladı, kilidine
baktı. Yavaş yavaş dayanmağa başladı. Halk
yangınla meşguldü. Çiroz Alunoo son derece
kuwetlivdi. bani o. yalnız külhanbeylerine

malısus: bazusuz. idmansız. sporsuz. gizli, harikulade kuvvet... Dayandıkça kapı çıtırda
nıağa başladı. Nihayet küt etti ac;ıldı. Çirozun
içeri girince ilk işi kör kandili üflemek oldu.

Fakat alacağı şeyler her nekadar pahada ajır
ise de yükte öyle pek hafif değildi. Pilin zihninde tetekkül ettikçe tef'eITiiatım tU:b1k
ediyordu: Şamdanlann mumlarını çıkanp attı, rahlelerdeki kitaptan, belinden çıkardıjı

seccadeleri topladı.
Bunlan. beygirin ÜT.erine çul wnır gibi 11&11•
dukanın sırtına örltü. Şimdi kapıdan çıkmak
lizım geliyordu ama, dışanm dolu kli. Sandu·
kaya dayandı, biraz düşilndil, kavuk da tın,.
kılacak bir şey değildi, üzerinde aumah bir
Çe\'!'e vardı. Sanduka birdenbire kaydı, Çlrcs
Ahmed düşmemek Jçin ıtıoplandı. Acaba. twU;ya
diriliyor muydu!. Durdu, baktı, gillilnmedi:

ANSI J>:l..t'>l'f:l ılRl

csı-n rli~r birdenbire durdu lt!aı
1rrı. kor k u 1an ndan ellt'rindeki• halt.alye aaker•
an, kanca 1an. h ort u rnla n diliJürdüler. Sanduka

tına doğru yürüyordu. 1kı tarafa

ı:erm

ahali korkudan Utri rd açılıp yo
•
.
yo u. Sanduka,
korkunç, mant"\li bır heybetle _,,_ ııall
.
-..ana
ana
a::ılanndan _gl'Çti, karanlıkıarda kayboldu.
Tii.r";x"Clcn lkı evvelki ev de ateften kurtulmuştu. Yanmayıp t>Vliya.sız kalan türbe . e
mo:hallcd<"ki kutsiyetini muha!aza etti. ~
ııız okuyanlar, yilzlerilli artık eakfıll gibi bot
11inaya çevirmiyorlar, kıbleye bakıyorlardı.
- lki göztim ! yangın gecesi bu taraf gitti;
diyorlardı".
a
·
Bibi. '. ômM' SeyfeıJdin. Gizil JGbed.

AHMED (Davlmıhu) - ~ amr IOD·
Jannın namlı damacılanndan, "Davlumbaz"
w "Dört taşlı çarpma" adındaki iki açmazı

tesbit edilmiştir ki, likabuu da, bir Yahudi
oyuncuyu mat ettiği birinci açnı•mndan al·
ırnıştı. Hayatı hakkmda
Bibi. : Dama riMJem.

Vay canına. yere nuh1ı değilm)f be!.

dedi. Zihninde çıkıf p1lm tamamlandı. ~
larla IJILDldanlan kucakladı. Kendisi e&Dclakanın altına girdi, yavq yavq yllrild8. Dul'du, sandukanın altından elini Çlkanp kapJl
açtı. Sol taraf caddeye ~ YaJralan.
lanma.k ihtinıall vardı, sat taraft&kl 80kalc
tenha idi. Viranellkler çoktu. Ama yanpı.o
tarafta idi, berkee o ta.rafta birllmı1'ti. u.m
müddet dt1tlhımedi. Paldır Jd11dl1r bpdn
ÇJlııb. Glhilltilye bafuıı çeviren balk ptUdl.
Herkes olduğu )'elde kaldı. 1'te erilya Jralk.

Dllf, Y6rll10l'du.

Tu1umbaJar dımlıa. Şlddlıtlt

bilgi

edinile~.

AHMED (Denmi) - Geçen u.ı.r IOnla·
nnda y&ŞaDlJ.f İatanbuhm namlı aemaiclleriıt
den ve tulıımhacıJanndan; Balatta kahveci·
Jile eden semai ve koşmacı1aıdtn 1Q81bur
Çarkçı Edhemin mt-.ı i.mif. Deruni AJıme.

.............,..,.
Üll'

din:

Tnı.blus kupğına sardı;

-

yani

OlllM...,.
.....

.............

'* ···---·
dn'

c....,..... _, ... ....
<Binit>

AJOOl!D
-Oıa . . . . . . ....
lanna dojru t.tı..e.wl m ar .._.
DUf bir mer-. .
Dizli )'Qml1Dl1n ~ 4lllll8ıl • • ı m w
~bati a,afetll Mr ...... Sı 3' P' ,.,.
kından taJıımJt o1aa . .,_,,. lıS M . . .
tta.ta Brendi f6Y1e lllr ı 1
l'lttr' . .

u.m..,,... ..............

gUn Fat.tb

.
Sellniltli. merak etmif; o sCW ~ u,.

d~.

vı..

m~. Üç(l.ııcü Munıd Utincl aym t.amam"•!a 111-

mllt !..

BUıl.

. 8e!bilıU taıtlıl, , _

AIDIED (Dflnit Delk> - OD )'9Cllnel
uır ort.a.mda Galata mevlnibaneli denlt-

ı~'l'inden "V'l' l!l.mllnmm namlı ~
bayatı hai)mıda t>qka bir lı•rda rutlaaamadı.
BlıL : CYUya QtıWıi, L

.unu.:o <Diw> - lkmci Abdlte w
devri aonlannda. ~ dillıme - - 1ılr
kukltc:ldır; bir gösıil ..... -

De

ilıt.mllml ...

ilııtilne diyen uya} adamdı. Bir OJU1111 lıir ~
~ oynatırdı. Yanmda oabet oaa1tı ,.._

nnda Habet bir çoc:ut gedrlr. oaa cuı1ıu
lıkltr yaptmrdı: bu da ayn lııir'........,...

..................... .,.,_
• . . . , , (aıwd) -

b

diye
olmnaD
. genıc aemaleDer pek
ı.epmr: Sctalıt dllla
m&naJar arar ,,. 1ıa1urlalmJI.. g,a ooh ı>r
de oturup bunun~.....-...(')

w.. : o.

oa:

Kuklaca ................... - -

yaqı,....,.

yıkbs ,..,ınnde

arannz dilnya.da bu pflet uykum nedir! U·
lema, vllkell. ~ dlnıle.i Allah emanetbal
unutup ibadeti hiyanetıe bor ve hakir ettl1er
Ahlilnıızl..ık bu tehir haltma huy ve bulet
du. Korku kalmadı. Bu geçen blJdmlnlıdn
maalahatı iki ay tamam olunca olur ...,.,r'"

....-ıt hılılmııılıl lıilgi . . . . ..
. . . . . . . . Üll. . .

1'...........
o

::k
kBununla ne lyar bir l*lı.ah s6rdüntıa! Bu

Habet cıilanm mtmdr. pealıe falllll "
dondan culıu ...... 'IVda. lııdlld6 puta1
bir ceket: ct.+enp ıirifti mi put.el eebti
Çlbnr, tültlıler, pes deler fllla tıtuılL

0'8ılllr

.....

Cami t'ln.fındaki büy(ik bir kala.balık dua ecleJı&dıtahı ~ler. nervı. A.lmed:

cwmltnln . . . . . . 4 ..., , ...

r

mlıbet ~ . . . . J? . . . Qallıll
MW"ldm JlıılD • ...- u r b O o '1

. . . . ıh

baDc"

J.J.a· ........ ~ . . . --wır. (B.11•>•8ıll.
mL °"'801',_...U

7\

• - (7771&' R T. . .)_._.
,, ... eel! Yctina Mwııl • Oüııa • .......

wa.-·ıo

t

"ellıltııır......_._.

bam blnmsn+-: 9ultu hırülnl

re.

cll~BıuııertlB.-ı_..,..._

alta,....

la . ., R't ~ Yedm AUılld. •

1Mll •

..

lıılr a. .... JÜIO lıJlildl.,...
. . . ,.,. . . . . . . . . . . lılrlt ,...,
ııı.Jı. . . Jlfbt'ıM iti ........ llılır ~

....... ....... ,...,, ...
..................
~

8"ıi ttlı'b't

mcltn"" ..._

~

t1'11!BiJ1P
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JSTANDUL

~~~~~:::..~~~~~-:~~30b~~-~:::~:::
~UIED
,Esı<.: tı•
Yt'llm ,\hmcdi ıuıyıkta
c

b bak '!da naz. dilind, cil".t'·
' bl elhak
":C.ii•
ed Balat

nsı m~

F..sktclg-~lydi

vfiC"Jd yapısı
şarşuıındaıı
Bir gün ~ cti::!ı> Ahm • kızı görür 'c h..
.. 'Ç< ••• n yolda b~ m• n -Anükası Er<Tn"
ö
· k "',,,_
':1.'.. •.
zrnglnlerd..n
"~... Buhura 'nın kızı Buhurik;ı hanımdır.
Şa;
ı;.
1 ·--•ı ı bir kuru
Yctı'll Ahmed bu scvd.ı ı ... Y'-u •
da
ki . sandıgı başın
._ ·• ?eten kesı ir ve c:.ı cı ı. haınamn gccı ndcn iş c;ı.ıaramu.. H:ın~,r nısı ıl J.J· l rt·
kr. &krl Mustafa yırtık yeme
ı
"'.
m~k !::tcd!ktc Ahrocdin ağlamaktardol~u~~11
görllnı.:c. ç, u. la alikaı'Ar olup tlc .n og

it~!~:U:,tu~7°::wnküpll

nır C.ozu;,.. }• ıu sı 1. ycmeoı·ı~·..mı
d,k •
""'
)ı' ı:p ı;ık yım ocn sans o kızı alınm: der
DY)~ ham:und:ın ı;.ıkınca:

Ko

bckliycn

Bekri

nrnı

n

5.!b:ılı

ınıuuıı Yın•cdiid

-ı

arıu

Nerel.sın.,

K ş:ııılıyım..
.,
Oralarda dcnız var mıdıı·. ·

_. )üLCnm

,

u,,. i;: txniml

-

Yar)n
rt>nk

Mcscidindr
na
si grl'C
iskelede bukıldıktan sonra e\ı:rlıır Oğlan C'Skici suııdııw·nıak W: n ayrur oturmaz
·
B ı
··
Şalcı u ıurııc;ı •
ğırun başına otur
n.ıı bır adamı damlat;
l'k nlı su papu.,;larııııı çabucak
De· ı n
••
dikl\'Cr..
• Başüııtünc bcz.irgiuıbnşı : ..
Kaç para vereceğim ·
."ıftaha
ıı,,.,.nrlık
olmaz, gönlilııdeıı
,.,
......
koı :ına Hak bcrekN vrrsin!.

Evlı11 } :lzc t,,1 r mısın? c.'IJ)'-' sornr.
Şeb r u :ı[ıyım Bekn b:ıba. balık mıYunı

sun;

·-'

.Musuua~man oğlum .. der. dikkat et!.
,.ehuı.lılc,. gdccektir, sakın
h:unnma '

Bü gece sana

u\•ku }c-tur..
&bacığım ben o n:g:ınn ateşi :ışkı
ile zatt.::ı b r gece mum gibı uyanık dururum...
~na

Dc:rı. bılc yoktur..
lstanbula ne uıman geldin..
Altı ay oluyor..
Ncr, de ot uruı'Sun?

Topc;ularda .. Ya ııen ""rt'dc oturur.

•

O glı~ akııama kadar Şalcıntn adamlarınd~n bırı gıder, obtirü. g<'lir.. lkindıy(' doğ·
ru ) ı tlın AhmPd sandıgını toparlayıp k11ıt·

lcr hamama emanet bırakır, evvela Eğnka
ııu yolunu tutar, takib edılrnl'diiğnr kanaat
gl'tirdiktcn ııonra Yavedud isl:elesinC" ıner.
O greı: Erguvanlı Yalıda hrrkc uyanık·
ur... Kcpcııkl('r iğt"l'ti kapanmı~tır. Bu ıkln
cl g('CC' gaibin BC'!Iİ, bt>m daha erken, grce )il·
rısı, h<'m dr daha uzaklardan gehr:
lluhurıka Hanım:. Buhurika Hanım•.
Hançt rlı h:ımamda eskici Yrtim Ahınt'dden
bır oğlun olarak, dünyaya sultan olacak' ..
t'çuncU gece ise ses c;ok daha uzaklardan ta karşı sahılden gelir!. Şalcı Buhuraçi
aklını oynatacak: bu bır külhaninin oyunu
muydu? Yoksa hakikaten gaibden bir haber
mlydı? Bir hamam kapısında eakicılik yapan
yahnayııklı oğlanla altun kalca içindt" biiyüttüği.ı bıricık kızının ne mıinuebetı olabılir
biıtun Balata y.ıvıhr, Hanc;erlı ha·

marn muse\ ı

Bır )'i:.Z

gecesi

Hnl em ud

8<1113

f:nnck

sahilindekı

Hanım!.

seslcndıkten

-

Hançcrlı hamamda Es-

-

surıra

milft.erilerin

akınına

ugrar.
bqmda Bekrı
Mustnfavı bulururlar, sakalına kma çalııuf,
sırtına bir kanbur oturtmuş, kılığını da pır·
pın oğlanın kılığına be~tir \t' -ulakla·
n du ağır işıt.mektedir.
Eskici Dayı!.
- Ha"'!
~ Burada bir t.ue yiğit vardı..
- Bagır . bağır- alır işitirim.
- Bu sandıkta bir tue yitit oturur

mesc: 1 v c:un.lc l"'l(' sabah ezanların n c.'mnınası yakın.. Balatta
S;.,b Bu...ıunıçı·run Erguvanlı Ya, lIW' hemen dibınd<'ı\, denizden
, r ses yükseLr
- Buhurika Hanını'. BuhuriDiy<' uç dffa

cskıci

sandığının

Oturur-

Bugün kandedir!!.
E\·de. Hut\dır...
- Nesi vardır?.
- Cin tuttu oğla.Dl. c:in •

' ı Yellin Ahmeddrn bir o~lun
olacak, dU.nyaya Sultan olacak! ..

-- .....

Der.. Daha ikinci seslenişte
ya.mm pc-ncerc kcıxoklcri açılır
.., d nizd gaibdrn gclcn bu habe• ı. men butün yalı halkı işitir.
ı. ..•.a• 1 ~ııdc, dibdcn yüzerek kıı·
c '.! Yt •ım Ahmrd n yakamozla.
n lan başka bir şey gôremczlı·r.
) an: >zlan da esrarengiz bir
hamlrdcrl r

- Su cinleri tuttu.. çetme Oe ~
küp ile testi ile koeueur. ·
~ Sen neli olunun!..

• •ld<'l:Uull

Yalıda uıe

Buhurlk&

Hanım EalUcı 'ı"t·
bır Ol'hbu

tim Ahıru:dio ha.nkuli.dc g\)2cl
oğlan oudugunu öğn IUIUŞtir.

Babam bu dellk&nl.ı}ı Yalı.}ı almık·
ta. hill nıc;tn tereddut ediyor Alaın da dlln
yaya sultan olatak oğlaru b r arı l"VV 1 dv!N·
r&}1m'.

~eğ bL!i!&mıı;tır Gomı! nrı tart! l'lt·

t klen Yetim Ahmed ruyalanna gırm !ıttt'dır
On altı ) aşında cn-aıı gtiıell r tabı
fıfet.ı 11 nan!.
Bır fıdan ııelvıdır dı~ lım OO)a

Gazal gtizl nod ln11> ~ ya
- Esmer guzelıdır.
- Alnı kiküllil yanatı gamze
Ağzı gtilbeşekı:r dudağı )Uul
Elkıcıymiş. fa.tinnif, onlan unut
- GQml ğı yırtıkmıf. pJn.n yamalı
Olur a Df' gün duruyor babanın malı
- Kızım le gf'ÇIDH böy~ bir fırat.
- Safa)1 hatırla al koynuna yat

di \"aka

gcknlt>r
ı..::crt_dır,

yar hahamlardan lan.l'e batvurur
da
0
..Gaıbd n llu tUrlu 1<'11 gelır. Rahnı~t ~)·
tan! G<;k YlirWıden \"f' ~llllden ırİ nl r
Rahınaııldir.' drr.

Balatta• ..
Balat n('rcsıdir'.'..

\'rllnı hmrıl ( Hf'filıu: SatıUıa

0.111

•lı l

-

Dayısı! ••

Ni.ha;:.~t. hır hafta fuıladaıı eoma deDiWo eoa ihtar ırNr
- Buhurika Hanım' Of'Y l lnlfll UCUyar'
Şala Bllhuraçtnin aebeD ..m Cllll olu
aileli Wr diYU kurup topiamrtar.
.... otlu biae OJU ~ klilh&DI
~al.......,._ Her abah
Tcıpçtllıum bamam kapma& plir aquı
da . . . diimr Balat Dlndıııdir bümeL. QG.
.ııw.
Rltu buaa abp l*ÜIÜ8
. . . . ...,. IQ1kbr Ama biadlD ba bdar ta.talıu detibDla ..... Üllıe Blllamüa Ha·
IUllWl ... )-alma]Uh ~ nrillDeli dt
. . . . Bm lbam olu .-ıa defil. .......
1g........ ODdaa *C•~ cıClaDdlr ld din·

......

,..

,.,.

..ıtaa

da ......

olM'&ktr QllaJU
D6I aJdaktu

t'ftl'

ba.ftamM lııcıtup

w

alınl.

...

IOIU'a

lifafua

...-m .... atana.

.Karu- . . . . 1 Karanlar.... cllırler
~ MI' bQet .........,... . . , . .
...... bldur:

-

,.,.

Yeda AJumdi ~-,-i-:::~"'9
1 lr'.
"'..

QCtl

~~~!,___________..::.!n~o~=:-::;::-;:

il:

'llır Eakiclgtlıell de Bt>kri
nUı&tı kı) .dildı\desin.. ka\ı.ışur.

Ca •.> eMin<fıı.'
Oğlan k :

Muata-

ifık kız oğluııın dı\"aneıl.i o
uh~bbt't ederler: kız:

rece tA~nl:

imdad

h:llilimdcn erim Yetim
• ban• dünyaya sultan olacak çoAltml.'dım.
sen lazımsın!.
cuk ne Iılıum. ban•
. ttk aılesi tarafından bır hafta IOD·
Dıye k ikaati haber \'erir ve hemen
ra yapılaca .s~Uktc hafif bahadn ağır mtı·
o sif'af gı-cesıl, rak valıdan kaçmayı teklif ecevhcratını a a
•
k.lardı y
- •· t nasıl nen.'<len kaçaca
• eder. F ..,.a
, . bah
le i n-ı.....ı
mese Y ~•
Ahmed ertesı sa
Um
Mustafaya
açtığında k oca a""'""'
J ~-..
tmeyin
..
Buhunka
Hanım mtı.
- Gam e
uğun
d ld
cevheratını koynuna kolt
a
~ ,unuıa.
a.kşama doğru Bostancıbaşıyı bekleyın ... dlr.
Akşam olup ortalık karardıkta kan koo
lQU'o
dl'n sürgillerll'r.. Arası çok geçmeden yalaya Kancabaş kayık ile ve kırk ne!-:_ ~
misali Bostancı ile Boatancıbaşı ~· • ı B. : Bostancıb&şı: Kancabaf kayık). Ot
bostancı ile yalıya çıkan ağa:
_ Eskici Yetim Ahmed dedikleri bala
oğla.Q kandedir! .•
Diye gilrlt-r: Vl' telqa düşen yalı hallml
da teskin eder:
_ Başka kimseye ı;aranmıs ~
Keşanda bir cana kıyıp lstanbula kaglra1t'
kanlı oğlanı alıp gideriz ki kısas )Aamdtt,
Buhurac;i bunu nimet bilir ama l~
de keşke bir hafta aonra olııaydı mu
yolunda daha emin olurduk der ft oilılll@llj
odasını g&sterir. Yetim Ahmed BOlıtucdlıll'i
l1JlUI ayağına dlltUp:
- Gençlifime acı, gtbDelJlllme - .
ca denize nUır odalanna girip kapıyı

na alyuet etme, bir gtlnlllk g8wjba
Diye yalvarır. Boetane1ıı,tı:
- Yliit doğnı eöylendn_ Ben .....
dun•• Seni padlphımıp göttk~
halbıe o dahi acır w aenl nl8'rma . . . .
Bunu iflten Buhwika Humııa da:
- Aman alam padlphımı• ._.
g6ttır ki erimin hallaı için buabR
hm..
Bo••neıbqı neferlerine:
- Bu civanla bu Dilin aba lral/laJ
111Jl!•••
Emrbü 'IVir.

ita.... ..,.

-

açılınca

görUrlt'r kf Bo.tan
dili kıyafet eylemlt Bekri ;.,~::.-,~ l.r
- Yetim Ahmed.. Ofium der maııa
lan hlzmetiın artık f'amanı oldu.
0yastıkta Bafayı batır ile kocayın'.
n bır

v'an

AHMED (Fl't!illk) - Son y eniçm
balanndaıı Çardak Konutu ~ IOr·

latalı Hll.leyin Atanın költoeidlr. Blr -~·
rıa11111z
tike~ gemisinde tayfa Yamajı iken J.t.an.
bul lımanında gemi mürettebatından birini
serhOtJluk ile katletmif ve gemiden deniR
atlayıp kaçmış, ve )'lberek Hlhıeyin Atanın
Çardak iakeleeindeki Yeniçeri kahvebaneaim
cıkınıf, bu namlı zorbaya lltlca etmı.. Qala.
talı Htiaeyln Ağa da kan diyatini ~k takibden kurt&rmıt. benlla Qll alta ,..._ olan Franaaa gemJci8l de lmllmlyeti bbal . .
rek o devirdeki ı.tanhahuı ba Damb kah.,.
hanesinde kabw 1lf&tı olmut. aynca otala
da kaydedtlmif; Vak'al Bayriye'de Sueqı
~ altına kotan halk aramda bahmchıtu
halde vak'adan Ud llba eoara "YealQerl . .
zilinden bir bed bynettlr" diye Daim . . .
ret çocuk •Jl)abUecıU yap olduta kide
Çardak lakelel•nde boyna 'f1lnllm1ll,

sıı

l!lTANUl'l.

31.2
nmııı

teki hüner ,.c maharctind~ gi'lmişu.
Caırcı Ahm din ,-:ıkalarından biri Top·
hanede n\·asc:el('bi mah:ıllesindf' bir gece Ş.
Ha!l!-'11 ismind bir kadının kapısına dayar·
ma~ olmu!ltur. Ş. Hanını. lkınd A$.ıdiı!han"·
din saray tü!Lkı;ilt nnd'"ll 'birinin karısıydı
Kocası gayet rofu. beş vakit namazını mahal·
k mesc;dind camaatll' f'Cia M!<'r. gec-. f:"ÜndÜZ
ıb:ıd ltc k("'ldi'li d b vak t n:ımıwnda. li.bi·
<le. zahide bir taze olıırak ta11ılırdı. Camcı • bı
b 1r kfillıanbC'yinin içip ıçip d cliııdc koca sal·
dımıa ile Ş... Hıuıımın kapısıııa day:ırun31!1
bütün mahalle ha'kını nvafta kalJırın• tı.

Kü!hanlie)i nt'ıra atıp: "ıAç knpı)ı k 1·
tak:" ruye b:ı!;"lrdık~a. tüfe.it: inin kart 1 d

"can kurt~ran yok MU?" çığlığını basıyordu
Hayret v mfrakla sokağa fırlıyan mahnllel
şrasında Camı:ı)ı kapıdan çekip atmağa kim·
5(' CCS&'""l ed mİY"lrdU
nyıısçel bi mahallesi
sakinlerind...n V<' sC'mt..n namuslu kııb:ıd:ı;>ıl"·
nnd:ın b!r dl'm!rci Rıfnt Efon:.iı vardı aneak
o. '"kı.rd ~ı:m.. ağabey~m . ne d !"!.n varıu va
nn sabah gelir goriinriin" dıyc atlı dil n• bL"l

dert ile Cnmcı;>ı alıp götiircıb·lmi.cıe: kulhantx>vi g!derktn de b.ığınyordu: Elde t""'"bih.
dild~ Kur'an . ard clPğind • namaz kıl kadı·
nın ... Eve rrk k al1ı~ını gözlerimJ.' gordiiro:"
diyordu.
$ ... Hanım, rrtrsi sabah nJ:ı.ca knranlıktıı.

mahalleden knçrnış, kendis:inin Öz"nc bezl'rı ,
!'\i"li d1.: tez rld...n telliıla verip sa«
tırmıştı. H:ınımın f'srnrı d:ı cvı:ı vrnı ,,_~ipi• .
ri içeri girdikten sonra çöziilmüştü. Duvnrlnrdan birinin içinde gızli kapısıyla bir zampara dolabı bulunmuııtu

yaptırttığı

niz htngiliı. Ahmed son yıllarını Salıpazan de. . amamında p!Stemalcılık yaparak S<'fakt
içinde geçirdi.
B:ll : \'aıııf H~. Not.

Alll\U:D (Kaliçcd Hııeı) - O . . .
n ) edınt'ı
... erı~ en. ~rrinkri ve bilhas~ " •
~ nadı~C' sf.ınbüllcrl il» meşhurdu "Dal~
vaz . ''Dilnlşin" ve "Hayıı.lbahş" cİı dı ".~·
"Z<-rriıli lı'sc.il edllm· t" . .. .. a n a uç
çoğunu Hac dönUşcin~· su~bu~ 5?ğanlarının
1096) te öldü.
c getırmiştı. 1684

asır çiçcl<"il • d

m.

Btbl • t.'beyd

b:ıtııklınn

•n
ı; ·Jı

L

Altmtd R

Alll\IED (Kıındil) - lkincı· Abd""lh
il a.mid
d evri ronlan nda Beyoğlunun ,.e Yüksekkaldı-

lştc

Lm.

ııında
... .,Tlı

mn l

kıW\"C'tınl." baglı kalıyordu.

. . "K~ru. Alım_ed gnyrımüll<'llahtı

Knr~
lun~d
lst.anbnlda hr·
(Hı•slın: il. C. lznl
yt"canlı :ıkifilcr uyan·
dıraıı Çengdköy ciııayrtindc Tatlıcı l{aÜ çelc>sinin en kork•ını,;
&malarırıd:ııı. «;:l'l" rt'isı HniflC' bcrabrr Kadı·
köyi.iııdr idam olundu (B. : Ç ngelköy Cinn·
Y• ti , ..., Raif, Tatlıcı ı.
AHMEU (füısımp.'lMılı Küçilk Kııru) nirind Cihan Harbind!.' Çannkkak müd:ıfaa·
sına işt.iriık rtıniş İ"tnnbullu delikanlılnrd:ııı
biridir ki sesinın eşsız güzelliği o mallş<'r giln·
lerindr Tiirk sipt'rlerinin manevi gıdası ol·
mıı • siliıh arkadaşları v!.' komutanlarında un•ıtııll"'a"' hır hatıra ~ırakmıştı. ~Ierhum Ce·
\'ad Ahl:nn Giircr, hatıralannda, Ka"ımpa.şalı
K 1 ıri"ık !fara Ahmeddeıı şu satırlarla balı·
&'<l •r:
"İlk glln!rrdc Almaıılann karsısında har'ı
rttık'erini 1...ıı.nnrdC'n \'" büy{ik savll'tlerle ınu

den:

bulunan

Vi'

dmlenm<'k.

ateş k~mPk nrdir bilmiycn Hindliler. kahrama~ yedinci fırkanın
ne ıstlra1ıal imklnını

bu mevzideki bölükl"rl\'<'nnemf'kte idiler.
Halbuki: insanların hrr glinliik tabii ıhtı
vaçlarııun lemininl' imkan bulmak ateş hntlannda da zaruridir.
''Bir giln işittik ki: bu sabır tahammiil
\"l' metanM. ti
·
t:iileri k d ms:ıllr:i kahramanlarımızın sün·
•A'-f"f" a nr ki'skın z.ekiiları sıkıııtılarının
\'an ı ıne imkan b u ı muşlardı. Nl"feR ııldınnı·
- , ~leş ~asırgalarının öniinc "mizel sesle"
gt c:r.ııışlerdı.
.,-

"1.1•

·
1ı Kil"Karncıka~ıl
.. k. .., dil-",ı'·eı.lerındeıı
Kaı-m1pn1::ıçu Kanı Ahmed
.
gfü:cl
·.
namınd:.ı. b1r crinizin

tannan oldu .,

Ahmed ses tali · ·

k

arlar s<>hhnrdı.
l'gltı asabı gevşrtl."-

b'U

\'l' '""C

•

dan talim etın· ., mını ~ı:ımofon plllklnrınış, oğrcnmışti. Yanlış k<'limc·

höl11klrı ın·· ynptıgı ılıırJııclın

•

------------

bu &'Si

r.yorlar Y\
rnlıtarek··ııın
dc,·anu Ahm...,,
h
•
•
•
<'Wll aıu; res::nın

Kadıkliyiinün
scrs<'rilerin-

Ruhları d'ınl" . . .
"nt1ıncı
cck ~~biliyet.tc idi.

d

"Ahm{'(}in başlıyan gür ve güu s~ i 1

arıı.·

anıtid:ıııc tanrnıı.larda

rı b"

tıırnfc)'n
muhnrc·bl'l,,nne
fasıla v
.
.

Alll.\rnı> (Knnı>

1000 • 1010

gazeli

mC"VZı"ı m ütıı rckr• ikı gtaraf
lıyordu
'
1
hasımlarının beyaz. bayraklı. ba •in
'll ,
1
murahhaslnnna lüzum s;öst.enı! dnIIUJj g.
.
h
~ b"
n kUl~ t·
s ıır.ce er gı.ın ır defa yapılıyordu

AllllttJl (linp
tan)
(B. : Kııpt:ı·
nın Kah \'C. ı l

_

ll~iği çarkı\"

kıt.ııa:.ıııırı at.C'şlt"rinı k('3me(iro klfı

Ml'lıluplan

r

Sl"Sı ·

ullah, Tezkire! ŞOkO.fedyao.

lerle •'J

•

ı c yham l<rln•i.l ('alıııı
pı\~ uzrnd lı rch.n

311

J."lıntı
, . '11

t kd"

·•

P

.) uk <ılrlu·

muıııkı .
k
Ahmr dyı
çbo ...
lr! u \
zıfosinden
ur.aklasnın.nuısı irın
onu g .ırmt k
..
. .
b ı 1c d('m"1llişti

n

lr cllıgindrn ses"'

Fakat

ı>k bü ...

kumnııdn!Ill (Atatürk)

•
"Ah~roın vakti labur ağlrlıgında g~t:
g~nd~n sıpc:r muharobdrriııc pek alışkan d"·
ğilmı:>. S!'!Sınden istUnd"yı düşünen arkad -

lan uncrkri onun kum torbalarının ma.zgallaıında dC'\ıım!ı kalına

nı

temin

ıçın c;ıft.e r.~

h!'tçi ile> bckleşirlermis.
"Kafkas cephesinde Ataturk'ün d uü
t('ftış .st.ilt
. o1an Llco - Hnni - Harra yolıı
•
. ı.
:m_:u~
l!Z:'nn~c :ı.~ruyuc;;t\' bulunan bir kıt'a tı.h"ll'İl·
ğ".na bır gün tesadüf ctmişU'k. Kıl'n kuman·
danı Atatürk\• va.rlfesinl, vı kıt'asının mcvl'Udunu söylemişti. Hıı.zunındnn gcçl'tıl('r ara·
smdn se,imlı Küçük Kara Ahmed ku.mand •
nımın nazarı dikkatini crlbetmış VC' kıfa ku·

f'..uan bır aaat ba:ıan da bı.r kılı; dakl·
ıız1a slir rd f'>u!.ık arhda.şlanm lbll\ r
1anr:ı g >Mlr!Pr d::-rl
to 1
•
ılmağa
;-n r. p nnırlar, ııt'Slm kı
ka

r

ı
başlayınca crl r atış yul nne g• r
('r ocn mllbaldan bltkın bır halde tt-kıl rd :n
ll&IJ;l.m
"Ş rıo "
-• Ku<:Uk Kara Ahmed dınl •
~ .uu
Y n Atatürk
• - 8 '-' cqihro
~r muhan:bft r olm •
c.' !1 lÇU1 bö'ui'.,"Unün nara ıtı.:van kalmamış·
tır Seni ~ iL ymı. fa.kat l'VW!a t r
ı:-ıw' _?ku' t-.ıyurd ı'ar Kiloml'lrele!'CC' y-.ı·
yan )'UN) } ~ın Ahmed' Mab taba baki·
ma'.tl yıır g 1 ır hlt:rona" gaz:!.:nı okumıı[:1

k yuldu.
"Bu gaul rl

ın

f ' rl

ağır

a

ır t" .

lıi,'ll!UZ ~rala:mıınıı d I!13.Illın mü! kkııı.'·
ınh.d n b rbıri ardınca d rcd ttk k:l\'bola'l

tatlı Jıayall

~ ş;ı.iıyord'1

•

dinknd

mandanınd:ın Ahmed hakkında iz:ıhat &lıruş
tı.

Öğrendik: Ahmed AnafnrtııJann Ah-n -

di

idı.

Mımed \•t-silesiyll." biz

dC" ufak bir molıu

kanıştuk.

Atatürk:
- Ahmed anlat bakayım 1 z:r,Tlll(' ka?"Ş
Ahmed: SC'sinin ilk iht.izazım d• !mlan frsrl •
nın kulaklarına işittirinciye kacbr pc-k mkın'ı
<.;ektiğini ,·e:
- Elimde sil8.hını yok paş3.11t &
yu·
ı:iind<>n doğrusu kurban olmak "'tema<!...,.
pnşaru. Fakat arkad:ı,,ctlannun bir
:ide t
simi<' istirahati' ihtiyaçları ürk kliğin ~
leb' çnldı Artık hı<: b"r ş ~· d•..,.•=,--L
onınğıı başl:ıdını. Hey h yım H ndl-' !\' atl'E
kes kı.unnnda.sı gibi ttlSİr ttığ'ıni ğn:ndJ>t n
sonra açılır, rahat bir nrJcs alır '~ böJUğfunU·

'A._mt'd 'K

kal h"'l S&n[:ı. dıwul kamı. knlantor cübbesı,
m:.:r ~ü bu,u.'1.!ll!llW\ lan V€' kıu:uıkl.'rlrr<'
.,., n t~rü ek ildı Kt'!ldisi bı!Cıll
tudn ~nsdolu pa~ 1 (' ?) Meclisi tetkikatı
. yani ŞeybUlisLlm kapwntn rrı

İllTAN!IUI.

~

yllksek mansablanndan blrino postu

ı;eroılş

lerdrndi.

Huv camn altındsdır deınC'Zlcr ınl? Ayıp
değil a."bunun da merakı 11ıovardalık. bıçkınlık. kabadayılık.
"Dairedeki kucak saltallı. çatık kaşlı.
kem s-.ınıUı kapı yolda.şlıınnın arasında, hağ

da.Ş

kurup

hanır g:bi ya}ılırkcn onu gör. iç-

i rınd< en nurani çehre
en mübareki budur d rsin, beııırn yanaşıp lkf eline \'anrsın...
Bir halımlilr ~!imlik. bir .solu sulehalık ki ha:,., muhlis \"cli. Ermişin boyrıuzu kulağı mı olur, bundan ötesi sağlıktır.
4

"Elinde ke-hlbar tcsb!h. boyuna tecddli
sesle (Yn hak!.. Ya kadir!.. Ya kayyımı! .l
dilinde ayetler, hadisler. ke!Amı kib:ırlar (.Eı;
tağfirullah'
Sübharuıllah :.. Nestı:.:zfiba-

IAh!-l
"BJ- de daired n çıkıp mine g isin, asıl
kılığın:ı girsin de scyn>t:
"&ı=uıd:ı momıor, boru gibl fes.
şakaklaıınlı kı\'lr kıvır zlililfler. Bı
yıklar yukıın burııl!:-ıuş yrlpa.ı:e sakal
hacıyamna bulanıp sip!hri bir hale
•· Arknsında omuz.lın ılıkli mintan,
yardan aynldlm ,kn,ıı1turma camadan;
k 1 knı:a'dan kadife siyah ceket, bclindr 10 kulaç yiin kuRak. Ayaklannda şı
hlık. ..
"Silihtan yana da plirnakıl Koltu 'UI'un altında caldırm:ı; sol böğürür:
dc altıpatlar, s:ığ böğUrilnde U\z ku2.k'ısı.

•On k.krn c

p:ı.zısı

demirlerinden
BinLklcrle rakı
d virir, bir ywnrukta koca mermerleri
tuzbuz d r ~kitn..'.;ını bohı;a gibi ha• .lar, Yakacık. Ömerli. Dudullu köy
ı;;:üprkkrndcndı.

dJğü11lerindc yağinnıp b~ güreşirdi."

AHMED

(Kaz.ıı.zzadıı Seyyid) -

Onn:ıf
Gdtizinci l1Sll' sonlannda Uzt:n"~
..-r.;ı
es ından ve naınl! hattatlardan; ~:ı:ıyı Kevkrbz!lde Hafız hlchmed Efc~di
d~ me!,)k etmişti; nslı Konvıılı idi ı--ı

(H. 1165) d

öld.ı.

-

'

ıL>

Blbl. : Muatııkiınzfu.I.,, Tuhfe! hnttAUn.

~DIED (Ketmci Hacı) - On seortnlannda yaşamı, ili
_
d1n W' bUyUk
., ccar
~hnn namlı çiçekçilerink!z.nrı asır

• B< kta.'}UI otururdu; tohumdan elde
d ~' te"" 1 cdılınlŞ Uç rumi lfllosi \'ardır:
c P"GuJrcng ~e""'•
...- •L°. -t" "l3C,"-"BZ KrtAnl''
,
.,,
w
·~üına.run Kı.rl:ır.gıç" kt isimler. ~ol~de
ııJndir. Gtrid JA.lclt'J'indcn elde etf.itrı iki çiçek
te "Nadire" ,." "Doııluk" ya:lıut "Ziyabalış"
icıni1 tesc:I edilm!ştl. ki bu isimler de çiçekç.Jer t,.zkl.J"('ıd sahibi Ubeydullah Efcudi tara-

1
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J\ll'\~t·n

(Kı\'ırcık)

lkıncı

Abdlllhaınid dnTının BOn.yıllannda Cskli.da.nn namlı
knh\« cllcnnd ndir· Anı.ha vaııuııı t: kc' 51
yanındııkı maruf b:ı.l.ıkçı kah\• ııan· ini lşlet.lr
di (B. : KıvırMğın Knlıı; han ·ı.

AHMl1:D
lkinci

(Kız)

r.cç..ıı asır 00.Şl

fından konmuştur.
n1bL • tı~"dı1Jb.h. Tl'zklrel ŞUkO.!ocl.)·an.

AHMED (Jiınnılı) - On sekizinci asır
ortalarında yaşatnış namlı bir hakkak, jJk

de

Türk matfoaasının

nı"nsublarından

\'e

İbra

tib Çeh.blnin ıncşbul' rseri "Cilıannümiı" bu
mattı3.:ıda b:ısılır iken le\•hıılanndan bir kıs
mını şimşir Uzrrinc bu hakkli.k oymuş idi.
Hayatı hakkında b:ışka bir kayda nı.stlıına-

Yaııamıt

tan bur

ç.'

ı

namlı

bir

r,

btnın

da

:Malımud dl:'Vrinde İstanbulu::ınıı
mcddahl:ınncfan; Musa.hın Moodah Nuri Ef •
d~ln çırağı \"(' Mwıahı.b Meddah Piç Em~

him Müt.eCC'rrlkanın iş arkadaşlanudnn: KA-

---------~-ıı::?>_ıro__ıı_
•..,.

Btbl • \"llru! Hoca, Not.

aı,-n.nın

dn arkadaşı, MC'ddah Camcı lsr:ıaJin
Hayatı hakkında bundan fazla
bir ŞC'Y öğrcnilc>mcdi. Meşhur şair Keçeclzad
İzzet Molla. munsırlan olan Kız Ahmed! Piç
Emin Ağa hakkında şu mrif kıt.'ayı söyleustasıdır.

miştir:
l\.'l.h~U

t• myltl lld mMlılnhın
F.ttl rbanrl hfwunJ mlltııt(ojl
Deci! nl'ıKt'h T.llrdndıuı btrl.t
Piç l:mlnl do~r Kı:ı: Ahmrd.

madı.

Alll\mD (Köşklii) -1kincl A'bdülh:unid
dC\Tİ.

aonlanrun namlı kabadayılarından:
"mtinc nlsbetlı> "A\"ratpanrlı" diy-. dr anı
lırdı, .Aksarayın Orikil rinin ikinci dfTt't".'
ayakd:ış!anndandı 03. : O!lik:'kr).
Bibi. :

kc.:ımıış

,.
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Al:::ım1

R='!:' lt.iharr"r buya.

AHMEI> (Küçük) - Geçn
nrula ki"'a sandaUariyt mc.."'1ıur

asır sonl:ı

Kanlıca ıs·
kclı:-sinin en güzel piyad l 0 rindrn birinr sahh
nnmlı bir sandalcı idi.
Blt' • .A C. Yada Kl\D.lıca.

J\ll!IU:D (Küı·ül..) - Üsküdann c:ı namlı olta b:ıhkç• 1 '"'nduı H45 - UH6 arı
ja
Vasıf Ho
• nfından. t "mlm' A" • • p::
d.isinC' \' ril n luyrnctlı bir notta k nd"
kında şu satırlar yazı!ıdlr: ' Artık çok iht.J"ır
ladığınd~n kaı kndi l:ışl'l::ı. kah t\il rin vn
duru fü beş on b:Uık tutar. nafakai!llll •:>plv
ona yardımd:ı bulunanlar da bil~ınd n !ay
dalanırl:ır. Oğlu Topal Cem 1 d ıa:n1ıumızın
namlı oltaeı b::ı.lıkı;ıl:ınnds.ndır" deniliyor.
Elbı.

'\'A:nf Hoca. ?':ot.

olundu.
Blb'

AHMED (KUlluuı) - İkinci AbdillbAm d
devrinin namlı Jrumnrbazlanndan: b -.J.a ~
Pn~·hta da hüner sahibiyd!: 'lJu o)ı.ı'lda c riya knl"Şl karşıyn oyn:unaktar. ç<'k~nd""'i en çeUn ıııkip~crl de Kumaş Ali. Ç1'1Çt'E.' K~ ·
M<ınlcl Zenıhi, llikçl M1-<iık. Karaınnn A d•
1

ve Eğriboyıın Nuri idi.
Ulbl. • Ahm~t Ras!m. ş "'r mtlkturıan
AJIMFD (!'tlı':to\'f)
Qn\'t-dincı a ırda

Oıı

)'t'd.Lncl

uır

"rtal;ıruıda nanılı orm oyun ul.ır n hn k, ı
dl adııu nıabcll nılaıı Ahm J kolunu kurmuştu. takımuı dı aynı zamand:ı p k r
idi (B. • Ahm«l Kolu ı

<:

~.

ruh

'

All\lf,D (lııl~lu Clhıın)
Kıı.nuıı
'"·il
SO'
vmıın
d
'lnr:
n
ı
\
Jlarındı
Ma
.-. ı an. . •
l
1 a ou ı.n
bul lbrahim Pa
1 r. und
gtız; ·ı.gı d lı n: d
da : a nr lıfij k
vıı

B '\.ıı Şc lırcr

u'lrr:~d :ı: bıkı ı
IUrl J \-ylJhlrn.&rtılr Ahml'd,
ICrJ•oflıulur ol ~ rl •rl1\ntrcl,
fddlol<n At l<ın hf'r lihır kurban
\ ı.rtrı.-r Anr kur!J&D olınab .....,,

AJllfED
kı:::ncı

nin J

nJ!Tlll

ıaf,:ı

Tukadlıdır.
tır

l!üs '

6mrl

:O.ulı

(S:ını,\

namlı

h

il tamn:-ı

J-:ndl'runu
r.

u

lk-n f,,)

t~ • ıarın1ıııı

'

il('

ı

lı• Ma}'.ın1an yctişm·

•

h yazı,)1 da orada B lgrnJi

Nnsuhpn .17.a·

Hıı.. m!nada ıııın'nt c lrİ olarak HC'kimn;,lıınlıpıışa C'nmıİ'l(' bllvulc kıt'ndı bır Afı•q.
hafı ş rtf lı diy cl'n ti, 6'• nı 1 tırl:ıUan L~
,,k yci!u "Arnv rl H:ıt" adı •!,.. t:; r nsalı..i
vardır 1715 IH l12il dr öldii, Çenocrlltaşt.ı
Alipıu;a Camii mııı::ırlıl:"lna dr>fnedildı
Bibi
lif IA! 111%.\dr, 'l'Jh!~J hattAUn
AJOfEJ) (Şl'~ lımmlli Tah:ık)
r.u;rn
aııır ııonlannda f'skUdann nnmlı kab:ıdayıla

nndıın; olcumıı yaımı.ı bllme-z, grnçli~indl' lC'·
bakh.ınr-dl' <;alışmış, crkct omll7.da, kiraz nğır.
Iık <'MC'Cl ııokulu, havlu omuzda. fiyaknıu ycrlndı \C' gavı:t M'Sur oldııf,'U hııJd ııı b•mı z.
bır çok kl.ş.d· n yam nlmı~. yüzü t'kmr-kçı ÇI'·
tclı:she dönmDş•fi. Son ~anlarda ışı ayya.ş.
lığa dOJmıfiş, "oghım bir kahvt' i<'•llm. oğlmıı
rakı •\rllm" K!bi sözl rl" o.hb:ıbını ll'lil.mlar.
g
\'l' gllndliz bir avık llnı g/Srfılmt'r.dl.
VAıııt Roc11, Not

ıAJfMJ-;u (ŞJ,..ko)

rıd•"1

dınlı nır •

1

•

,ı,ıııdn

ırnı mırılık

ın 11 ır bı blı

hıt)

huy

' arlı ınd &: ı ı t ç kınış
'1:.1 ' n , ı ll
fi
111 dıllt'rt d t ı ıı olan ~ lırc tı ı;onm lj,
tt rnMın
tma
k
ıv
dilğü'll
lir.
\'<'
pc-h·
ıı d rrn qa

1

('(

.ıı

k m•

•ı .

ora

1111\1

la yuru

b r ~mncuııru alıp co tıık sok:ık dolaşıp sil·

h'I

rıR

L'C'ndı nl v kıııdnn tanımış olan
rliklt :ımııı t ı "'
·
..
pnnl'nr glbı
uh rr1I' N"-rmı•d Mıtlıtıır Alus
ltz
okknyı
aşkındı
zııhCırt krı.
kıl
ylzlu, gı..ı !' · Y
hı fa ıllarmcla oııuıı kııdar ıuıtııc·ı r.urrııı c.a
lıın. o\ 1ına r.urıınnın Ahrngiııı uyduran. cur.

Gec n rıGnn sonla·

nnd:ı, I.onca c;lng<'nc!C'rind!'n nnmh bir zurna.
c•dır 1..onc:nın il!JtDnrkkl Hanı;CTtlbostandn
'"nıa ı;aldıgı zaman, Hıtlidn kllr'61 ynkası.

oyun lb

ttıktı

n

sonı-a

Şı

ma ı

A.lımı•d r,;oıı;tı pC' ı.stn vomınuıı yımınd:ıki kıılı·

vrhıııı

lo v 1 ~:ı ııı l • \ 1 llıd.,
dl}'l meşhur ol n kahvch ı·
n ı trrn b 'ti rk n yanm s.1ut kn:Jar zurnı
ral r. C"trn!tan lr on panı toplardı" dıyor
[!
O r Kn\gı ~n l•r, S \t Alı.ıs N •
•

f!'Clır

Tı vfık'ın kuh\ı ı

de Ömer Hey,. Anbc .. Mu tafa Ağn r,ıbı yıı1
Oz.crtnıt: b.lgi ıahı lıi arkada.•ılarla yarııla ıı
ı;ohb, t! ·r. kakmln n krndınl' ha3 bir [ı ICıp
yııratmamna yol açmıştır: orl ki. Enderun·
dan, Mravın ynzı horalı/;"I ı ,.. çim'; cdıldi.

Bibi

bnhı

1

{ .,ıınu l

ovı mı o\'llilnır.

On

h:ıfızlıınndln:

Mc!ımcd ı-;fr'1ldıdC'n ö~ nmlş,

1

~;ınfıı l:lır z.,'lmnnlar Kıl\'uklu

tuıı;ılı yrr!C'rdı rumııyı gldı.<ın~a U) dııru•ı ~iı
mı: ur Çaıy.1 mbn g{lnlrı ı Mnm:ıd ı orta

:ıbrt J'y)ııb.

!ı(l('.tt! ı

·ıı

1

riiln'

f\rıd,,. ıı:•lmr~ ..ı nıfınıl,anı hCıb.
ı.rrrl<Ur

l TANll 'f,

---
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A ll"E'.D 'P.

Alf!'llJ,U (~uridı')

Kanuni S•ıltnn 8ıı·
1 ymnn d.-'\Tinln ılk yıllnrıııda Mnkbu! fbrahim Pnş:ı sııdar tlndC', l tanbul.uı. gÜU'lliğı
d il r!' dı lan olmuş bir n vcı\•anıdır Asnıı
büvilk •rlı rırd n Taşlıcalı Ynhyaııırı "$<>1ı·
rııng ı" ind!' ovlı'rn 'iş ,,.,nııf g'lızt'llrrind.-nd r,
hnkkınrlakı bcyitJpı· mınlarclır:
nlrl Şfırld" lıuwd, ınJUı ~.) kt-r
ı lfhaııı 11'"'11• lt>lndn rnfıııı• brn•f'r.
Olıı!ııııır
m
1 ıylıhll • l tl!\I
iki Nıf klrıılğl dnr 111·rll MI.
loonlll nıtır~ ,ıJdlr ll'lt' mn1ırlıllr,
Ku,ı kuş Ur li\IArlıır Rlf'l'.rl..dlr

1

Z DDC\I'

n

n'tl ar 1 ıı r·
daniır
W:Uf'

TaJ1u

'\hnı J

boylu
ubl k
m ını
çc hrdı, aka11ı
bır n<i ·ınıtı, f kat f. rn
kal \ bıy. .rı o 1 d
s nı kııdıu
lnt' o k tlnr lıt ı
•ınt

lrrdi

U,.

\'ı\ıı

t il

N

A llM ım (Ta.) fu)
Şırk!'U Hal rıyl nın
"" rm,.kli tııyfıılanııdan ıdi, yu.şı al' mışn yak
lnşmış hızml't \'(' sadakatının mlikd:fntı ola·
10
rnk
trumo aylı~'! ilr 61 nıını nılı \' pıırun
çımrıcılı{;"lnda çalı:ıtınlırdı.

? nc;lll;indC'

T

iz bir )iiz.gl'ç olnrnk lir>·

sazıçının '1bhl'C'U rill<l•'ndi: harikul:ıd<' g{iz 1

lıir Vfil'lıl yapıııı,

gny l IK'\'İmlı bir ÇPf>rl'l!.I
tt ~·
c
ıgı
vnııur knyık ynrışl:ı.rın~
8
: yı~ı gllttırduJ'.:'iı r.ıırrıanlnr yahut M şrutıyl'
tın ılk yıllnrında umnf ve hııyır crmJycUrrl
\'flrdı· tnyfnfık
'.

~l' mc·ktqılil<'r t.ırafındnıı cl!'nıt

ıı;~rı lutulduğundıı

t

nezzülıU

tayfa Ahmt'drıı bir hfincrl
glinlln en hrylX'nnJ 1 • "-d Ah
~(' &-=:l bir g&tı.;n!ll olur·
u
trıl'd soyunur, vapunın dır ğint', ip iz,

oturdum IAI bitil
lluntd bir Uç lttJAm ..ttl

t ,pa
1\

mnJrn

(ilrUnın

sllll

hm ol clno J-.uıına nnlıru ~

IUr ~ •Unu.Ji altıma aldım
'\tkıı ...,.ı. O.. bir b<: ıwnruk ~
...n UllllD1 odlara ,,..lım
Kl!!D _ . . . ....... ıWKıM ..,. .

l;:,T.ı\.Nlll'L

~~~~~--------.::.-:...:3::18:..'~-::::

ı;ıra rn \'?il 0 \!Ul i
lu cl<'dı" od u
l
ııık 81 k l urtıı çı....ıet>ı. ı .

.................
- - ıııa.-

v.-

nıw.

...,._ 111n11 prk ,,.,.
dedllD .......,.,.

l'\lllıJIP ~

_.,..•ede&•.....

t'l.

l

ılcnıkrln<•

.stkianclnsırsonl&·

E'ti>"

0n
ffl> AG"
lm
Am ~
.. dlib~ dili ·re destan o ~
nnda L;tanbulda ı;::: E:nd~·runlu Fazıl bir gam-

........

.... ...,..... ......,. ...,.

btrncvch-aııdır; ş

Ot ..,.aı

ınaJıbubU bclA h uı:ı.nur. gdl ku.Uur
\adınıt ,.11,. .n.ci bu ~cin adını \'\.'emsali
diye takdim cttlg
nluğu ile SL-<;kin olduarasında boyunun uzu
ğunu da:
.11 lılllA nmm"-·
A!Unl'<I '\~il ki kııını

1'................
.......... ......
..

fuıde:

......,. ...., ftll

ıııeaı laıJ'llllll

1'1• , _ .....,...1"1111.,_~
..,..aılanlll..,..... ..ıkım - . -

mr dııkllıa ı...ıar ,...,..ıc .....-.,.,.,..
edip~ IUıldam Arabl.

........

(B. :

-yman. Kasımpaşalı.
---•·'-'

ABllED

n

1 asrı
On tıtJAu.ınc
.
Katmer Kehruba adıle

(UZUll) -

rind

umJı çiı;ekçile
en. .
1ıılr Weai uscil edilmiştir.

•

B9ıL 1.lbe:JdUllah. Tezklrei f11k1l!«1Yan.

A&İlm (UlllD) - lkinci Abdillhamidın
devirlerinde çalgılı tabvclıane y~pnuş
~" ...ı.-lıacıJardan. Karagilııırükteki. ka.h·
,_,_. _ . .
1
d

\llebalııMİ. Bü~~~!!!!..~ e:mC:.

ar yerdi (B. : .ruu-a--din Kallvebaııesi).

zun

BllıL : vUat Rom. Not.
AIDIED (Vlldlclarb Siyahi) - T<'kke-

Jıerin aon devrinde dl'ğerli kıyami zikirlerin·
dm: lııtanbulda oturur ve latanbul tekkelerinde dJtirUk ederdi: mersiye okumakta eş
Jlerteııeıfendi Camfine müezzin oldu.
18da151. ve !ılerkmefendi kabristanına gö-

.n:

mm.ll.

B1ıL

: 8. N. il:IS'lll. Tlrk Din! Kıııli1d9I. D.
- Son Yelllgldlerin en namhlarmdan; Vak'ai Hayriyedıl padlph tarafında bulunarak sadakat gös..,., U.. ııiWışorluğu ile taltif edilmiş.
fabl Wanbuıda. otumı&aı uygun görülmiyerek leUmiJeye ııilrillmilt. arkamnda da fermam g&lderllip idam edibniştir.

ARnD (Yorpmm Serdar)

Bllll. : LOUl Tuilll, L

AIOll'.D AGA - Bad\JrgtID

crdldlııı. 0 M\ıuııtı1 kl ILIUD

Ah o

8Ctl' """,.,._

ceı.ıuniin

lııQdma g&9. ~ devir' t.eabit. ecfileme..
..... K .....p civannda Çadıra :Mescidinin
..... bir bayn' e&bibi. Bu mi.bede halk ağızm
• Qadılılll Ahmed Qeılebl cunl da denilir. ( B. :

QldlN llllcldi).
•pBD ACA- On )"!Ctind UU' vezirle..._ Dlt'Wdıanade 'Mebıned Pa.fanın vekil..... • •• . . . . . altı tıedl ... audıı. efl8iz

Mr•vtklM; ~KUl'lıd AJıımedAla- b&ynnlarmıdaadı, am&Dında tUr-

_, 0 ..,ında sı'iylüyor.

nıu Fo.ıtıl Divan.

........ -

Enrtcnı,,.. ~ (Anıkh·ı>t•I H:u·ı)
HaAHMEll Au
•.
~il· -rlkapıda
. ili v:ı.milıı kaydına gö!'I' ~ 1\ • • •
diknt. ~"'Scidb bani<:i bir bay1r &'1.hı~dir:
Meş~JıdM• d" ımış ııl=ıu kaybolmuş. (B. :
kabıı ~·ora "
• ...Meşeli Mesl'id 1.
Bibi. : ıtııdlkatül CevAml. I.
Hadile tül
AHMED AGA (Bakkııll a .
.......vaıniin kavdına göre. yaşadığı d '\ir k"'Sbl~
"'
iş .F:ı.tih Camii civannda fe,itanı
<'dill'mem ·
bani · b' h yır sa
Blbl.•

Bakkalabnuıdıığa camiinin

ı.'l ır a

-

hibidir.

B'bl. : H:ı 1 k ıtU! c.e\iml. I.

AHMl:D AGA (Bolpıu:a) -

Devlet ve iş

ada~ıı; on dokuzuncu asnn btrinci ya~

1stanbulun namlı zenginlerinden: aslı Tekir•-"--'-•'- ..,.ı..,ıa tica•
dağlıydı: pek genç iken .ı.ıtı..n.u.u..- "'~
rete a.Wmış, gayret w na.musuntUl hakkı ~
rak r.engin olmuş. bilhassa gümrük ve ~
işlerindeki ihtisasından devi~ istifade edil. • .,
...ı~
......"tı.
zahire Nazırlıklanna kadar
mış
......
~ v
yükselmiş. uzun müddet bu nazik mevkilerde
kirlemneden ça.lışmışb. Zamanmın ll6sll PQ8I'
devlet erkinından sayılırdı. fakat 1829 CH.
1245) da. hiç bir suçu yok iken, o devrin tabiridir. koodisiııi çekemiyen bazı mQfaitlerbı illo
olaoaık, bir ha.ttı hümayun ile azil ve MklilDJ'e
silrgiin edildi. Bura.dan dönüşünün teııiDe de.
1832 (H. 1248) de kohındald bir yaraya. tam'b Macar Maroni \'e cerraıh İtalyan Pi1dnia
yanlış bir yakı tedavisi yUzünden öldll. hilkimet de her Udaini Aw3turya ve 1tafye.
teri vasıtasiyle hudut dışına atbrdl.
Ahm d A,::'ll. lkylerbeyinde saraya yülD
bir yerde bUyWc~ bir yalı yaptırmJttı. Bu ,..
h her n«lenııe devrin seçkin f&lri w deYleıt .._

el-·

mı Keçecizade

mut ve

l.u.et !ılollaıun aiDirine dobA-

meclimlerdıe

"Herif mn.y bıclll'

,.aa

Ul'rA!:Ul1.

"

Ja.n 0rtııcanud<' ~aııaıı Kırkı;c-ş.Ali .A(;'1Ullll ) kın dostlıınnda.n idı
ın
()sinal1 \TiJ'.k'a.sı, Kam Mc=k; lb~~'-:;rıru. p Ç('\"ill Ali Ağn. Kırkçeş:nelı
_

1
bul Kadısl İbrahim B:'·
Bu ııçık türl:Jcd<~ smn
k
ı n btn
\"ID

hicri 120i

:yılı

ja

~kg;:; ;B n ~h!r.

d.

desi S:..Icyma.n Ağa mcd!un
HA
Külliyesi \c Kepçe 0..-dt 1.
ye Bibi. J-l;>d!Ut!U cevt.: ıı REK '~ c~
manrl Gnl Sot ·
0 y
AIDff.I> AÔA (Ueluıcıb:ı~)
n
.,__ H mavun h lvad:nci asır b3Ş?anncla ~ ..yı
•
.
cıbaşısuirr" e-.i Şchn;mininde idi. öldükt.C~
sonnı 16~ (H. 1035) tf.' oğlu Şt:>y!ı 1'.lahr.ıU•
Et't'1ldi bu evi bi.r gül.şeni t. •'l<kesl haliıw ko) •
muş bir d!' m!'SC.IJ yaptırm.:.)tı.
.AHMED ACA (Jlffllrı;radlı)
Sultan
lbrahlınlıı ~d.:ın. 16_43 (H.
J053) de Ycni~ri Ağası oldu: ve ağalıb't z:ın:a·
nında tütUn düşmanlığı. bu yoldaki ş:ddetlı IC·
raa!l Ce şöhret ıraz:ı,ndl. hcr gün t bdil g• :r.Kr.
cvk'r \"e dükkaciar'2>:ı.sıp tütu:ı tiryakisi anır.
geçtiği sokak ve mahnllcleri kor'.ku ve dduyt
içinde bırakırdı. Ayni yılın son!a:rınclı Bosna
ayaletl tevcih olunarak 1stanbu!dan uzaklaş·
tınldı.
Salın! Wih!. iV.
ı.\llMIID AGA (Knpfuıi Hıı.cı) - On seki·
zıncl o.sır ba.ş!.annda yaşamış lstanbul zengin·
!erinden olup 181i CH 12331 de semti olan
Unlraparunda <k:n1z kenarında büyük bir Jl}(·ydan çeşmesi yaptırım.'f'.ır. (B. : Ahmcdağıı
Meydan Çeşmesi!. Hayatı hakkmda başka bilgi tdinilemc-di.
ı\llJUEIJ AôA (Kasalı Hacı) - Hadika·
t.ill cevamlin kaydına göre Haydarda Yorgan·
cıibrabi:ınıı.ğa mescidinin ilk banisi bir hayır
sahibidir.

B'.hl.

Bibi. :

Hıı.dilcı1tlll

Qe\•lml, I

AHlılED AGA (Kııı.a.ncıı.adt>) - On ye-d.nci asır -Ortalannda Y\!niçM ocağı ricalin·
den, Scltb:uıbaşılıkta ve Yaya Beyliğinde bulunmuştur; asnn büyük ınihcrrihi Peçevili lbrah'.m Efendinin yakın dostu. yan garı idi.
Genç Oaınan vak"asına ön safta ka.n.şmış simalardan başçavuş Kara 'Mezzak lbu Ahmed Ağa
nın yct.şt.ir.mesi, müverrihin tabiri ile "zifte
bulanıp yanacak ~ırağı" idi: ihtilalin Ortacam.ide geçC>n fcvknliıdc şayanı dikkat bir sahnesini tafsilatilc Ahmed Ağaya. anlatırken
mecliste İbrahim Efendi do bulunmuş, Kara
Mczzakuı sör.lcrin! zabtct.miş, böylece büyük
vo kanlı bir iliWAl.in gürillt.ülü bir sahnesini
tarihe malctmışt.ir. Knzancı.za.do Ahmed Ağa
ilitila.lcllere katılmam.ıştı, bilakis ih til8.lcller

~

n_ara

K.araJ.

P~'111 Tarihi. II
AHlllEO AGA (Kt•nıikslz.) ~İkinci M.ah.
• dD sanıy ı;azaıdcle.rinin en nam.hm ud d 'l\"Tiffi
• · pek k fi.
·
~annın seçkin bır tanburun:
ıanndıın. iik 'aşta Gııl:ıta Sarayına alınllllŞ. oradan bu
Btbl

~ük~darln cü!unnda Se!crlı odasına çırağ
cdil.nrlşti. 1812 (H. 1227) de oray ~.takı·
nunı i1iarc eden ç:wuşla.r arasına gırm.ış, ve
ı.ıız4 (H. l240) te dönliincil çavuş .~ulunur

kı-n genç deııikırek bir ya'!t.a ö~üşt.u..Saray.
da kendi3inl çckr.ıniyenlcrın su.!rastl ruıe ug.
rarıuş. ne truif C(krso aksinin yapıl.mrun giliı
Uzilcü,

\"C

yorucu ,.e çirkin muamelelerle kar-

şıI:ışınış \"C bu yüzdl'n, hakkı olduğu hald"
0aşç:ı.vuşluğn yükscl~'lllişti.
Musikideki
s:ığlam ve derin bilgisi dt.."Tinlıı listndlan la·
rafından tffilim edilmiş bir sa:r.:ı.tkflrdır.
Bıbl.

H~ız nyıı.s, LrtAlfi Enderun.

AmtED

AÔA

(Minı:ır

Dal~ıç)

On alur.cı ns!"lD buytik Türk mimarla·
nndan. Koca .Mimar Sınnnın en .-.eçkiıı
yct.iştinnekrinden; ayni zamanda dev"Tinh1
namlı bir sedef kakmncısı: Yenicami mimarı
D:ı,ı.ıd Ağanın ifüimünden sonra 1598 tH.
l(J07) den 1604 (H. 1013) e kadar Hassa Mi·
marlan başı: yaptığı biııalann en büyük ve
nefisi Aya.<;0fyada Üçüncü Mehmcd V(' Üçün·
cU Murad türbesidir: Sultan Murad lfirb\.'S.İ·
nin, arabctik kabartmalı \"'.'! sedef kakın.alı ga·
yet. kıyml't.li ahşap kapı .kanatlan da Dalgıç
Ahmed Ağaran elinden çıkmıştır. ve .n:ıdir
~ilann.n bir ıı<'Y olarak da, sol kanadının üst
kımnında "Ameli Dalgıç Almıed Ağa" diy1.: s<'·
def ile imzası va.rcbr. Üçüncü Me.hmed Türbf..
si, 1601 lH. 1013) de, bu padişahın ölümün·
den sonra vğlu l:fuinci ıAhmed tarafındın
ynptınlmış,

ayni yıl
içinde, Dalgıç Ahmed

Ağaya Mirimiranlık
ı'Ütbesilc sancak bey·
liği Yedlnıiııtir. Bu a-

rada, mimar olarak
ihtisasından <la istı·
fadc edilmiş, büyük
Silıvri
koprilt;Un ün

ı

rlak m

Alt.ı onlalı

it""

'114

'i:lt..Uuı

U

·ı!J

•

1 rL

ıl

ında t.ına L'llini tayın c •,,_...,~ı ..
(H 1016) d • J Kal nd
sa iız rine y..ırür.ıt uz: rİJ'"', Sı.ıs~
!Aılunan Dalgıç Ahmed Paş;ı kandi sanca
nskeri ve Dobruca gönüllülorilc ten.kıl han'ltiit.ına memur cdil<i \"tJ M3.?1ya.s g5lli civL"'Ul·
daki çarpışmada nıağlüp olııralc i;ır \ıırahn
dı. ve öldıı. Naima. bu kıymetli cn'atkir
devlet ad.:ı:mının ö!iimünü şöyl nalt C'd r··~liboludan mun.ır \" Gi.ic ' vardıkta Nı·
kndcroğlu karşı geLb dü"iiştii't.-r Caa!H ~
chroan imdad muhal olmakla [)clc,--ıç c! -ni
mend bc1:1 •nind sağ ·yu kalınayınt'a
b
nhlrlill"lllir b:r kmaro ~:ıc.
teslıı:ni nıh <''

t1''.

llalı;ıç

L>alırıç Ahıred

~n

d

ın

PçUnc•ll Murnd Tllrtıol·
nln kııpııu uda
'.'l!iımL'
AlımL-d

\hı:'.'

~ ıı~mda ı

Bibi.

:.:ı\lınl T&rlhl

1STANBUL

---,,,

'\..

>.~

1ı<WPEDUl

---~--------.;;_,.:323

nsır ~ ~cUeırind!;"D, "llanzad ' .,.. d.y a
Sokollu Mchmcd PQfa han.."damnın
deki yalısının lxıhl:l''an b:ıç. y<h. Bl.I txın<;< do:
IJördllnı; ı MclımC'd.n Ş{'rdine ven.' ıı bir çıra.
{,"IW rlyafrLnd hüküırıdar balıç;-'Yf r 'ltalid
bC'~'l:'llIIl!Ş \"C bahçıvan .Ah!ı:ıı:.:1 Araya: "Oılt•
bt'ndrn n dil ndn !" <k-ın.işti. O da, srııı. g; •
1crinı Müc::ı.\tr olarak ~..X Uz::ro J-!Jcaz..
da.ki Sokollu .Mchıru.>d Pu.ıfa m"kn.!ı mGj • ll1
liğuıi isk'lltişt.i,

v i:.1.eğı do-hal yl'rln ı; 'Ürl
ı~ r"'k 1Licaza gltınişt.l. Ahın d A~ının • .\ğus
tos &ıuhnı" ndınd ~s!z gfizr11 lcte blr ç~ğ

1.l'scil ed 1ıniştır.
:m otlkUr<:< )
Alllm:n Ai}A (l'ıu.:ırb:ışı)
Had2ta.t
CfMUni.n kaydına gul'i', 1 zaman.} aeığı t
lırunh n, C'sküdarda Pnzar'>a.şı Mcs._
banwi bir hayır sahibi
lllbt.• m...;ydullah, Tuz:

..

'~

uu.ı.

€tmı

ı.

M

hkcnd::r JKhıvan
,.·1ı.; c,....n lod18 m

nL'.ın

rrkor
"B:uıa

''

m.ışt..:r.

ı\JDffD

AGA ( ··wndt')
Hıı!lk:ıt 1
ccvıımlin kaydına g !'\'.' on 'nl'ı a.smb ya
şam.ı.~ Aksaray ch:ır.rtl:ı K m:ı.nı M ddinin
b:ı.nisi hir h:ı.vır
' •., · Mı: "'1a. 0 1 IiıJ.

kurmalrla beraber:
todJS m zıli 1:.:..fı·

dr' .. ' dıy t•ş dıkml'IUŞtl
Lodos m m:uınl< ki ta.•ın d •
k rken. o· mty".:ınının tzrıhi

11

n.tilindc atre•'ju: o za '!lan·

.13 (1:

im:

Sabllı:ı

nouW.J)

ıanmıııu.

Mirialem AhlllE'd
c;ına.r dıı.lı"
D:ıha

~ :..-ınthn IK'kız kilji

Sül ymanı:, :deki
A ~puıınd:ı boğularak idam olilildu:
ten d Ağaka.pısı Wıünd:: ll)kağa bıI1lk1ldı,

gece-leyin kap.;ok!t.'?' tan.!11'.Xbn pwı;aLmdı
K.'!!lildennm dt'It=:: atılması cın.rohı:nmuş
, aıalıklan1 gıda o1ur di) iJ.lcma i.Uru •
U. b:r pçU ;, ı:;ı:rme yüld:
k Topbp1
dışmd:ı.kı hırıst.'}"an mez:ırl::i,rına g
er

n.

.llhdl: T

Jl.

AIDlF.D AGA (l" tuıı.o)
eonlamıd&. Ş;w

~

Gcçm aı r
=uracı csnatı

lıL-n'.'!'.! ı: :Ju: ~ihtiyar
Iİ(,

sun

b:
1.:ıtıın·
t.: )
tt.v. '
~ bin; ~ 11 Ra·
l:itıra1an a.ru:md&
canlı
s:ıUrlarla ti%-:ror:

b

b:•'un
•

ÇCK :ı1t1uk

bir portresmı
• ~ hwlc Camlı meydanın u.aturacılar.
Oll.1nn da avnca bir kahı:
\ rdı Ahmed
Ağa Mıınind: ~ \'ur l::r usta. bu kah\~
b3ht n a.k:"
bd:ı.r .;.!.;ırur cırakıan. kııl·
~

o ı: dıı.nda ı: .wı
bn-ırdl. hattl
rnı.r.:mi·
lcundu·

tar sağ olan T.;zkop:ırarı p<h·
livan· "&:nım m 'UZll. rimi
atarsa bu atar' "diye hayıf- ~-'tırl.ılnn ~
Ağa. mu:ı.sırlarmın

buı İlt' • il.~r.ı f'jd..rhası" ıdi, "her

Amu.ıı AOA (Tı•kf'll)
Dördllndl
M tı-1!l('(bı la.h• :..m indiıilmcaln varan 1 G
CH 100 1
&:; hl Uı!'babaşı!ann.
• c;;ok kısa l:::r ZL"!'.::Uid..'l. )ı1t'lll& \'.:> gaııb
) ' mua.uam bu- servet Slltlbl olo'ır u, bu
"rtn IOOu:ııd.ı olagt-lıli;;i gil» hllkQ.
keuı:ı...;m kLii ku~ buhınaı, ayale·

fab1

gUnltrınd~n sayılan bır fıli
i, .ıfct vcrmiı:tı. dlf ~ 1 n
c;ıktıf;'lnda ilk oku• u Ahi
ır.

l

da devr
tur

tc. c:vtmı. n

AHMED Ac1A (Sıırnylıı.adf•J
On
tırinci amr çic; !u;l.! nnd n mor "Pm--vı ,\sü.
ım:rn" duz
ık 6aJ"I "Z<ri Af~ ' \ 1 yliki
"HLi!'.ıın P<nıız'"' amnda üç '.!
l'dil·

,

atıcılar ıt."l'
s:ılııJi H
"I
ç tdı:ı ı i bır ı:>k V• Edım• i
l' ~ Alı · t•r ) Y il!' &<.
rcl.'lrd n 35 gez il n atıp
ta.ı dıkmlıı. dı r m zıllt.l"'i

HaıLl-

A}['.J.EO ACA

----------..:..:.:.::.:=.:....:::::..:.:.:.;_.:_

tabir kolu bir

idi.
Manlsa.da bir tazt yiğit iken odun

yüklü bir merkebi bacaklarından tuttlıb'U gibı havaya k:ı.ldınr, bır deve yavrusunu omuzun:.ı. alıp ı;ezdırir; kesilmiş iki koyunu, ikı
serçe p:lnna.ğına Wmr, ka.3:lplara yüzdürllr~ • Ka.nuı:1 SUl. cyma.nın Rodos <:€nginde bu·
lunan Mlıialem A:hmcd Ağa, bir gün bir kan·
tar deml.rd ;ı yn.pılmış bir gilllt'!)i Rodos kale111 duwrlannC:ın aşını.nt.ı: içeriye düşürmüş.

tü: :,-aşı yctmi.si nşnıış 1!ttn bir gün, at ile ya~
clar ça.rşı:nna gıtmişti. Yaycı esnafından bir
ha.dttr.i bllincz ad:ı.m:
- Gayrı koc:ı.dınız! .. demişti. Bunwı ~
rin Abml'd Ar,-a, atını ç:ırşmın öıclr gerili
kapın altına sUrmUş. iki kolwıu zincire geçirmiş, bacak ve nya:kl.arile de hayvanı kıS·
.ko.ı;lanuş, kollaril\\ kendini yukn.nyıı. çekince.
a.ltırıda:ki hD.)"'1.Ilı da beraber havaya ittıldll"·
'nlŞ: "Yay ger.ip ok atamıya.cak kadar koca·
maıntııu:! .." cevabını venMşti.
AIDl.ED AOA (MilctL,1r) - On ~et

ANSlKLOl'EDll'!I
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b;: rııber

hicaz.. nilın.wtl ,. saba ma.
knml:ınncb liç m 'it\ Ayım b tdedi: ki bun.
larJan ıııunc.-usu bugiln t."1.ınam n unutulmuş

mc'!<>ri il<

_ !l!urad kalfa! Ni.r M hmt'di o kadar
döwlJr? Blr gti,<!:.lı ""ni wrcceksin'
C mal usta' O sn.ın b:ıyük taş gibi b· •
1.3' \,. .. : Ytrd d ınJ)iJI", ıstl' n bır k r

'.. -

?'\, tuhaf

'r i
~

\1 ı•

ş. y ! &::ı:ıfın ı lr.' ıursıı d ·
\ ~ . ı ) ır ı ı ' r·
J ıı' Bı.. na ı hal• E'l

rnu·t ~ık rıu• B;J: 1 ruıı

H:ı :ı.n

u..,ta ta ınac..:Jmuş yarın ı,;ı·
nıklnrımzı ~.>llayın d:ı \-ardım c+ :.ı:1t:""!
Hactamız \ar mı.,
Var d,:ıiJcc::k olursa·

•

Biraz r~
pla\-:n rröndl'?'('lim. alın
• r : ::ını .uru.5' G •LCC'k h:1ta ym düşü

Jıiız'

.Ka mu kan bu? Tıöir ı::ta yeni aldl
~mı da t
• ' H r:I u.:-' ıracı de,, . oUakı, ı !
l\ı~1ı ... 1: Ağalara b:.rrr kah\ 1. !
le bı n:laıı ~onra o::-miyc:., gd cek Cu·

l ıııı on'lı<ıi lıllAl kaşı
A),11 oudôrdti l<Ard_.,,

vı

P...ısım,

CU!Up

m!lısi, ~uziniık

,.,

,.,. suzidil

b tderi, muhııyyrr sünbüle şarkısı. Ill.C"Vl .,.;

'lih:ıhlb

l\t

.t·n lıl Ahıııt'd ol tıllnı-nnı-,rut

olnıu~tu

bu dr\-:re

ııtrl J"ı\rob

Dlrl;:<.ı f') lı-~ilp ulıeııı:-1 rlhlt•t

:r r va~:ıuştır." d"yor.

muştur".

M. 1803).

Aln!F.I>AGA (\'ardako~tn)-"Seyyıtl"
J, ı! mrşhurdur·· on O<:.l\!Zlnı;ı
n_,_. . • asrın sonun da namlı mu-·.. · ·:ıaıılardan O .. ..
.
• çuncu !'elimin m" ı · •
'
u :ı. ııp1 :rı.ndt r Am:ı.s
k 1
h Mn<k> de ·:'11 t .
ya aza an.ııdan
• uş u, stnnbul saravına çocuk
drıu!x k yaşlard.:ı g<>'nuşti P ·
m ·ı \'i tarikaU
.
.
ek genç ilt..,11
•
w.- gırnq, sıkca devam etti - 1
\ n kapı"' •Galata mevll?\"ihan~ı .
.g
karşı ol.:n ısti 1:ıdının !~ k par'akerbı,_musikiye
•
'
ır sure•t
n r fır t ''"""'Cet: G
•
t
d
-:··--, · alata mevkvl-

1

t

i

~h ss:ı hlıyl.ik §:Liri ~·yh G:ılıbin va•m :ı oldu: bu şairin bazı ma~ı-

\'to.ı.~al c:-ta Ahmc.J A~a t~c;Uncü ~ !imin
demlen dilb ~ köç\>k ~r.ı a,, lard:uı
'\ orgıık 1 ·IÇlll
· yazdığı şu ş:u·kıvı da~~·
nıühur nııı·

••

;avş:ın

kamında lx>f:!.cll'lll.İşti:

•

\ll..JlU ı:rnıe••I handan
Tf'lıt'Sslinıll' grllr Ol •1111
;'l;e •·unılır lifı•tl tAlr.uı
:-,·., Afı·t, tırı·tl ık\mn
1 '••rlş:uı

ı.n~lıırı ıuıoor

\'ıır u,lıı ıwk tı..yn:ı tlllht'r
11.ııclaf;ı IU'nı !IÖZh t!l'kkt•r
:-; ,. ilf••t ilrt'll dr\ nın
lllirnıll"r tnnıı l'hi<nn
Oyun ':ı. Mıli\U rnftılrın

'

~·

l ııl

,.

• "

f

AHMEIJ AGA (\ ııybdiııı)
)'<.'" adı ı1

,.;ıı

ı

Yen.o rı

~nı ordu tl'Şkilütı 'rurulurkcn ha •

r..ü \'U ri.l c-rin<' •nun P

~

!!"ta ı - mı.c_.ıllim ı t •

yı~ ;cınrn ~at· h'lyatı hakkında başka bilgi
e_d:~ıl~edı,. Enderun ağalan arasından ) •
tişdığı

tnhm!n edil bilir. Bu \Taybdım Ahr:ıı:d
ile ~m~ yı:ıC' o hassa SÜ\'':lrikr r. 00•
razan ustası tayın e<Llt n bın \•ardır ki onun

da

Ihı!

L

Ocn!;-ı kaldırılıp "Ar".UW-ı M::.nsu Muhaııur.r'dı·

füırar itil ıll!lknnıı .l\1<'' ır,·iJe
Ola f'i)inl nıhnıettcn 5ııffıyAb
Olur Lırlhl fe\ ti (ııı.lib

c. 'lı:n h:ıkkında: "Toı:ıknpı Sarayında altı fınn
g 1>i at !ır.~~kla vakitsiz nebatat yetişt.irt•·
k "' ( turlu çı-;ek yetiştırmek mümktın bir
(H. 1218
CAu• Sı!d \'alrn.ytr.Ames!

1

:-actın 1 lrclldrıı oldu bltllb

11209)

1r..,,

d!!nıın

! H. : S<-lim 11I , Yorg-.ıkı Köı;:ek ı
1' tıı
1 H
11

Ağa

··~lıh:ıbllı olılu hiınıü,:ınu nh!.mlı"

atladıklarım.

ar..ı ı

\ 'irir fı~ıkhm hllld
c, ılıel tıı\-pn kııml't' tal'"!
dı l'orgut.I hem AfM
S" lUrt ı\ft il dl' Han

kat ctmıştir. Ş;.ir ile de uğro.şnuş, fakat
mu sırları tarafmc!:ııı marumm<'len "Ustada·
nıJ" göıülmrm!şti; öylL ki. Esrar I); de. tez.

klnl rr. ,.ı vı)t3İnin ş'ir iistadlnrı ct'rid('Sl o} •
duğunu soylccliktcn sonra :.\lu$:1.hib Ahm••d
Ağanın ruirknnl kaydctmcdiğıni yazar.
li94 (H. 1209) d öldü. G:ı.lata mevlt'\·J.
hanes n · b:• 'şl< kabristana gömüldü Ş yh
Galib O!ilmiine su tarih lut'asmı )"tl.zmıştır:

.ııı h•· r!(' rııı

N •· tır..ı

0

ter· m i bilginlerinden merhum
Nurullah Pi'rtev Beyın şu notunu Mahmud
Koıal lnal sen esl'1'i "Hoş Seda" d:ı. neşret·
m.iştır: " .. sab:ı, hıcaz. nihfıvend nıaknınlıırın·
~ iıy~ şerifleri \"arclır: rivayet olunur Jo.
nyınkruıı S ...ı imi Silisin huzurunda okumuş.
bu k8yfiyd padişahın •·::;uzicllifı.ri" nt\:nıı ilcyeni bir makam vücud:ı gctiım~inc seb< p ol·

li

1111 tnn

A.vıııkrJe beraber klllsik Türk mus:kisinin şa.
h~serlrri a.ra.sındı.ı. sayılıı·. Bu büyük artist
"Da.rb• blin •r" a.dını verdiği on dokuz &ı.rblı
~ r cll u Jl bulıntı · "Ft'rahfcza" tcrkbiııi d.

ç<>ldlb-ler.
'Lılar l ôt rl r, aıra bizl' gelini .. öyle yu.
,ılın r n':ğıylz' Dö\'.:r amma, sever dtt.
"l°''-' H ! Çocuklarn. da birer lokum'"
Ahmed

t::r.ın d .,tıncsc

' tı

derlı>r,

AHllF.J) At..\ ( ('sküd:ırlı) - Geç<'!l asır
b::. 1 rınd~ L•anbulun r. 'Jl.h ıjçckleri.ndendlr
t'c~ncu S 1 m tara!mdan Saray bahçıvan ba~
ı_ 1llla tayin r&lmi<rti. Bahçıvar&ıaşı Ahmed
AE,r:ı lr..tanbulda ~'.t çü;f"k 8t'Tİn.i yapan adan'·
dlr. [); \Tin bır mubrrin. Cllbi Said Efondi

'iıınl!t!ıı:n ~in• '"" ~kıı. 111

lll"M'm
IA bln &O mı."\, b J"'blh('UJ
...,,. Afet llft•U dm nuı

d3rı!rrdı

l:i ">!

.,.ın

)u'ıınmaktadır
\·aıdı
18 Al•m rl A['anın hicaz pl'Şr(vi
\f
ı, su dıl:Lrn pc~r vı, rahat-ill-er-

na glınü ~1n topl:ınm t üı::>re bJ-er ikişer

l'sta! r:
Alla.ha ~'llarladtk!

• ~ ı..r blit un , Ann
N•• fıh!t Afı ti d"' nın

l

adı Ahmed ·~ğadır
lllbl. • AlA. Endcn'll Tnrihl.

O~ kı·

Alll\IFD \GA (\"•'dik1JI lil
wıci asır ç:içc!-tçıl

r: d •n, le) !Iıki b

yaz ıl

l 11

nşık koyu güvez "İkb:ı.!i

Sa'ldd", b::\"nz ıi ka
rı~k aÇJk gu,·c "İksiri s_..,:ıd t". b::}-a.z ı' ka
rışık koyu kırmız.ı "İkbali FLr:ıh", alara gb
"Mueıbl lzz "1" adında dört 1fil • tc il edil·
miştir.

Ali.mm

AGA (Züliıflıi)

G<

n

başlarında 1Etanbulun iltri gdl'n t '.!!l f
ı
leriııdcn. ışedlC'r esnafı k thiıda.'51 · l~ ı H
1245) da. Rusl:ı.rl:ı yapılan harb h:ıkkında '
ri gcri dedikodular y:ıptığındıın. Ed:mc 'n

Husla.r tarafınd:ın istilası ÜZl'ıint- d ''muguy1·
ri rlzni ıw gizlkC' ,.e aşikfıre söyl<'ŞU'd rl em·
ci! sohbotlcr sem'i hüm:ıyıuı:ı. gid noc" cIDS!l·
liııd"n birkaç kişı d.le h<'nılx'r S..'!'SSkt•r H·ı
Paşruun emrile id:ım olundu r
nıbL : IW•z llyu LCUU!1 'EnMnııı

AUMJm.AGA ÇE,5!Ul·::SI
Ak~ydan
Sofu!anı giden So!ul'lr c:ıdoou ü r'.ndc. Ak·
saraydan (;'ClindiJ:,~C' gör<' sağ .koldadır· bir
oıısckWncl nsır Ç<'8l11 'd r: akıır
ım:
ı-."Uyu tcrkostur, cslddm l~U'k~şm suyu ak&l"-

o:
t.ı:.. rın

•uur
lbzttl .\p3l

lkrplıl

"'-.ıl l'Gdu halkı liralı ~·led
C't.mhlnı ba

il

l:5T \NRUL

326
~ln,,"41ıı c!b:ul Abdntmedd Hıon acn agiUı
lJeJ;:Arlml ('(Q1bllnn s!li:M'şO ı~ra lder Mrg11Jl.
ıı.a:.wı00nn kim So' ldnlhlll r.ıa idilli ibra
SO\'ll J.-ıındırdı <'llınle ı~gADı b.'\sı.ıctm tW.'Uı.
J~ olmuş idi Ahnıt<I Ajt'nnlll tt.-.,.ue"1 O\'\'Cl
(ıfl...t .,•
r t.;mlr n 1 tll 1 r ın ı
~ldlı
iki ır,~ gt"lllb dldl C..-mlll bil) 1 bir tartb
"Akıtb 4buu bn Ç('JI!l~D iç fi ~blllllı\h"

..,,,u,

1260

z

ı~:z ıM ıs•~·

.UDIED ALI I'

ka._t,_n ıı.ih!lr~uudcdir· Hem n yansına yakın
k·!l!lll ) 'T'\.' ıt11iılmi.l: • Şl!llnl !';Jbtiavan doı.!z
da amLI Qlik'..nt'Sl nftiC" ~ b;r hayL Cii'·
:nişt.~r. l\'. sml' t.u.c;tıın. ampır us übunda C'Ur.ol
t r ~t
·:nL5; 1045 dl'.' toprak Ustündl.' kalan
kı:'::lunın ctı .. frı:ı. da. hem :ı ~ı;t penıızlarına
,'ll.k.tn w,.; yığılım: b~un·ıyordu O ;.ız;: bakmı
~·ph~ıd 'ıi sülii.3 hat ile yazılmış dôrt beyit.
!.ik ma.nzunı kitabesi şudur:

t;w

D-h:uııdUUIJı murn.ffak

na r{ıyl dUkll,ı\),

<'\ l<•dl

B!lrl

Jı:ıldı llb!ld

Rrıncn UUAh lcUn ~hlhUll?a) rat

lru:ım"yn n,t.-ma cylt"dl lı:Ad,
KııııAnt Jbcı

llnfn;

dn'. Gt'clp gördüğil yeri r hııkkuıda hurda
tcfe:ru:ıt mrdır; 1stk1iJ Caddrs:nciı.> Ik r
~· ~yıı.eofyu. Sult.anahm.00, 1 '1an'>ul GL'!l'·
rlıklerı, lstaiıbı.ıl sol-:aklan, Dolınabab Sa
ray'.. ~"ıldız Su.rayı, lran Konsoloshar. ı;~
dlköyundt' ressam Tahirzadc.-nin ~· Fl
y,.,,m,,;. H
'l,
arya,
--~Y ava Alanı ~\1kl<.' okunur ytrl'Tdir·
ımesclll.
.
. •. "Otele ıiz011.Y....ı"'6........~ oda.mı otel aahih -•
mn gtiwl lnzı Hnyda gü:;tcrdi" gıöi al , 1
~ !simli'~ dalı! kayıtlıdır. Hal tercrnıeııı
öğrenUemcdi, çok gi.iul 1.ürk~ konuşan :\h
med Alevinin Az.erbaycanlı o!dugu· •-'-'edilebilir.
.,....,.UJJ

Ka:

Ahmrıl Ağ3

110. )"C\'Jllilkıy!i.mo n:ııru olıı. ) !\•'·
Bu tam urllıl gi.ırılb c!ldl lkıW
l\ıl l'n·nhl 5rlıldl l"crbc'L1\, !J'.'\tl.

Sene 123~ (18171
Bu cep~enin moo•"V'H'r c>':ı.n "k. :köç

'ü •
tünde d • talik hı:.~ ilt'.' "1.faşaalltı.h'' yazılıdır.
~rn n..c;rın SE'l'\"(;t s:ıhlbi '!:ı r tficc:ın t.ıı.rafın
dan y:ı.ptınlmış olan bn Qi ımlt', tamir \"C\ ihya
edildiği takdirdi.'. Atatii.rk B•ılvnnn:ı. Y<Jkın
güzcl bir <"Ser eld.: cdi'm.iş ol:ı.cakt.ır.
Bnıl.

Akur.ı.)ılu

.S.::!JklU

Ç~"1fllol

.

~Jaıtıod:ı Ahmt'd:ıt".ı

(Re>Jm: :Sn'.::ı)

All.l\IEDAGA MENZllJ - Ok atıcı JX'h·

livıı.nlann O'.oneydamndaki müs:ı.b:ı.ka ~r.zil-

lerinde:n, lodoo rüzg8.n ile atılırdı; Ayaktaşı
~kc ön!ln~ mezarlık b:ı.şında kmk b.,·-.yaz
'lıir_ mermerdi; Bahtiyar deresi dC'nilen yere
do~ aWıı:xh. Bu menzildo ok atıp ta.~ diken

pclılivanlnr şunlardır:
Peh.liYan Arııb

(Taşı yassı kayadır).

102.ı Gez

Şirmerd Pehli:van
1033
(Taş_ı Delikli kayadır).
"
Benli Karagöz

1154

• REK. Gezi notu.

AlntEI> A<:AOGJ,P, Alll\n;n AGA \'Er'
- (R.: Ağaoğlu. Ahmed)
AHMt:n AI..:E\1-1949 - 1950 nrasıl'dıı.
İran karayollan umum m.Udürlügu~··nııe bulun·

muş ;iranlı bir mühoıdls. Türlriveve kısa sfi·

n•n btr z.ya:rctU> bulunmuş. bu ~ada 1.st:ınbu·
la gelmiş, memleket.in<! nvd '!.tc "Hat.ırntı. Seferi Türkiye
Türkiye Sn<ı.lıat hatıraları"
adı ile bir eser neşretmiş, ~'t" eserinde lst:ın·
b:Uu bilha&S.l tasvir <-tmişt.ir. Seyahatnrunc·
ıun şayanı dikkat tarafı misafir lmldıb'l otel·
odanın eni boyu, eşyası, yemek yed:.ği loantalardıı. ta.bak sayısı ve yemek !b<>dl'llt'.ri.
he:· şey:in ölçü ve raknmla gösterilmiş olması·

t

·
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~' ~
1205
Burs:ı.ıı Şüca
1213 ..
ı'j, ' .
Mirial(.'IllAfımedAğa
1271 "
~~~
Me ·ı
dını
"
,,,.. -~. ~
- - :ı ""'nzı • a
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-::ı : ı:: i ' ' ....'flC'hliv andan almıştır (B•. Ahur.ı.nd
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Ağa, Mirial!!m)
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..._ ~ i=~
AHllEDAGA.
•
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- Unkııpanınd:ı, deniz kcnannda ki~~ ·~....... - ~
• /;.1
•
cs_klden b~r dekovil yolu döşc;dği '.'---'-C -,_ -~ ~·.;."-=. \t=, •
ıc,:ın Bekdiy tthir
reh"·ti
~:lı ~
•
uc n de T-.
"'C'mlr
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yolu sokai;'l adını almış olan 80-·
~ ...-- -.
Unk:ın-'" d
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Ali Gene-eli

AHllllm ALl PAŞA, ŞEKER AHMED
tarihinin ilk büyük islın
lorinden: 1041 de Üsküda.nlı doğdu, llk talı.
silini Üsldid:ı.r ~ktcplmndm b!rind~ yaptık
tan sonra Tıbbiye mcirl.cbinl'ı girdi: resimde
bir doğuş kıymeti o!an !cvka.lldc istichdı n:ı
zari dlkknti çekM'Ck hcınfu: t..llcoo ikmı mektebin 1X'sim muııllim!nc mlla\'hı ta.yfu edildi:
Abdill8.zizin cülus ettiği yıl. 1861 ek, re~
karşı kendisinin de bü~-ük lbir istidadı ''e revgisi olan bu hfikümdar tarafından res:lnı talı
Etli icin Parise göndridl: ?'\.~ Seyyid
ll<'ylc b:>rnber. onıd:ıki ''Mckh bi Oaıııant" nin
ilk seçkin t.alebclerind('tl oldu: Fnuım roPAŞA -Türk 'N'.Slın

mantiı:minln

Şıırktan

~ilerindro,

Zeyrek rüşdiyclerin

fl

.dc do re;im dcrslcrl

•

~ı.,cı.:.n ~~-,m""I (ft~.,.ım: :-;rillıl

mevzulannı

Tarihi Kadlınd~ seçen °'1.sta~
Boulan.gcr ile aym r.:ı.manda hzykcltııış. a.rlmsıncb U'Jl:;in bir s:uı'nt minı.sı bıra..lou'ak
olan Joo.n-Uon Gerome'un ntölyd('rine d"l'llIIl
ct.ti. 186i salonunda, karakalt'lll bir Abd11ii·
ziz portroıl tt'Şhlr ci'j id, lfu bfiyük :ressamın
bu &hada hemen tek eseridir d~!L yeridir
Fransa - Pru.c;ya
harbinin
başında
memleketine döndil.
pi vade
yüzbaşısı
rütbesilc
M~ktebi
Tıbbiye resim muallimliğine tayin edildi. Bayazıd \"t'
\"C

aldı, bUnkir yaveri "
talin edileli. w 1875 ~uıt..-..-wr...
dC' blnb:l"~I, 18ii d<'
knym:ıkaru. 18..."ll d

miralnv ıı.sı u n'rıı•

lıın2 d O.

:ılı

ı ~ı da fc k ıl u

ru:ıwn ~bi mlBa!i

Vşr.'atr,m tayin ct\ild

\

~

lC)(lfl da (ıhl) kab.--1
E)'Y'ıbda l"CllbA.!- cadd.-m fi r nd ,
l'chrdan
~ :n eol kok! dır B ı kabrtı!Unın
dt>mır p.rmaklklı kıpuıırun U3t.
şu ki

Oclt

~ur

Yu<'rl'ım H.c.zn~ $dıtiyar'.den mıaıırın.
nı <'cm t y tcşrtfa!cısı Ftrtk Ahm~ Al.i Pa.,a
rubuu. fatiha Fi 5 rr"ıllik...~ 1 1325 ~ Ci ll

ma.yu 1323.
Şc~cr A!II:ıed pasa, ~1ind bir

natürmort. ~ pcyl:lj mmamı; Ga."'P e:a.n'at
yohmda T.ırk re~ b'.l 'ilk çağında !Ju.
gün ittif'lkla n:rll<"ll b!r b fimdür,
bfi.
yük miijdcci 'J!:ru.ı:rtur. Mu:ı.mlannd:ın oo ~....
eli 'P
~ •· · ~yzaJ t
.
Dl' d:- ~ iYid Bcy-ıı t: tün:ınrtlanruhk n:nk
ve IŞik ince.Jdert: ...~~: fak t. bil·
fıa.ssa p )'!.& µrı.ııdıı k mine has sıfcy
~
omimlymı. hiı.kı:m old 'hı ~Sll:ın büyilk:
sabır
' ı !'OC •
ed lmı:~ nonJ.

b

--------

,\!DQCD ARlF HtKl!T-T r>WF.

.g;

olduğunu keetirt'm.İ)'\"l"<k durakl.1ymca
d
prens· "Canuıı.. b._....
,..,... 's.. k 'I" Ahmı.'lii. kıı
~ bu tarifi hükiimd:ınn ft•\ -

=

boşuna gitnıi.<ı ksJıkah:ı.Jıı.rla gi.ılmı.'{;:
\'l'

beşlenu,ş "Şt'kl'Y'" lika bı d • o gwıu ~ h!i.tlnl

olarak kalııuş.
.
Y"me Sami nt·k. Pa'laya ai• "6yk hlrhibrıl da~:

'"l'aJOOelik z:ımıınıııd3 şOlı.rct ııi

t<' !şl-

te ben&- e&'rleıiıu tetkik dmt'k :ışkı ııyan~ı
ran Şt>ker Ahml'd .Pas:ıyl anl'1k ~J~ı N<'fiae JIK>kt('blııi ·hltirdik ten ronra lu ~ıfhr bir
tesadüfle tanıdım: ' , bu tanıyış ban.'l Şeker
Ahmed Paşayı .ıstl'diğim g b etüd edt>'!:ıfü-.cek
aırbe-st u"minkr baZJrl.:ıdı Bır gün B:ı.!ıçeka
plSUlda ötedenbt'li mınn l'd·."'·atı sa:ın aldı
ğmı Gayı'1·t ıı<Tll· jeki kırtasıyt' T!l3.gazasına
uğramıştun. B•m bu

dükkinJa ara sıra akuarel ,,,. guaş res mkr tcsh·r ed~rnrdum. Bu
reııimlt>rden bazılan ara Slra san'ıı.:c muhibkri
tarafından satın alın·rdı: o ":ıfta d:ı küçük bi!"
guaş resim koymuşlırn. karlı Vl' tip~ bir havada eeıcı Galat:ı köprumınün kalab:ılığını
gösten-n bu l\"sınin t..;.:h:!rdf"l! b'rkıı.ç gün so:ı
ra saWdığını bal><T wntler. Dükkira gird:ğtm gün ııanuma bırıı'kı1mL5 küçük b'.r z:ı.rf
buldum. Bu mirum·~ı z.ırfın i!;!nden çıkan zarif btr kart Şeker Ahml'd Alipazftde Ahmrd
1zset imzasil<' brni M rc:ındı '.c: krr.:ıf;"'na ı:lı>
wt ediyordu.

Ab.'llCTI lzzr•t -n"rhı•m o zaır..:ın'lr eüvar
yihba.ş•sı ben de piyade miiliız.~~nisi bulunuyordum. B ni p k mültcfitanc kabul et'.' w
babuı Şeker Ahmed Paııaya takdim et.ti. •
Retısam Ahmed Paşa}, bu ilk göıiiş!ı>:-imin
bf.nde bıraldlğı intiba. onu devr!n riv:l Vi' iftira h&\-ası içinde insani hisleriııi mu.haraza
ederıil ya.şayan trmiz bir s:ın'at ~.şıkı o!a:ıı.k
ııwu.umcıur. O. iyi bir nam kazanabilmek kin
dm-in nüfuzuna kapılarak mağrur olmam~.
~e birer kıymet vererek kibirsizce
g6rijıJmek Vl' fitifat etmek prcns!b;ni itiya~
Jıalinr getirebibniş '!lir rt'Ssamdı. Resme ~
fi.il Pf":lerle hemen dost oluverişi. iltifatlara
garlt edişi en mlimtaz \'118lflanndan idi. Şeker
WWr.nm VPrilmm de şefik, mültefit tabiatı
DUi kuıı.rıdıntığı g\17.el bir mlikilattır" Şeker
Ahmed Paşarım CSl"rlerini yakından ve toplu
olM"&lt ~ etmt'dc fırııatmı elde ettlğini eövliyea Semı Yetik, büyGk resam lıa.kkında Şu

t;

'<ınJ

"(lr'

\tM)

-ktır kı Avrupadruı avdı:-·
.
.
·nptıgı tablolar, t~Cl n söıı"n

' 'C' k 1dar ya,..

.

uc- m ·t.aki~ul cd ~ı klıdrC'tini.n fı.dcta ta.rıiı
h ,.._~ımn_._, mış biJ'{'r Jıilziinlü mc:rsiyP• umara :fo ıw..,an
-» terler"
1 nn. ~.•
e; . samı Yelik Rr.s.'.>411ıb.nnıız: 1 A (~VB•.
Tllrk m<'fburları.

nı-·ur
o~
~.
ftaOP r.tC\"}<'\i şcyhlerinden 'c IOO\ d<ttU%U11CU...,..
'ha
.
kfı Jnnndan ' O küda.r
mevevı nelcvı besle r
.
~
.
1 kuz yıl ş yhlık yaptı . '"C 1 8 ı4
sındc otuz ' o
ı H. 1291 ı dı i•ldıi. Muasırl~n~un bır"'şahes:r
olarak tıkrett!kleri mlihur avını, buviln kli:
sik 'l'ürk MUSikisintn im,> bolmuş cS<'rlerı
Aırnım ,\JdF

-

ntKl\lhT . •

arasındadır.
E:l:ıl
S N. ~~"'- 'J'll k ll !'il !-IWI kJJl.

AHMED AHl1'1 IWY
Grçcn asır 13<m·
lan ile asnmız başları"ın bcstC'kfırbnndan:
IS.58 d" lı:::mbulda de>f,rdu. 00.baı:ı ukma~
Harputtu Mustafa Faik Efl ndld~; çoculdugu
babasının memurh ll" bulunduını Ruscukda
geçti. onfiç yaşınd:ı ilklllrulu llıitirdi ve ~~~
gdeneğine uyarak Ruscuk
(Tuna) vilayeti
maktubi kalemine girdi, tahsıline hususi olarak
devn.m
etti:

:trabca.

fr.~a Vf' beş

garb garb dUni ana
dili gibi öt;l"C'ncn Ahmed A rıfi Bey me-

muriyet
hayatında
gayret w• doğruluğu
ile tl.'r.ıiı.yüz. edrrc-k
Edirne, Şam, Ankara
vilayetlerini do 1a:jU,
188i de Maarif Nezareti teftiş enciime-

Ahm.-d

Artıl Bt•y

iistad hüneri ile çalardı. İkinci Abdülhamid
ş3.nında bir marş yapmıştı. B ·stelediği şarkı
ların en.güzeli:

11

tbh h!UI pcrlıtAnımıa

n ı.lıml'lllp ynkınu idi hu drl't't'<' rbmuu
O nı- hlkmrtdlr ki - h ,.an, mi tfflr t>tllH'a
Kllt:•

lnı:a"13 grllr dtnı.~ ... ı·r~ıl\!nuu
'

rast şarkısıdır.

Bibi .• M. Rona. :50

l\N IJ{LOPF!ll 1

-

.....

Aıurnn \şuu <\şı!.ıı:ı.'ilUfı~

• On b

Ber\l.. 1

nc:.1 nsır şair \l' m:\ıv. nihl rındı: ,,

ılk ffıluhnl dt'ı.TI Ceııt:"fıVtrl('rr.den 1'\irk y
nlıı en rskl tarih ka~ n:Utlan olan '"T ar.hı
ı\lı O mnıı" dan soyadınn llUliıfUr "A •' r -ı
z:°ld<" Tıırıhi" dcrult.ıı ml, 'ıur ""'"r
mu •• ı
ı tOIJ ıH. "'-131 ('doğru Ama ·yanın Mı• 1 z
kazası içinde, kaza mcrkı•ztne iki saat ye rrl.
1'~lvıın,.., 1 bı tclıl·csı dcrulc:ı bir ahı t:ı\·ı:> ıro
<le dogdu: kendt kaydı.nıı. göre k!inycsi "D r·

viş Ahmrt. ı\ştki ıbnl ~·h Yahya, ibni Şeyh
Süleyman. lbni Btıll Aşık Pa,a. thnı Baba 11~'tl.<ı"dır.

llk tarih ZC'Vktni, Yıldırım Ba)~Jııdın oğlu
M<'hml'd Ç<.-Icbinln maiyetinde RWll<'lınc Mıısa
Çd bi Ue ttngc giderl<m, Hl3 IH. 516). kı
h•-:ıl!% on Uç ya.şmda bir çocuktu, Ge)"'\-e&- Or·
han G::Wn.in sl.lıih arkadaşlanndan ,•.., imamı
ll\'asın oğlu Yahşi Fakihi <linlı.'!"ken almıştı

ı) :rvişlik hayatına da Konyada Sadreddın
Kom•\i şcvhi AbdWlitifc inliup ile baııladı
Hicretin dolruruncu asnmn bu m namlı şey
hinin en seçkin dervişlerinden oldu, Ö)ll' ki bu
r.itın, siyasi, ~timai w dini büyük bır buhnl·
nın başlang1Cını teşkil eden Ş<-yh Cüneyd il
olan mülikat ''t' münakıışa.sında hazır bulunanlardan biri de Ahmed ,\şıki oldu. 1436·
1437 (ll. S-t~n ı yıllannı hac ziyarotinde gt-·
çirdi. Hicaz '" Mısır ulema ,.<' mt>Şa)ihi ile tanıştı. Hac -dönUşüniln t~. ilmcıiidaın lsbak
&-}in yanında Oakübe kadar bir Sır~ akı
nına iştirak e-tti. 1-142 CH. 946\ de tkinci Muradın yanında ilk 'Macaristan akınında bulundu. on yıl ııonı-a. bu hükümdanD ~can Hunı·

ni reiı;i oldu. Vcs.;af
( Kt-ıolm : il. (, lıtc-r)
ve Fuad Beyel'le beraber "'Muhadernt \"C Muktetifilt'" adında
edebi bir mecmua ncşrteti. 1905 de mutasar1
r·f c. arak bulundu<:'u KayS!'ride öldil.
Bütün saz.lan biiyük ba.,'lai, ile. kemanı ial'

BU.,. hlr krr.,.

--- ___ "-'=------------

Yıllık tlb-k mu.tkı.t.

ad't- karşı olan cengine iştirilt etti. padişah
kendisi.ne bi:r at hediye e1ti. lst&nbul fl"th.ind<•n aonra Büyü~ yerleşti. _Haydarda
C<'ddi .Aşık Paşanın a.dma bir camı. ~~
ıçin de bir türbe yaptırdı. ~~un Türld •
tarafından iskanında en seçkin~::~
ri oldu. övldd. 1457 (H. 861) de ~tih"
"I b d
-lızad<' MusWa ilt• Bayaııd1
.i." C"' m~ "'"......... ~ • .,.....
•
'
a
Edirncdl' siinnf't l'tt r rlt<'n. eti~
5lllda Ahmtd Aş.ık! d· bulımu;>onh• K ~
1
bla hatunu. 1469 !H 87.f I da d \Tin
~<'\'hlrrinden SC'y)id ,.~·ll)'\'tt> '~rdi
'·
yaşmıiab
11&1 (H. f'.~l da.• llt'laım dört .ur tarilıiıU
h ·vnr ik n rtra!ın m-an il aw\lh
,..,
.
-~l'ıi tMKaı ~ ....
\'3tmn'8 ba.şladı. ıc,_,_

..:....n.....

~t.ırlannda

fOYk-ct'

:1

naJtleckor

Ahmed A\"lll 1
.\H"t:n BAR,\
\"&k"avı lhı.~-do>
Pa<;:ılım:ımnda
b: kt~ tckk
'.'l baba~
dı; bekt.l.<n t.:kkc-!= ka!'la!lhp babalu ""mu·
ridlcri bin:r tarafa silriı:rlm bu A!untd Eôlba da Had
~ ndcnldı

P"'

L:'Ta..-':lı::l

AH"E.D RAB~ - On dokuımıcu am bfd ~i şeyhlcrindm Ağ:\çbkan tdı:k 'SUUD ba
niBi.
AlllffO B \U
0:ı alUna a.ıınn Wnı:

..r.

yansında • n S.. lı:n OOTındt g1,•
~ dilltt"
d :«an olmus tsnııf cıı.-an!U":ıdı.n · ~"TUi .--

ırle r.d n l ' •

r

un!' '

330•llMP!D Bf.ŞE 18lpüi} - On yffiincl
~ ortallnDda Y8f&Dll4· tlltanbuhm m•ur
~; JıayalJ

I* bvda

hk1mıda.

başka

rıuıtıaıımadı.

DL : ....,_ ç.kılll. I.
AJD1ED BEJ' - On llt"Jtiz!ırıcl asır hat·
tatllnndan. Clhbida Abdi Beyin yt>tirJrmellldlr. llemuriyet hayatında Koyun hallfl'liği-

118 tadar yflbelmiftir: Damad Mt"luncd Pa·
'8Dlll ottu. Detterdar eair 1zaet Ali .PaşanlJ1
bnfıııtıidir, 17M (H. 11701 da öldU.
8llıL : ~ TlıJıfel batıt&th

kapı·
~ Köeec Hali! Paşanın oğlu,
l!JDdenmu bllmaywıdan ~. 1766 (H.
1180) da 0.1dfl. Eıxlen111da l.kRn llirahor Camif mnı.mı Seyyid Abdullah Efen<ldt>!ı ııülils
w neıdh yazı mf'Şki gönnilıf ve icuebıime al11111- deovrinin namlı ha.ttatlan araanda anıl

AJDIED BEY - On aekizind

8Sll"

.....

. . . : JaWwJrtınllde Talıttf ~

A1111F.1> BEY (Dizdar)

-

Hadik:a.till ce--

ftlİliİD

bydma göre, IWımıpqa civannda
DMllar lfeııcjd!nin lbaniai bir bay1r sahibi.
Bllıl.

: !loA!hHJI o.wamt, II.

AllllF.D BEY (Domatea) - Geç.en asır
mnlannm namlı &maıt6r hanendelerinden,
malaım w UllÜI bilir, gayet yamk, hazin bir
_ . gue1 okurdu, a.ıı1ı Osldldarbydı, nez.a.
ntJerdeıı birinde ~ altı yt1z kuruşlu bir kiUptt: devrin le'lk ve ııafa düşlrilnü büyükleriDbı lıDD&lt, yah ve kötlderinde beyden efenadıılı
beraber bulumrdu, 1900
ene}, geaç clenBecek yqlarda öldü; li-

•PllClekrle

blımı, ~ yllzl1

ve daima. kıpkırmı

• olu yamk"anadan &üril almlıJU.
.... : & il. AJm. Rot.

+IQID> BEY (Fzlr Vdde) - On
lll1rWnr! . . . namlı çlc;eklerindeıı bilha.ııaa
Giltıl IA'em'nde aec;:ldn bir tmıreti vardı; eo

. . . . clgeti "Yakut Nilbl" adı ile teacil edil-

lllltJr,

BlıL: ~ 'l'lliılnl~

. . AJIMD BEY (ll'lrııa) - lldnci Mahmumlllh ~: bBhaaaıı. kana.rya.-

. . . " flwdu. Pek ld\9Uk -

..

"ll'...L-,__ __

l)Wihalaıetuıtu.ım&~~
ri mra.)lda bbmttı. Tok 6ltl olduiundan
Jla'J& ...... llllmıfb: W'a)"da kimae ile
. . , . . . . . . f i 4b, 1lllıat . . . . . elbıdeD
,,

g;.'ldl jyfiiti yapan

90k

tM!lz Jca.lbli blr hıaan

bA1;ırıull tıı.raJcmıŞb.
81bl. , HAfl.& ııyu. lAWfl JCndlnm.

AJDIJ';D BE\' (Kandillili
a.mr

Ka\'88) -

ortaıannda Kandillinin meşhur

G&al-

"ll-·"' ~o ...
,onDerya .n.w.ı<
_......., ka\'3.SI; birinci meşıııtJycUn liderlerinden Ziya
Paşanın çocukluk bAtıra.lanDda yer alnuş bir
adam: mUtefok:lııir şair. Kavas Alımed Beyi
şu şirin vıı.k'a içinde hatırlıyor:
"$aba\'Ctim00 yu kış Boğaziçinde Kandillide sa.kin olurduk. BcnJmle beraber
mclctt1be gidip ge-lmek, hem de evin sokak iflerini görmek için babam, on yedi o.n eeidz
ya.şlannda ve ömer ruunında bir köle al.mıştı.
Köle, memleketinde hırsJzlıkla terbiye ohaı
duğunda.n lkinız. üzüm mevsimlerinde hem
bağlara götilrilr, kendisi cli )'etiştifİ ~
lardan çalardı ; birlikte yenlik. TalnrWrıime
göre altı yedi yaşlarmda idim. Bir gün kılile
ile beraber Kaptanı eabak Damad Halil Pqa,.
nın Kandilli 117.crinde vaki bağlanndan Havuzlubağ derler bir 'bağına gittik. Bağm ~
rafı dikenli çalılarla. mahfuz olma.kla. kftJe
bir medhal bulup da giremedi. Elindeki eopa
ile çalıJan aralıya.ra.k gilçle bir ıküçük dellt
açabildi. Bana: "Ben buradan 1l1ğamam. aen
küçükırUn, içeri gir! yakındaki lditruderdell
üzümleri kopar bana ver, beıraberce yiyebı"
dOOi. Ben de peki dedim. içeri daJdun w
i1zUm devşirmekle meşgul oldımı. Meğer Halil Paşa merhum, o esıada. n:ip.n a0na4 O..
Çl'n

ınalanııdan. Knptnnı

re o bağa ge.Jmil;ı, ~ teırtıiai bitteaadf1f c.,.
mam benim ça.pul ettiğim mabalie Jromılrmıt

~ uzaktan belli görmüş: merbıımull
dairesi ka.vııalanndan KandıWill Ahmed Bey
derler, koca bı)'Jklı bir bvaa vardı ld, 1ur
rast geldUcçe bı}'lkl&nndan korkan:bm. O IUll
pqarun )'aDmda bulm:ımuış ve ııa.a heai cıaa

g&ıterip yarıma ~ teıtilı. :D.& sa.
~rmiş. Ben ise dibıyada.n bihaber! mıt1alnl
Uziim alkımlannı koparıp çalı anandan k6o
~ v~kle meşguı iken a.nmzuı &J'lramdan
biri gelip beni kucağına b.ptı, ve kodmıtımı·
yanı.k bllmeım ne ıııözlerle temin ve tea1iyetlar
eclere'k P6.IJ&nuı yanına göWrdfl. ÖDllnde dtı·
rao bhb; tabak ilalmıü benim &ıl1me aUrOp
)'emek teklif etti; onun bu nflvulııJi toıtmyu
ve hicaba bllabüum zaJJ edip ·bill t.ekJif .,..

meta batlldmı. KJmin 900Uiu ~ ....

ITI.!%."' nı G<"Jlltt oldui;un ı BUrd

kdlrn. Nlı,.'ln lı1iln c;aldı mı

t m ı m • ırı k•1lcnın

ı..,

ben

ssı

_

d tıöy

ııonı rıı hıc

k

'alımat
tam
nııklcıttim. Bc:nım sa.dııJta.t ,,, 11.'lffr"ti.'II ~ ıvı
U mMhumun h<J!fUrul gT.lı· :>.·ra lim b hı.i'
(,
r hav.
li panı \ c>JVtı· • , ... Ahmed B<·v
tr . .,_
~
1ILl7. ırımd rdi".
•
111'1 w.· han.._
•·ı

AHM•~n BE\' (KolOl.lıuAdt')

o

·

n ııı.

" •r <. ~rda Kıı.rakıu..ıcll' Ml'hD'"d F.f"lld.ldrn :illlurı \'e nf"S'h <leTı:nrn'ıı Bü)'ilk.'!'h r u~
fa b1r Yrıı.lı_-e>ridir
B hl. : M!l!ıl!ıklmztrtr, Tuht'JI ha•taUıı

Aff)IF.D BEY (Kürkı•libaşı)
Hadıkat li l ıO('\'amiin kaytlma gör• TopkaT" t\ı. k >ndi
n r\ırm ui lx>tl tUı ıhı n raml m. biri c "f'T'a.bpaşa

n
b•l!I't B:
·o' t g

m:

r

• ~

).(

'J bı yin
ı

d \

J')

..

v

r:ı

t

mF.~<l'nlt'!'indPn olmakla m~r; kt"lldi&ini, hayat.uun eo:ı günlmnde 8q mabeyinci

(d ~ Uurı
mlct.rn ı\h.M;'d B3.lt ·~C!'! rn B ~ "
Ahıııtd n.-v yanına
tenha bi:r 'lday~ çağırdı.
n n.i '. Koıuıiı--ı ırtt ma.wıüı 116rlı"'Onru..'l ya bir &)'V2Zm f'lindıeda i&ıtPlim ld
zitımz hrl' .. DPZUrl. ~· di"Cti
'"Fil!:ılldb bir at:ıllı lı:rl~ a'\"\"UllL. Brr
~y elinden gt'lirdi Dttbal ayvuın h. .lımı
-!'Üp nıbsa verdi. ~..... bir &y\'U aldı lıo
~ ~ bir umur w hUSU!U da 1ıaııa baftle
dundu l..ilôn ı,imdi ~ kaleaıe Piil> p&mek biru mU:*ül olem. Alt* caJ'fldıuı aJma.
<'ilk, bazı 9P} rı dt ~ .-..ıı~ ~
dık. Bır Ul'Ü da bfr ıün benben:ı> Pliıt ...
lirdı. 'f)buıl bu ha1imr hUl!d OOenW ecılaJda.
Bazı mücıe\iıerata dair alınauk teyleri im:

ya~ Abdülmecide ö!ilm lnmda dudaJdanrıa
ZMn.Zem döken de bu 11evgill bendelli olmQltu.

ıllıı glurdıı Bir 1ene

<'ivnnnda difPri de. Lcrtınvt>d i1ri ME'tk'id'n banıırl 'lıın b·r havır salubidir rR. : Kilrkı;üba
Rl C'amii. Kilr!(dıbası MC'!ICidi\. Şamda 5\mllş

n bl '. Hadllmt11l Ceovlınl. 1 • n.
AIDIF.D BEY (Maheyinri) - Padişah
Abdül[J\('(''din ~vgili ~L Tanz:irna.t devri ricali!lİ'l en geaci. harikuladf' gü.rıelliği btanbıılda dili re d...rtan olıtrtlf.I, zara! ti ile de
<'Cil bi nıahfillı-rde Oımıanlı Sanwının aec;ık'n
b·r s·ması ola.ra.k t.anuımışb: Beşi.lrtaşta.ki
konajh da Büvükş<-hrin, alafranıca mobilya
il' frvkalidt- m&kellef olarak d&fı.-nmiış ilk

F.fmdiılliniıı ülmü üz rinr 4000 kurut
tritalit edilen Alımed Bey dt' ~
g ne: yaşında wrmıdeo ölıtıil$ür.

mutla

ye..-""'

Onivenıite kütiiphanelindeki el yaaua
hltıralan ~ urm c:ok kJvmetli ve _ , .
bir Yf 'k8J11 olan Mc;ı Dedt' lbrahim Bey .nt
kanıe.i olan Mabeyinci Ahmed Beyden ı.h
!!ederlcen fl1D)&rı yasıyor: "Sene un. mmiz L&ll"H Camii w.smd& çslıımu 80ıkakta
idi. Bir gün 98bahleftı civa.nmadan yangın
ı:.ıktı: his de yancbk. H«nelı bir fN lıuluncJYa
kadar 4111t biraderim Ahmed ~ ~ıa.
taki konafına giWk Ahmed ~
Hilmayuna ~: oradan Abcll
lıcfrir
görllp gayet ~ olduıJundıllı~

Ara..:;.,

alıp mabeytnd etmiıpti.
at ı,m
1rlıck-rdlm. ~ oklu• .aıtr.vkaMdr .......

dt'n ~idi BW«"fi ~

oıdu:
--~,..
-~~

ba.ıı

'n

..;ı

'1)1

~

~ ~tralrl ~~bir~
tadar bl!Jip ...tr 111 . .

fa Ur drnıgüar oldı*. Ahmed S.. et. Uıtacl
mabevinci oldu. &r " m 1ıat.1a oldu.· ca :
AfC1 Dr>dt>'n' bibnlan
AHllED BE\. (JlinsJ"ıdl) - tıı:lııci Abdl\lwmicl dem ICll11anıım wnb piyu& ...
nendel«iDıılrtı l[f'IBUi . .~ taıkmm
• en 119bıiı bir mu idi: •BPJ" litt tf8ııl.

bir .an oltu ~ ... cıtm' ,....
takmnDdan lııl•hn•meen+..- Dıaba .....

-

Je.

~

gtdet. . .

bıiD .ı...vt.nıun

...

bici~ arunda ~ ~
Mürü pa,,..ada ~ bir eObrlt .....
tu ennra ~ ~ 1ıirinıt ~

lllt .. ....._ bodilılM aınatllır . . tablllı

nocs. .... bir ,,.,. t.m.n ....... .,. ~

_._l9:l

babedall lmJma bir ..-wtl ~
~ _,... blemi lılabfMe

...------~~
••

lerWD ...ı ~ attı ar
ML

a. iL üa Jlııt.

tSTANRVL
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Okumaaı Yazmaaı olmadı

A'"D> BEY (8rliaikli Celi)

G• !1
eonlan iJt' asrımız ba.şır.m <ıı \"rli d
Nılnılr. ~yilzü bulan şar~<ılannın çoğu,
'Dt.-.ll
yolan. hAli ~t>r )'l'rd • ı kt •ı; bWıana • a m 'ulrd.i" 'c ••ku• 1 'ı
m•amlar.m ihya etmiş ·r.
Ull da Sel&nikdt> ~ fak r b·r 1 ·ı ı
cıılanııt dünyaya geldi çocuk u0 ru y ·
,.,,m pebuç!& g n>.k tahsil im.kanı

tıcs !.. r
Ahı.' J B Y ı ç t :r
gaikkrin yUkli altın·
,h unutuldu. 1!.l21 de ..,t'lllnlklı .\hım'<I ti•·~·
l ...!ckn a,.~ı kısmına
11ıe~ını · ıı. C,,lu.·rı
"ek dııı besi gddi, bu
rıim Jı:ıld' altı ~ ıl yıı .. j'<ıl~k 4 ıkincikı\nun

cılda. ıAllah vergisi gavrt giı~ ı bi.
lı:ulaJrdan bparak okııJuğu ş:ır;ı.Jar,
cmiJd cmilç )'ll'll&nn:!s bu'unan bu fatR ~ karşı bü ilk b'r alau topladı;
~ dWdtbının mil t r l r ' • ıuh t'nin

lılMacle

lılr ad. lllt 8UUU ~ldılar. Krn~-

llfll 8fk ile musıkiye vcrmı.ş

. . gDael 81!81.i berber çırağı hi-

~

millriDin
uc Selinik
wıevlnlb.lnesine devama başla•; Tllridyeniıı her yerinde ol-

=ı::e~:~:: de,!~"
- lciDde bilgisi ve görıüsü

.... deleeede artb. sazı Ue ye
.... De 8ellnikde bir
ol-
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m:.aı::.: : taabQi)-croırcrtvEli atffr'Ptcan
~~ tbetı
ci uo rG Gftgr Q=t~tfl ,..tfrrre
talnmına
1\1 ıtar.ır
!9!;J
şöhret

lıldıerliji bırakarak akranı
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Hl2i df" öldü.

dı d!m
.kn.
9 ~ ağır::!~ ffr:Jk1Iftff!f:_t/Üf[f~f§ktq

•I

~ )'eti§tirilmek iste:ıdi ·
Refik Bey Ahmede
fldılar geçti, matta:. ı F ü
BeJ ud denlerl verdi. Hal bli
1aY111 Efendi nota ögntti dük·
Jıbm mlilJterijeri de r..ralarmda
, . . toplayarak çırak c,ocuğn

~

olmaz ar

~ ft blneade olarak ka.ıan-

hk

l

ne ~

'31m...
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milstesnl br

3r'c1llaQ

•-.,·tf~::!,'E; j rtcij t:S rkıtrv F!i!: MEQJ• ı:M~·

ra-.ıı1a pldl.
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==ı r:.

,ı:o'a!:t~·: r ;~o otrwrtıfkrcıfttiİts 'c re=-

"""' . . . olarak 1.tanbaJa

!!;,,• ~ · •
•••-•z•.
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ilk. h:ı:ıc-n 1 . olarak guzeİ ckuız.ra ında.ki tat.lı
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u
ariha!l ile 8'.>lı1niklı
yin bir n:.u 'ki d 1ııuıı oldugu
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On~~ ony(•di yaşlannda .k n yapt.ı!~aktu.
tx·sının:
1:>•
~

n!11'1k'd

•1ıam.a berber oWı daVJl!lnın dükk:irunda
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(illrmNim U)'11UD feic!tı imUıme

hl.12:Zam şaııkısı olduğu söylenir.
Bibi. : M. Rom, 60 yıllık t1b-k lllUalk1al..

Bt;Y (Sarıae) - On v -...ıncı
.ı
ruıır sonlarında lstanbulda gllr.ellğı ·dillere
AHMED

destan olmuş bir esnaf civanıdır. Kapucubaş.ılardnn Buraal.ı Cafer Ağa adında blnnin
oğlu olup, babası gençliğinde Dördüncü Sultan Muradın karcıbqtlığında bulunmuş; Sarac Ahmed Bey 1684 (H. 1005) de Engürüıı
s ferine memur edilen esnaf arasında latanbuldan ayrılarak serdar Bekri Mustafa Paşanın Hamzabey Palangası önündeki hezimet.inde, kokei yerınde medübu ve ad&IJI
Dellik Benli Ahmed adındaki yiğitle beraber
yararlıklar göst.erUb şehid olmuş ı B. ; Ah·
med. Benli) .
Bibi. · ~rvlf 1smail. DclWmAme.

AHMED BEY (~rvill) - Topçu kayServili Ahmed Emin Bey; geçen asnn ikinci yansmda lstanbulun -.ıı'at mah·
fılleı inde ıamımuş seçkin 'bir aima. .-m.
dC\Tinin usta bir taş ve flldıi'1 o)'m9dll ve
fotoğr&fçs:br. 1845 de tatanbulda doğdu.
tahsilini MüheadWnede yaptı. _,....
1865 de to~u mü1izimi nıt.be8ile clplmD&
alarak resim ve elftleriııdrid ıı.tlln ......
....ı;. önüne alınarak Toph1ne
t
,,_
ile •. - sh
tayin edildi. Bu Sb'&da fotograf
.:;as ..
fırsatını bulup O U·
manlar için yeni olan
bu aan'atın telmik
incelikleri Uaerinde
çalışb; makine. aan'•
atk&r elinde. yahUS
lstanbul ve TUrkiye
için defil dilnya GI·
çUsüncle en ,u.el
eeerler verdi. Şöhre- -'4~1'-!~
tini duyan tkincl ~
d0llıamldln
eml'ill
Anadoluda ı.t)ri=ta . . . . Mimi ..,
memur bir ...,.._ ,...... a ~·
makamı

,....,,>

AJUU:t> BEY ,._balaiı

lzası olarak, I'.oZl:ıyuk, F.ıı.k.l..ııt'hı r ve la-

nığın ve daha bir çok Anadolu koy ,.
ka&abalarının zengin bıttr fotufn.t albü
unu ~apu, bu bukumdar tarafından•
lam hl.i.n~n t.akdır c-dılen;k Hunkar ~lwıi
taym ..-dildi. Bır ara Fransa fM aluu.lt'mlSllW'
g ndcrd.ğı bJ- grll\"\. rü, or j.nal ııan'at
'":&r.ık ~dirnamc aldı. UcinCl AbdUlhamldlı
ııaçız bir h-di) ular.ık VftJığı Eek.ııf.hir ta
ında.n kuşlarla
-roıif ~ır kibnUik dl-,
za~ı n t:ı.bırıl NMJ.b.ıfltıy tı Scnlyeyı m~
< b <ıldu. TurkıJ }c ilk d fa olar&k ı;ınJuıt
raf; .san·a....'ll ;nu r.. :-1l&U1 Sami. Yt.'Uk in
bır san'at m{in(üi,W olArak \"t'rdiği hüküm·
dür. "H yec.ıı.nı dağınık ıstidadı müt!!DeY\ll,
aşkı ba:sız. r,.-ıu ruhlu garüncn bu bblr.a aığamıyan z..ü' uykularuıı fl.'daya kadar

olduk·
but •lığına tutaaldu.
şifa bulam.-yarak 28 llnru::jUmuı 1892 de 5dü. Y ıne Sa.:ru Y ~. bu ııaıı at.ör bekin'""
şu satırian yazıyor
• Reeeemhbn pentir
krsmında şahsiyetini teGwül ettirecek bitmit
b.r ~ser ini gun:ıediiim
ıııilWl& yllrllt.em.ıyeceğ'.m. yalım • tamam etütlsiodr,
iki ufak yanın kal.aut peyzajlarında fırçsı9nm klıisik ve realist ek ün mm liseriDdım

\&ra.n )- ratlcı ı;:ahşbnlığı ytmiDd«ı
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tim. Bu p>rtre meydana çıtt:iı vakit Sıırwfl
•.\hnıN!n ~ 199m.IN'S herbaıe ....
şı1mı.ş oiac*tır •.
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, "\Jı!ı.aı ş;yb. Hlıscyhı Azmi l»
c · r Ru z:.! tf)iO (H 12'-i) d " .'lr m vl )h. o!unca bu tı.rJıtt on y ::fi yaş
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t: ..ın ın c~.uııu r!.1 b r:ı~r g~tiırJJ;
Ahra rl C ı:ı .Jdin orada. Caınkı.a_,. ..... ,. d rskr I" • d ;,rn cd r ·~ ı~uıiimc
d. D r~·· ~ 1 b yat h· musiki ta.'ıı:.ilni tc ııin
et•·, '· .l: • T.ırk :'.lltL.k nJı cı glL:; l p .rç.ı
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'" musikı t:;.rıhl bilginj m•·rNil act Efbtlll büyük bir Türık
hu"~~ ""
_ , ... m
toloJ
;-ar.:ı.r ilim Ahmed cıa~
muUA.... xl
an rok ~ ~gin hıı.unuar
··-'
·
l<.'\'di etti.
kdiın D
,.
il d
gul
1
CdAicddin Dede. çır e e mcş
o,..lcri ı:ıır dhaıı olıı.bılectl kadar
muştur• ı:,.....
. .
k b

"·d: .u

c

çoktur: ".Me.Jcvı iıyınlremı yapma
~d rr.illwn bir ~l olmuştur. Çarguh,
~.ı:ı..;,.ı gtlıi ı,M' t.ıı.Jmn llyi.nkrin unutu~nn
mıısmJ:ı .} b:ıı fü:ıJ ol:ın odur, b.: ~e \iıcu
da g ti.mır.niş olrr.:ıkl:ı bern.~r ~..iC çok. eser
meşk •miş o..;rl'ndiğ. c3':lrl• r uzcrındı hiç bir
tahrif ,>:ıpm~a tcşc!>bus (~ ~ ~r. natl dt
\'< Jnyın 1lı bI.ı·çok m~::i
r 1cr1nin notalanll!\ da ı;:ıh ptır" dıyuı &d "Min Nu1.lı t Ergun, uu ı;:- \'l vı ..,.. y~ıın.n şuı I • ·n, d 'r.i k
Şa.ıl ri .. · r.d.• ı h..ıjilk
rmdc. neşretmiş

C 1 • 1 d1in D J Arabca ve F'nrsc ,a ııı4. d •ı g.
ı i> t...ı.: ' ü i' ·r d · •
.zıuna ııım.;._""'!!l 11 d cı fil.u.nkrin-j< ll biri o !:ı.
rok sayılır.
tir
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(Çl'r-

11wırı Abdul!.ı ....m1d

Jn•n

.ı. h:ıd . t yı h:u.ı:.;a. ı;a.hı;,. • l ~ Y• tır· .. ıua •ı.
•ı
Ç r c ·• e ır!arı a.ı

r."nL c'.
t n·

nuısiki31,

\'<.' ~,,

•

:t ,.

t It

rıp

ilk <J!..•...

i'l'ın

"K '",

ını-aları, !'.- nci Abdiil.'ı:ımıd <l Hi h.!. y
r~ Y'k<. nJı en
"l:ı.1 "ln aıa:.ıuıa grr lı-

ve

tah.,1 •tı, ıiF·,r·n.ı
h.fl n ... ;-ı nlerı aıau""r 1. l{.;73 (}L 129()1 d , jinL u,. y-"..Şm·
) b rch,
d >;Llı:.ıı nyı.{,.ılıır,
·a: ı r \ .:ı t"...:ic hizw I rını g·;r-I i
ç_, J. d 'durduktan ı:-ra ı.;tlürrı.._ı'J:ı.~ı.
ı _,z.. ı ı . o1du. 1~1 (fL 1311) d
l
:;
ttı; b.ı.lıa ı !.ln ş j tl.ği büyük

ğmd·:ıı "8' .:-hafij " li. ap1 •'• r!Ulırdı.
1'fild.unlı, • ;ı:!i şıklı
,l;vz ad:ımd·.
O" • .'llJ.81 ya.zır ı kıt a fr.' t gir :..tılı .' c be:: · ~' a 'dı. Mınr H vı rı şlıur 1 ::nal
I"a 1I1l11 kı..o l , ı
~ ,,hr.'l t ,., ıı;.1 a..:ı 1 rr t 11:uunla. clv nm. ..i Mizs.:ı ı l\1ıu, i Be~

Ahm d B.ıb lLıı Ef::ıuiy( wrildi;
ci <' '' 1:1c; ı I> ' de b'~ ırüd '"t &an·
!ı:• :bJ'a ı:' n ı t'~:U-lr L bir n· satın
,•._.ık Y r! 'i •" ,·.,. ;niiru vi h s.ı'... ı:-ır
, 1: ln'-'aiı; !001 (H. ı: 2ô) el.: \ lril o!.'ı
ra.k, bir yı. nrr. d.ı .:::ık-•.... n O '.ii l ·ı mc \'·
"' ı! ı · 1010 da 'i:ı :ıa"c ola-

muştu: Murad Beyhı Jön Tı.irkler.n arnsın
du. l~l:ır fa bulun."'T'.au lı\inkfrr.:a J.lf'k bü-

yin Avnıpay:ı. fıran \"(' Jön Türkkn: karı!ı
mn~ı üz· ııc Sı:'tau ILı.mitl rnn d<'rr('(' t !.ış
M.m.i..~. Yıll:z & r-; ~ ıun ıçi nl!ak bull:Ll olyuk b'r tı ıl ke ~ ıyıl.mış nf' yapıp edip bu
ad:ınıı on'm dnıı nyu m~k. t '..jJıbula g~tirt
m• !t iııleıınıi'Jli
Bu·. Ç; •k!':ı ı\hrı, tl Pasa Ü2:2":?lt alT?l!..,,
Anup:ı. n ı;''m :ı, Mil'":td Ek-): bulup, unı ı
uz:ıdıya l
.ıı
•
.
ı Tmu , rı\ayl'.tc r:Oı"' I" nQı.ı
E
:.ı n = lrli 1 ı;> mc ruti ırl~nın m
•
k+-t L tatb. • :ı P~isa rn sm: wı~·,..,i, 11 t

ANSUO.OPE'.Dtsi

-~-

tıı. ycnun ctUğinı ooyliy~. ba)'atana ka.t..
ycrı ilişllıniyootj',rini sıkı Bıkı tembı od.ek ~:
za.ncıyı ıkımdınp lstanbula _.__ bu
a--..,,
mu\"8.f!ıı.ldyct.i Yılduıca pek büy& ~
polmuşt.u.

muci

Ahmed CelAl.OOdin P8famn ikbal ve nfl:fuzu. bu muvn!fakiy<'tt.cn llOlU'I. çCJk devam
etmenrlı,ıür. .Murad Beyi Uıta.ııbuıa Ptird.Lktffi sonra, Jine giıyıı, Kaıwnu F4eein!n i&d~:ıiın\.'I ._.ı'.ı.adle-.r, yeminl~ edüdijini ileri .ur.
müş. bu sırat.ta. .A:böülhnmlde b.rta aehnlıJ,
hiın.."ilindann ikendisin&.'11 aıdkı •ynimıftı.
Gtılişa.t.mda Ye sözlerinde doğruluğu ııe
'•• r, ımc.rUikten aynlmaz, ba.lt.. hürriyet ta-

raftan göründüğünil söy\erlerdl HnmArm
elt"..n.yctini ık.:ıybctilkten eoara Saraya nadir
~'l1Ullağa başlıı.mı.~. mü.mıevi ,..._., tik ilk
~1ısıra., ıA:vnıpaya

g'..d r gelir okmııtlu.
Kumara fo..-kaladt:' ~ meıthur·

dur. Mor.t.ekarlo, Paris, Viyana. kumariıa.neo
lı:rlattlc yüz lblıılcroo li:ra.yı aı .gibi akıttığa.
oralarda bir milyOil('l" h&)'lb llllrdnğll. bn·
sının ser.'\."&ln altınd.ı.n gbip ÜlltÜJlıdeD çık·
tığı rivayet edilir.
.Kn.rı.>l Prenses İsmet HMum. gmç yqmclıı gırtlak \~dt"ll öldll.
Çca":ıtro Ahmed Paşa. ~
Nişa.u-:a.şında. sarııyda.ıı . . . _ cee.aw bir
konakta otururdu. KilçQqMnhet eUıldlrin
de. Umnçayıra karşı K~ JDıllllıar'
köşkünil, gayet geni§ ~ • _ .

!arını alm.ış, eski KöçcoiJu ••M - - -

tnnur ottikten sonra ylllJll& ld . . . ..._
yap:nış, orayı adeta bir fMo ballDıt MJ 1
tu

lçc:rden çlkan bir Y'. . . '9 HJR'•
yanmı.ş. ilk k6şk ..Dvı-t:" +91 W

hepsi

ıuu;ılsa yangından~ .ı-. --

:rur (19!5). &'Ş oıı sene - " ' MQDlıııl oı-a
Çiftliği" adile bir gazino . _ . . . . . . . . .
cazlar çalınıp dans ~ lld:)a dalıııp dodıınnuşlu.

lup

Ahnı<'d Ccl§.leddİn Pi.- ...... ........

ıluıı..ı.n f ıkre.l:ırda.ndır:

"Paşa. ik~ \>lı. . . . . . . . . Mr

gUn

Beşfı-taş mı.ıha.fır. tl.-ı ~ ~

tnşfaki daires1ndc m: !!8llr fa , • De
tep en !Af cd rkr' on, *<I ı tr
hp

bır nda.m

':..;!'

ps.ldir

k~ ~,

P~JmilN k.ıyufüli, blr .-••lllll·•a:

._.

AN

w

1ıqmuharriri;

.
•rı'lmı'" ııcriatcrinckn sonra aJyaal ha"'
vat.dan u~krar ve kesin olarak c;ekilrnift1r.
· 935 de Ankara'da toplanan matbuat koo1
dAvct edilmişti, orada kab ackteaingrcsıne
11
••
d öldil. nllşı lstaııbula gctinler 'k Eyyub<nd fn roıldi. Tilrk diline, . tarihine
bUytlk
_
da c
hizmetlerde buJwunuş, hürnyet aşıkı, hususi hayatında da afif bir insandı.
sın<' \'I:

ts-

talııal ıı..m iemlnde
'1lıılunel' lakabı ile

mlnlf olup 1862 de
flıtanlmkla

Aksaray·

da dojdu, bllbul tlltlııa tBcc:an Hacı Ahmed Efendidir. bü)'lkeehrin ticaret 11emillde bir &SJrbk mimi olan temiz isimli
lıil' aileye menaubtur;

Kaptanpqa
R!lşti,..mele okumue. •hu·

AHMED CEVDl!..'T PAŞA -

Ahmed Ce\'det

cae.ım

&y

: u. Çbul

..ı muallimlerden arabca.
farsca \"e
fl'U8IJC& öğrenmiş. otodidakt olarak da ga-

yet

geniş

ansiklopedik bilgi sahibi olPek genç yaşında muharrirliğe

JDllfluı'.

Jle"8 ederek Tercilmaru Hakikat gazetesine gıinniş. bir yandan da Hukuk Mektebine devam ederek yüksek.tahsilini tamamlanuftır. Hukukdan diploma aldıktan son·
n. reaml devlet gazetesi Takvimi Vekayi'e
muhanir olmue. bir müddet de Tömbeki Rejlai ile Oemaıı1ı bankasında memurluk yap·
llUlbr'; yualan ile, bilhassa öğretici makaeleri ile halkın a!Akasını çekerek sevgisini
hee•ıı, devrin büyük günlük gazeteleri
ollll ''Sabah" ve ''Tarik" de başmuharrirlik
,......, eonra "İkdam" ı tesis etmiştir. GaJ8IUDda. kiymetli yazma metinleri
tUıa W lleeh' gibi büyük bir işe başlamış,
8'liJa Çelebi Seyabatııimeainin ilk altı cildbd. Seyyidi Ali Reis'in "Mir'atuı Memalik"
iPi...- - - Sli Çelebinin "Tezkiretül Bün-

...,,,,D

, _ DU

~-1908 Meşruti~t İnkılil

lılplla ktUwl w Terakki fll'kasına karşı mullllefetde babuuıı114. 31 mart vak'aaından
.._da liJUI bayatdan «;ekilmek ile de kal-

~ = y a gitmiş,

evveli. Nia'de
Cihan Harbinde lsvic;rede
9e cumhuriyetin ilinıııa.
d& llallmttı· t---L--•
kadar ora' MWUIUUldaJd cazetesine 8.J'ada

,..::.

_ . *'1 ve femaı bıt.emakaleler

~- Cwnhwiyetin ilinında v~::P

....... ..__ .............
.....,."-6&

- . . . AJamed Cevdet
.
•
.... ...... ...-_......._
cazeteainde bir ha-

ı-. fikir ve ictihad bakı
awaaan diğer iki
1ı1J1k ...... Velid Ebaaiya ve Hilaeyi

CWdle ...._ k•nbal

-

kikw ~

Ta.ruıimat

de\Tinin seçkin devlet adamlarından, bUyWt
hukuk bilgini, islami ilimler bilgini, zengin
dil ve cazip üsübu ile büyük edip, kendi adı·
na nisbeUe anıla gelen oniki cild vekaayinlmesi ve •·Kıssası Enbiyii ve Tcvarihi HW.
fi" sı ile bliyuk mil\•errih; 1822 uı. 1238)
yılıııda Hıdırclcze kıı k giln kala şımdi Bulgaristanda bulunan Lofça'da doğdu; babMı
bu kasabanın ~rafından Yularkıranoğlu ilacı İsmail Ağa. anası da Lo!çanın 'l'opUJIOİhl
h:inroanından Ayşe SUnbül Hanımdır.
Onsckizinci asır başlanfüla Kırklrllile
sipahierinden Yularkıran Ah·
mcd Ağa Baltacı Mchmcd Paşa ile beraber
Prut Muharebesinde bulunmuş, fevkallde ya·
rarlıklar g~termiş, harp sonunda da Lofçada yerleşmiş; medresede okuyarak ilmiye
mesleğine girmiş oan oğlu İdmail Efendl18
pek büyük bir servet bıralonış. 1smail a-dinin oğlu Ahmed Ağa ise Lofçanın aaadı
bir mirasyedisi olmuş, fakat dedesinin lılbç
la babasının da kalemle hizmetlerini ba~
yarak bu ailenin kapusunu kapatJDUl!ıd.
maişetine medar olmak üzere, devlet. mirMyedl Ahmed Ağaya Lofçanın Kile w Detar Ağalığını nanpire, geçim kaynalı olarak
tahss etmiş, ve Ahmed Ağa seksen ~
ölmüş, onun oğlu Ali
Efendi, Ai Efendinin
oğlu ve Ahmed Cevdet Paşanın babası
ıKırkla.l"('li)

lsmaı Ağa, Yularkı
ran oğullannın muazzam çftliğinin ve

~c; değinnenin geliri
ıle refah içinde yaşa
mışlar.

lc;inde

ÇOcukuğu

geçmiş olan bu c;iftllfi bllytlk llim w

Ihl Ol'f<~•I
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dl:' k t nd.ımı c.rn.rli Lo; unca u.,ulam.ımı lır
O~ına Nehri c 1 fdı.;ııı urt. aınrlaıı g
.
mı~. ç.ftlik içinde iki l ola ayrılır, g nış bir
ıırnz.i:o•i ada. haliıuk· çcrc:evekycl'l'k t.t-kruı
blrkşlrmiş bu adada r,i.ıul bir bru varın•.
ÇifUık mnluulimün 1Ja.1ında buğday Ye ÜZlınl
g•·lirmifj; nehir üzet~nd • durmadan ilı )t •l
iu; dt-pnnPn tlc bUyük bir ~arophanC' vannıı ,
ı,ir t.ıı aftr.n da arıcılık yapılır, hem bal ~a
tıhe::ı.l \'l' ihrnç edilir, hem de bir mumhfı.ne
ışlctiliı miş. Huc:ı 1.smaıl Ağa ancak okur yazar. son Jcn•et> zch.i ve c;alııskan adammış.
Lofça o tarihte Rumclinin rıı m\ir."\''\ı;r
knsaba.!arınJan biriydi; Ahmed küı;uı· y:ı.')ta
mc!ttcbe \'t·rildi, tahsili ile babasından zıyade
dC'de: i Ali Efendi ML'Şgul oldu; ilk mektrptc-ıı
sonra ı...orça müftüsü Hafız Ömer Efendld-:n
arubça rı:"l'Cnme~'t' başladı, henUz buliiga er·
me~iş ıdi ki ulüıni şeriyeye başladı ve "Ha·
lcbi'' "Milltekaa" g:bi kitap! ın o'>"du ih!ız
Öı.1 ı Efendiye Deli Miifüt d :ıilinli, bılgı i
çok dı:-rin ve geniş, fak:ıl bir sinir hast.nsı idi,
derslerini camide uı.'·rir ettiği halde zanıan'.
saati belli değilru, talebeleri ı:ıc-ıtindc dola.'ltr,
koşarla?'dı· hatta bir gün sokakta c:evirip
yalvarmışlar, o da gençlerin r:easına dayana·
mıyarak yol kenannda bir a~cın dibinl'
oturmuş. talcbeLri de yol ortasına, toz toprnk üstüne çökmüşler. saatlerce sokakta d rs
wr mi~ti. O :ı;aman onyedi yaşında bulunan
Ahmed Efenru o gün, bu adamdan feyz alarak yükselmenin c:ok zor olacağını. ciddi bir
medrese tahsilinin zaruretini anlamış ~
sınd n lstanbula gonderllmeeini rica etmışti.
tik gUnlerde babasının ve bilhassa ~umın
muhalefotine rağmen. nihayet dedenin ~
ile 1839 (H. 1255 > de 1atanbula göndforildi.
Oııyedi ya.şındaki Lofçalı Abnltıd cfeadi
Büvükş<>hirde Çarşambada Papuoilu ~
r~inde bir odaya yerMıştl. F~~ ~;
ki derslere devama b&IJl&dı. A3 ... J ımecld
İkinci Sultan Mahmud ölmillJ, ı:ı:1 bu dlimparatorluk tahtına otumaUI
' rafla
yar pribi genç tal be ile hemen a.yaı J
bulunuyordu.
M mlelretinden bol harçlık ~~n

e

w

it

~

rtannı yıllatmak

ortalık temiz.let.mH. çamatı
W eottaYl
ve ywncğini ~ek içlD fakir r .....
canyolda.tl ueaJt olarak odUID& alJAb.~
para İlt' beraberce refab içinde
bqiadılar BirbuçUk l)ü llDf 8l)Dl"a

sec.....-.
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lıuıaıılnn ~Jı bu ~· '·
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yı

.. c; m
dc kudrctı arttırdı bu da
U
•·
tcmclı oldu
'
m \ mbl b'11L!I
\'<'

,

._.gıı

Ahmed Ce\•dct Efendi 1839 dan
•
kadar
· mı \'e mf'dn 1 , l9'1J :'ı
10
mc ve oğıNmc lıkınlnın 1
tr
fc lı
azarı c.J..ı iuılı f
ın...ş ır lalı.lx • muallim' olmı. u.
O zaınıuılnr mı:'<ircsd• rd "t 1
dcn.ıl~n ıddialı eoftalu \'& iı, ı-"
\'cnı ..ıen hurda n~ l<'lcr
·en C' 1
rn.rlıu·. hoca d~ndı durak. dı ır.ı "E
knda.ı· dt:ııı ynp:ıbılırız.'' di)'l' dcnı.. ll.
lcrdJ, bu nlım.ıyl d g nç ıt Ud<'rr r
len~" ynparlcr idi o \''"ın Ustad!:ınn
dinli Hoca "Tclız;b" d 11 d n;.:: ,.1 .m ,
• F"'l'
._..
..
"
ı.ıt
:.ıı ı n.ıyıım dan olan t ı be :nın la.,
mn.nuk okumadıklarını I"" ...nc.-c nr r 10 , •
rUilC'rd 11 Şerif Efer..Lye · S • bunlara hır
müddet Burhanı Gel nbr.i ck-u.wı ~ bcnır
dcrslc·riıni.' hazırla\ ın" ..~ r.
~ :u ı:r ndi
"&n bOyln aruı.sırun ıı' &uu r ::ırl...ı at
nık bahıs meydanına c;ıkm!ı gilruh il u , 8 •
!l•P ştihrcum.ı kıramam! .. dıy tckl.fı ks , .. •
C'tıncmiş, dr.nw N:ı.suh Eft=ııd
lrrr
E
kıyııın" dol zavallı ger: adımı.;.n tra.!ını al
rak berbad ct.mışk'", n j
rsı t
mişlerdi. \'ıd n.U Hoca ker l !("1'1 tr ı..
rek olmuş. 'Yakıt ı.a~ d ~ k <'
hocnlanıruzı tt:rk ed rcı· kZ
&• •
ı
ccvnbını ıWıuş Bunun u.: ru L \ ıd nlı Hoc

lınn

·

.ı. ıı H
ı n c r).ı g, y:.l
ııra

lvı <luırr •

Kü

l.ıkm t

ko-

yaşlan :ınrml lkı ık' yin.ı

bc.'ş l)t

ıını.'!lr

da olnu '•Eblı kıyam" ı tcd>b ıc;ın karşılarına

"BUrhan Gel nbcvi'' o' utmak iir:'rc h rlız
oııdokuz yaşındaki tal
Laf-.! Ahrc
Efcndi)"l c;ıkamuş. bcrıkılcr ı_ FııUh Cam.
ındc vcıileckl' derste oru da ocrbıı.d
:k
ic;in hazıl'lnıımışlar fakat her sual.I nrt- tokat gibi inen en sarih CC\oıplarl:ı kars•' "ın
ca yaşı küçük ilini büy!lk h()C3lan::ln Urşı·
sında Jl\.--B ctm.ışler, ikinci ~rsintl d k
kOŞ3
gelmişler. Mcdn'oo bnyaunı t:ı tatlı ıır.ıralın
anısında s.ı.klaroış olan Ahmed CX\"lkt Pn.....a
"Ehli kıvam idiler, fakat hakla tesbm
fıı.ziletc de s:ıhip idller" di)"1'.il \ 'icbili HOC!l·

nın ftlınadını :ıw::ıruşını §0.)'let<: anJ&uyor
"\'ldinll Hoc:ı ıı.."k milt" ı.:~ w mutuz
zım bir znt teli. Caknt gurunı h:ıkk~ t m
gel olmazdı, bir Giln bir bahiııık' ıusl ltll'\IP &1

l

ya.dec • ısrar eltim, canı mkılıırak
t .:tl.:r
~lti. noktai uar:ınnda ~.
· tatma
t'do:ıcclt .} nl yahut JcMdlııı.-11 t~ ~"ilk

.uuı

lSTANBt L

·. tarihimiz.de Tanzimat

hmı l'dc:bt bır mckuı:~\-errihlerinin daha yeDe\·n d~nik.n. Garp
··•'ftki'-·et'" in bu
•'-b . ıJ "mllnl"\"\l'r ml.IUA J
rlnd .... n e
dilinde bükın nıünıess.lJ l'Wcli rcsmı yazı
""t:
ra.zının ma-ksaduıı,
ilk bir mkil1p yapmış. ~.
:>
b -rdPn St:(."I ve cın:ı.slarla dolu tumn •ıuııu n;ı '
alemde vakur bellra.klı elfa.zı kaldımUŞ• .k
ı.u
bu ~lda da iki peyki olan Ali \'e
gat araınışEf·-~" } Ahmed Cevdet Efendi ıltabl
Fuad t'nuuere
nuştı.

.,.ft...,.,.;..;.,ı_, Fu d
Ge-nc: müdt>rris efendi ~~
a
Efmdi ile aynca yalan aı'kada.şlık ~tesis
etmişti: öyle ki. Fuad Efendi haftada bir kaç
akşam Lofçahyı yalısına götürürdü.
1846 fH. 12621 da şair Fehim vefat etti.
Şt'rh i'tme-lrte olduğu S&ib cfü-aomı yarım bara.kmıştt; bu şerhi silra.tle Ahmed Cevdet
Efendi tamamladı ve Fehim Efendinin eaeri
olarak hamisi Seyhülisli.m Arif H.ilunet Beye
&r"Rtti. ölen llstadının ailesine bir maaş bal,
lanmaaını temin elti.
18-18 de Reşid Paşa a.zledildi, Ahmed Cevs
de-t Efendi velinimet.imn kapJsından aynlmas
dı, mizuliye'I: zamanında büyük vezirin mahs
rem doetu oWak kaldı. paşanın beş ay ıkadar
sonra tekrar iktidara gelmeei ikbal yolunu daz
ha sağlam olarak açtı. m&a.fl 5000 kunlş&~
müderritıükte "i.btidai hariç" den ·'haftbti~
ric" e yük.aeldi.
. Macar ibtilili il7.erine Türkiyeyi milPll
duruma düşürecek bir ihtiW:ı önlemek G8se
Amedü Divam Hümayun olan Fuad ERndl
Biikreşe gönderilmıı,ti. ReıJid P8'a mütmyııW

IJiAhi Winıetn tebliie Ahmed Cevdet - - -

eliyi memur etü. Efendi, Rmtuçt.a tebdl1l Ju.

yafa ederek ilt dıııla aanğı Çlkarch ve Dk dlllla
aetint panbbı gi)'di, ~bir ay~
döııüılte de illt iti. ~ telrnr ........
kiawaiae girmek oldu.
lfaear iht:IWial ~ ~
ya iaqıuuanı Rusya Ç&nDdaaı ~ . . .

ndılö. Rus ordıaı llacuiıam - - .......

Wei llatıaıidm w 1amaı 'l'liııW\76"" .._
e4ıti. bunlann iadelini ~ edıea IA.'VUıiSUIP

kal"fl BNıelKrrin hatta ~
b6tin A.\'l'Upıl.1' ~ ... - - - .....
Kuatata Retid Pqa mıfilkeiler b 7
M,
branm JMııılan Be~-- .....
~~· '-411'.hadi "ikibl;A. ...5__.1
_._.r*na-.ı..a" &riade Miler
OıMiet'Blladl:
• ~
Be Rusya,..

7

'

.:..~~

-
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- Hattı .lıardtetimizi Kuran-ı Kerim tayın cdıyor!. dedi w paşaya: "Ve in ahadli ıni·
nı>lmüşrikine iırucirehu fe ecrilıu lillihı" l)•.
tı kf'rlrnesini okudu. A \-ualurya ili' Ruı1yaya
red Ci'\"nbı \'C'rildi. Bu celi.det Batı A\TUpach
Tiitkler lehinl' büyük bir presuj ııağladı. Paristc ,.e Londrada fe\•kalidt'

numarışl

r ; •

pıldı.

O sırada girişilen maarif ıslahatı araııında
Ahmed Cevdet Efendi hamilerindt'n Şt-yhtt
lısliı '1l Arif Hıikmct Beyin lllnln klll'ŞlSmda 1nıiyt' ml'l!lll'ğinın dışuıda ilk l"l'S!ni va<:ifd !
kabul rUı. 1850 (H 1266l de Medisi Maa.ı
unıumiyt> aııu:ı \'. Da!il!mc:ıl!imın ""'ı ; r
oldu. Bu ml'muri~"e'tleri kabul ettiği gün Arif
fük.mct Beye- irticilm:
116bbtlıl

Sh

..., .. , . . ...... .........

rhltıw

alyk • r. . . . ..,._

ı lJu

\"ll111r latanbu1a iıpgal
Ta~ a •ınıJa •
l
iV
!.. 'T
m:ınıl.3, }'p t"!Iln
l;ll~ •
n'1ı, l".1ubu• 'l lru.~~;uı sonn.dır ki
Ş rk..ıı Hayrı~ ., t~ ed4 rl'k TUi'\ ba)T&·
ld; ;ıcb
lhlis , eıld !l
~

1~1 ı H 126i ı de Mı:-t-lı&ı wmmw Maar
UEncüm<ııi ~·•adı

Dt'mi.şti. yıllarca 80D1'a da kızı Fat~
Alı\"~ Hanıma o amanki bllini: •'J.\U o gun

bir~ğa tutWdum. çaheJ~ clola4bm. •ğd~
bağdan kurtulaymı dedikçe yeni byxll&r ıçl'

..ı:w.t-r.m· ~ birJmmetklnm \'ardı. at
ne~ .
dil
.
-~· "<'
Darlllmuallimı.n
umumı~a.-.-..
•
.
. mu :u
oldum, zilıiren rif'M. keebeltim. bltinm pa·

u

fin (' n olarak
~Akad

1"-t1
ııAa:

1n • ·~ ba

kuruldu. bu U.ıd..,.ı nın kırk
Ahm.-d C.e~ık• F.f~ oldu

\

llrMI

Ahllll'":i C ·dı-t Ef 1ldi \-aı&eU vu.fesmı ya,
ra t 't izi dn k adına nıebfotlt anıla
rl n
iki c:
mNhur f'Wn yamı dijwlt'n t
btr ~ a ü dahi .r•wn•dılar 00 llı>
nun l'1 t.&kdim etllğı tek eRr • ~
ODl
h :n!Jlt tJ
tamımlanac Kadidi, Li-

rnm

si.ııi Osmillı ·

oldu

ilevi çoğalt.tim" diye anletımıştJ
• Keçeoidde Fuad Bfendi ~
. . IÇUl
. . Bura bplıcalarma
:ı~nlann ~wu
Efendiyi "'
de
dt'.rek a.rlı:adaşı :Ahmed Cevdrt
. mil
K(tiirdil. bu seyaDattadırlki. mesrıWmt iki
'
hlm aaer k&ADdl:
.. K&vlidi Lilıani Olm&Dl" adı .. garp

1851 de b:r DUlriw ıaplqtmnda maliye
nuın Nafı.ı ~ · "1't bu ay.....- •JI*'
!ar Vt'rll~ r. bir balta teehlııift meclıari'ft't
,orWdi.ı .. dl'yuı meclis t.ellıfa dı1ftii. biıı'' l
korlrua( • iOb" dan .ayud etmek IÇİll blime
bntunemedı, arıt .tenmuzı )'Ullmua ~ ı,f
f'ramlRa bilen Fuad Ereadiılen rica eıdOdl. 0
da aılıllııll yalısına ~ A!med Oftıdet

ilim metodu lizeriDP ilk

,... .-ıe okuduiuJıu aala)'U ÜD'd ~

Ti*==
=;
==-

em-

.

ı.,ı..w.r:
A.ll
Etmeli 'bu yuı . . . deY&ID edeaMdl -""

YL."'ln&ia

7

med CeYdet Efeadi Wt ,,..._ wn-m'aclı..
Bir gDa bphcu• lıl1JOk

~-~,,...tıu~de
bir anomm IJiırbt ~
tııtnbnJe _,.yacail p•....,t

ve hemen bUMmm ~
....
ma.mmJarclan k"9d..... iııt.dllr.
'kunıhıe llyllallm ,..ı1a11ır.................
terinde lıu . , . . . . . . . . . . . . ~

ri1di. -..n1o wmtn tlldı' ... tıMWW
~-

-.a.ır blrtaabn ............
-.
._.,.

dı:Wanhalcla~a--

olıUl "$irUti ~..... . . . .

..

&is

Ş1rbt. baJdld Od brWUl W lılrf:.
med c..dltD I "31 ....

:'°.;'-.,. ...
rinat Cima Butıl utrıı t - ~ .....

rtt.tt111n~u4

ı

a.ıılb+

1-t w!du.. Framun1'

ilam.,,..._
7

det ~ Kriz- in tam bl'fllıiml dlltaaJ
......_ '1ıuln.D ckdi. an tt•ecram
buis
Mi mlll.JıeıDıı
lıubranı- di_w )'Ulldı.
1852 (}l 12581 dr Kam'~ Alıma Pas
üP

~

lll)rul

~

arumda<tba Meblaed..AI
Uatillt. hal .......... 1'Uad

ben

...... - . bu ..,.w dıa

Ji:l.Eıdıfr Qlelmll ~ )'Ü D

ts·rA~ et·ı.

~.t."
.•-. ..:-ı, AJı.Tll•'d Ct \
na v.r Svıo;
....... ı:;u ~·

tct ~ ııdı
ıı
Rı;şıd Pıışa;ı bu menk\1bıy ı:ııdc d , yalnız ~:
._,

nıkmaılı. fakat y ari gaan K ("'.z!dooen d
aynl:ım:ııb. Reşid Pıı.~yn sad,:.!:n' BibJllldt
~ıad Eft ndı;"l muh.abbc+.J R -~ R
kona·
ğında h eon·lnro . Wyük h!misl '•'
ıırkad~ı m
na. kı taraft.ın d:ı
gordu. H:ıtta AL Pn.ş3 d:ı ıstiskal ttı. BAtı:Ji·
: h '1\ınusdar Ytmcnd: . Dat ~an \e Tilr·
~..nndan g len Ara~ ~ Fa~ Çağat.n)
Tür:..~ ~
yazılmı.'i e\ rakı Ahm >d Cevdet
Efendi t ~:.ınw rd r n., !tabed n cevaplan ya·

=

:zark

11

hu evrakı kcnd!sİnt' \'erdirtu:;~. yı:

ıinf' &}ııı lrudrcttf' mütt>run ık bula.ınadı.
okuruna yıp cevapsız bırıılals.n vraJc lir köşe-

de yığllı kaldı. Fuad Efendiyi ı:iyarete gedeli·
ğinie Bibıili mcmurlan kendisindL>n kaçtılar,
R 'd Pnı;aya git• J'inde iSi' bendrg{ın daha
açık davrandı " Ya tamnmrn bizden ol, ya
c~eyt git! 1Jci bayraktan blrirun altına!" de<L"'r. Ahmed Ccl·dct Efendi: "Ben kOçfik bir
memurum, \iikelıi. anısındaki ihtilafa kanş 
m:ık hana yakışmaz. H".rkesle barışı;tım. k..n.
eli b:ı;ranmm altındayım ..: · (.'{'Vııb·nı \'C'rlı.
Fakat hı ır •amel~ f3on dcncc gücJı, gitti,
r!diğ ~ ~ medreseye donmey k:ır:ır l er-

ö:
Y.lrln 'l"~I

dili BR!V klMrll
C<nıkt, nzlmtt ttmell ozkt dlyıınna.
)"Ok.

Diyerek Fatıh ~!e<L"CSCSindeki oda!ll'ıL"l
döşemelerini yenilet.meğe başladı. Bu yoldaki
k ti karanıu Fuad Efendiye bildlnneğe gittiği
g\ın BiıbıAliye ansızın padişah geldi. dairei hü•Jııyın:d:ı ıstikbal oo 'ttk mutad kimscler ıı.ra
r ınd1 Ahmt'tl C.-:\'dct Efendi de bulundu.. Ab'.ilmecid kiın.scnin yüzüne bakmayarak yü.
rii•ken J..ofcalının önünde durdu. Ali Paşayı·
- C>vdı:-t Efendi bu değil mi~
Diye sordu, sadrazam:
Evct Efendim ... dr-yince :
Ben onu çok severim. hem dirayetli
~ malürr.aUı bir zattır. heın d,. hüsnü ahlak
,.

lıidir ..

Dedi "' yilrüdii

Piıdişah Babıilldcn ay.

nidı.ırt:zı ııonrasadraza.m Ahmed C..-vdet Efen.

cly;ı <;ağtrtlı :

dii -

- Hakkınızda 'teveccühO c:ı~'-''-ey·

T

Y'Ul4ll

ı

..
gor-

uz.. ercfune !'dilecek birikmiş f!Vrak 1 .

:n almıyorsunuz?

Dedi Bab!!lideki

nı-

ı;ot'Uk hava birtı~n

de-

~ mutcbcsmm yür.le- ctrn!ında do-

~~\<~~ iJti!at.ınn muhnr olmağa

lıışat8 1ı.. \"aka Re~id
" Paşa kon!l.ğındn
• .___ .. duyu .
bak•yor
ca
oradaki
hnva
da
değişti ..ruı..ı:uvu Cel"det
1
medrcst"Ye döıunc ka.rnnıu tatbik ~~

;t>lldi
mcdi.

A.Li pıı.şa.ııuı bu ilk sad!ı.r\.'ti ancak

iki ay

- --"-de .Aluned Cevdet Efendiden
.ı:ıu rd u. ~·.
nrnpça öğrenmek .istedi, ~akta
at Lobe~~~ ta.
biri ile "bu zcld ''.:> miistaid
e " ı.LlillI" \'il·
illi -- ile Jstanbuldan uzakl:ıştınlınca dersler
!Ukin bundan sonra Ali
ona
~'3Zdıı!ı mektuplarda daima "Hileci muhterc~im efendim." dıyu hitap etti.
1853 (H. 1270) de yazınakda olduğu ()s.

1

va!ı kaldı.

Paşa

ıuanlı Dt-vlrti tarihinin ilk üç cildini trunamla·
yarak padi.\ııı.h:ı takclim otti; ~üleyma.niyc mü·
derrislif;i p!iycsı ile t.altü edildi.
18:>4 de, wfııt eden Aküpaşa.zü.de NAili
Beyin yerine d"vlct l'llk'anüvislij;rine tayin

edildi.

cn yüksr k

nı evkileı·inden

Anadolu

Kadıasker

liğı ı oa.>ffini a!dı, bir sene sonra da. l865 de,
ilmiy rll:bc:ıl \-czirliğe t a h,iJ olundu. "Paşa"

oldJ, krküç yaşında başından sarığı ve sırlı!l·
da'l cübte~ı çıkarıb f es ve retire pııntalo:ı giy·
eli 1366 da Halt:b vfıliliğine ta~iıı C'dildi. 1068
de H. 12..C<.t "DMını Abkıiını Adliye" reisliği
ile İslanbı) n ge'di ; VC' bu vazifesine ilh·c ola·
ro.k Babıfilide kurulan "Cemiyeti İlmiye" rclııliği verildi. Ayni yıl içinde Dhiını .A.hkAmJ
Adliye Reisliğı unvanı "Adliye Nazırlığı"na
tahvil ed:ldi, bu suretle Türkiyenin ilk adliye
nazın (adliye bakanı) da Ahmed Cevdet Paşa
olrlu. Bir müddi"t sonra "Cemiyeti 11mlyt~".
rcisliği yine Cel'det Paşanın üzerinde bulun·

ırtak üzere Babıfilidcn ŞcyhülislB..rnlık d:ürosi·

nP nak!olundu. Büyük ilim ve devll't :ıdanu en

büyük hizınMkrinden bir:ini de işte bu cemi·
yetin başında "Mewll~ Ahkamı Adlive'' nil\
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187 i t.nı •nda Du • vtü
tfırıly' •!et a.ı •
tıı, mıııuif ".azın oldu, 1"75 d.-. Ya.nya ~
ayni yıl ı ~e ildnri ddıı rn&ar' 4 nazın 187G
d!l ikinci defa adli) l18rın, llJL: 'i m{if H
ı :>krar maarif nazırı, az ııonra. Uçilncll d: ! ~
ııdlıy{I I' azın. 1877 d dahili) naz:n. vlaı! ruı.ın. 1ı;7~ d S ııi1 \ ·ı , ti arct nazın l'ı"li
dl1 sad rrt '~ili, \'l + klefıJ eden v nı laı.hi·
nC'dl'.' diirJilncü d<-Iıı adliye CJ.ZUı oldu ı;srı •e
ç ':il rek 18&5 d ~ira d."f'a adJır nıızuı t'
ylıı d•ldi: l~S!> da m"Clisi haası vfikelaya m
mur cdnıli mınruu.'llızııı tlbirl il d!"Vl<>t b:ı.ka·
n· '>"u; 3nl!' yuı •r;ı İ\. ı- i" ı.
1·12
dt~ ~d.m.iş üç yaşında hfııt ct•ı. Ö:Umfi Bu.
yüke !ıirdE' derin
.ır U~"!l?:Wb. ş.1r" l
ltı.y!k C"nfu:;:o ~ n.ı;:'.Jni l lkinci Sult:an Mah·
mıı d tlirbcslndeld hazire; d fnedildL
Bütün \ıJZÜdl'rind!.> t rt~mlz bir a.ll!I il
hizrr. t c 1 miş o!:ın bu d ". t ııdamuun Wıü Jıü
\"İyc t ve şa'lısiJi U
-n! unvan v rütbcrer..nln
11t" sondfilm:ı c.,11!! g,~· 1 i. R
l "M
ra tarilu ' e Kıs.'l.'!l E~b:~"'I sı l)r tı.: • !!'ll.t örnc>ği o'an lb'!l' Ha.lıitın lılLkadd"I"' · tercüme':ü 1 übh.~ m " .;n ö'.,. ..
,.I ıi :ı!':lSUI·
''Türihl O ,.d -+·• ., tki ri ı\h--l ... '- d
tııkd r:ı ıetiiC,i ''Mi'!rfuo.s.t" ad nd:ı.k rvfışahl'd
'"C h'.ı•ıra!n.n 1s+..an'1 ı Ar !kl<'J: d '1!n kay-

si mTi
dadır.

nıı.!thn aramdadır

Asrımırın

İlk ııdliye nazırlığı

iki sene siirdü. 1870 •

('.. '"'1 : Mii·
•

ır

lbnl Hrru!.11 ltl

ll ıt\'f

k i trrid 113,..t 4'Yll'd!
idi, b1n .il ..,.... lnrakd ı.
T «-1" 1"1 :111 ,..r t «>;rlNll
T!\l.ıl n- ltlllb n r.a.,n l:dı!ır.
l°.ıllb

AJbh I!• \ll n•ml ttn· ~ t nl...U
T arihin! yaz:ın l<llkm kınl•ın
.. \!ını•d e '"'' ı rns:ı ' r ı «>> trdl. •
AJBtlill C \\'l~ (C.!llııt:ılı ) - On s; k1•

rinci

ruınn

n

Mlı

m<'d~

ila,.,., h ·:

a•

tı

lıa.'<kmd!ı adından ba.'>ka hiç bir ka~ıla ras+Jan·

Umicin

yazı ı_,ind, başardı. 'I'iirk hukuk
azn·
metli blr temı~l taşı ofa.n bu e~r Ahmed Cevdet Paşanın çelik İ.ra.dl\Si, beşr:ri Hı.katın kat
knt. üstiinde <;n"rjisi ile tahakkuk t'tti. Mecı.+
IC>nın tedvininılc en ağır ;iikü de onun kalemi
taşıdı, umumi hükümJ.,.ri, düsturlan o yıu.·
mışdı ki bugiin Türk hukukunda ııtasöı:ii J<ud·
ret v,~ kıyınetindedir.

m.: Ttr

rü.cit; S.rk •i HavriyP)
K bir laş:.nııı rı ,. .,. 1

h!r lfıl" r ' d ', +m:.:;:
cil r:l llmiş.t.ir
n::':-1

- - - .Ul\1!1:0 Ç

ı

•

o.•

AIUıU.D ÇA\ llŞ (Kl:!'ll.ı) lk ııcl Mah·
ınuduı:ı ilk rıaltanat yıllııruıdıı ~ ta'ııµ..
nnda;;. ve c:iıılı;ı !Urn n~ zorba
dan: k'

blr nı.m r~ aaçlanru k'":rtlrlp lll'uı
t'.'mr t Jtalyoncu n fi:Tl oğlan kılı ~a rolt.ın.1'
..) alır ZlJll!"tk ~ uygur. :.ıı.: •
tanın·
Tiı:ş ÜÇ ayalcd.ı.şı n gecı.- iıJıct 50!ra.sı kuranı 1<

kızı O)'nll.tırlar, n;bı:>tç: ka•..tazı· ''Tılı: ııcl:ıi

köçek o"..-'.am g-J>i oyna.tm:ık 'Dl' m!nad r" di,
eo!ralıuım ~~ tt cl.:.::'1in.i d:ı;,ım'k \" cd rt
d!crind:-n alm:ı.k ıstc~ ':te Ylltab':U! ttıküp kap'~'~-aralarlar. oteai gün hı: • )~
.Ka.pta..'lldl'rya P..im.:!. Pıışa\'a g
- p
huzurunda d.'.!. küstahç:ı konuşa:ı Knız Aht-1
Ca\11Ş'.lI1 1 \e &',-akla! ~a

zencir vurul.arak kayıkla Rmncli Ksı:ma yo\lan.•r
ra"la bo u.'..· k
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AID!ED ÇELEBi

n 17 c:ur.1dc l • ..nbul1a l•)ı anan
ı
'l! H • .l.llıl Kc .
1 • t
1 ?'\:

<lınd:ı , niçeriler <.'Oğalını:I ve ortalıkta iki
:qıa'ıi ~!dürü mı...ştü. • dıruam &nan J>aş.ı
g:ı...aba gccl<'rek Ff"rhad Ağayı: ''Bre kara k~
pdt niye g...ldin ':' ! ikı kan_a ~P. o!dLn. yıkıl.
d \"e kO\"IllUŞ. Yeniçeri Aga.sı gıdinl%') < 'llçeri
ı .. de mcvd:ı•ıd:ın ~ !mış, ka\"ga lxu;ılnuŞtL
Huncrı o ğon Si1l>aşı Ahmed Ç.a\'uş d nz!edil·
m« i 11582). Bu vn.k'a Ferhad \'l' Sılun Paş •
!ar arasındaki cnn dü.<ımruılığınm başlangıu
olara.k kaydoh:~ur m. · Ferhad Paşa: Sin:ın
Pa.5ll, Kocal.

ı.ul

6ıbl

ı:ıtut

H d

C

~

,,~ diic

13 hl

S. N Ergu,, T'

• II

,Jı: rı

' l!u:: 'r'

AHIUI'D ÇI:I..Imf (Çaylak) - On seki'ncl a~I!' hah· •ı şeyhlerindrn w namlı musik. -:;'naslardan: birkrt'adın 16SO (H. 10911 d'
Cağrloğ'undakı h:ılvcti dergnhına ŞC) h oldu·
bt:nııl ul 'llU~tlrr.ırtı!iı

hil Ha\lı~ıbl.: K•mı:l'f'l;I
lu:tır.ı ııulrıııılıı Hrzarren Ahmed ç...ıeııi
( ltrı;lnı : lf'.ı nu 1

Çofu tnıll'!l'I tıırtm. ılıi,llb ytlrn.nm

r,. ~nl a.-ıt ·~lnr yıuııhran

. ~,ıı "4'!11ln. Aşık senln. nıfı~ıık l'<'n!n

ı.!hlsın? d uşşa.lrtruı besU-lemisti.
!' lıl. : S. :-;

Er:ı'lln. Tll:-lt Dlnl '.Muslktal.

AHMED ÇELF.Ill (Çınıuk)
O etli
ci aS!r ortaı" ...
-- n Y n•
ann
.....
yaşamış
namlı
musikar
us1
aıanndandır; hayatı hııkkın.rla başka bir
kayda rn'->tla.namadı.
E

: FMlva Çl'lebl. t

AHM:ım ÇEJ.Jmt (Hamın.'11) - Ü k"'

darlı on sekizinci a6lrdıı vaşıım...
.s u·ı _.._
. -·-namlı çıç,-·k
(HA n "$üridl'" \'C ''Sihri)•CI'' . . 1 .
- dl rd:lmiş Dd nAdid~ Glrid Ihlesi \ı:::'.2nnil~ tti~r: 1 l 'dullah
• ...........
ış .
(

• Tttktrcl ~'!Ofet'lyıızı

AIOrED ç:t:l..EBI (lft'Z.:lrfen) _.On ye-

y

Tı>

tı: tirm.iştı.

n:•

C• fr y ~ J

('"

~

I.

-n

ngin tohum sahı.'ıi L,.,.lı çiçekı;ilerindr-: "K!iliilu .Ş. rif", ··ı.ür J\hmoo",
"h."lirdi Süleymani", "Ş rcfraz". "Ahmctl·-

7.lklr ~hnıed Çdt'hf po•ta l:('Çlıb vyh ul'"'\l;

.,

o: ft· 11 :ıh,

Aınıım çı-:urnı C KurtLfı.dr ~lırı

!ur nci n:

ihı tığı\;niliyor:

_ Liıkabının gençliğinde "Çiıliık" ikrn halk
llI'Z!ooa bu ç. kle gird":'!i söyknir; 31 yıl ş~vh
' 'rtl'~ ~n~ 17_1 l (H. : 123) de öldü, d:-rgihı
'3 t ..,.,, ldıı Bırı-C'k llAhi\•ri bestel:-rrvardır·
bu arada Abdülahad Narinin ~bur:
'

l

kalır" diyor.
fü t
F.\ \

!.

llrıNrl hıılnnk ltln ~"\ki trrrlll! mUı14m
IL'llkal ffkl't' ı:lrüb dPHrdı>rlf'r 11.rn anm
l>Nfl ::;Ahin O.•ılr tArlhlnl Ahır donf'l't·I:
"Kondu Ç:ıyL'lk t;<-lf'bl T~kkt>!\lnf' A'm:t!lln"

hı: yaı; Zt. rı-•n

h ..

AHJ\U:D ÇEl~EBl (RPnuııi)
On)<dinci n ır ortalann..!.'.ı. yaşa.nur namlı saıı'at
k.:.rl, r:hııdır. i vrin·., r.,üyi.:'t ü • dlanı :Lırı
k• !l'ani M ııstafa Ağanın yt tistirmr lır: E\'!Jyn ÇE il b!: "K.ıb:.ll tahsil olan iıstad olur listaddan mazmununca bu A:.."Df'd Çd bi tıyk bı,.
kt'llTltlnıdir! 'fak imini clinli)<n adam hayra."!

AJUIF..D ÇEI ..ERf
On yf'dinci amn
namlı zik.rl• rind n. Şeyh AbdillmC<.'ı<l Sivas: ;n zakfrb:ır-·sı idi.
ı;;ıı

: Evliya Ç l<b. I

Alll\IJ~) ÇTI~FCl (iıııamzade ('l'lf'b) _
On s kiziııci ::ımr çit; kçı.krnıdı n. Tophan~ 1•
rlir: kl'ndi .->lımıılarıudan ?lmadığı aoyk·runi"

r:
. p...- \ · Ta
rr.
t\Jflllt:I> rı-::u:nl
On a.lt•ncı asırda ynşam:ş r'yır sa..lı..~ rind n, t'erudard:ı k<.'ndi
ııdu::ı. ıı.::bct.1 anılan <.'ll~iın banisi. kabri caır:ın!n .C.:.'ıırr.bı onlınd iir (8.: Ahmed Çele·
hj Camii).
I' 1.

....

din.i r.. r ortal:ın!"~a. İ<i.anbulda yaptıi,'l 1blr
iı! • il. urnı.a;;a mm'nffak olmuş bir fen ad.ı11
·ı · 1
.·r Tnı ıh k'lvnaklnn a.rn "ndı>
kendisind 'll yalnız Evliya Çelebi bahseder;
ha~·atı \'[ yaptığı alet hakkında, biiyük muharr;rın şu satırlanndan başka bir şey bilinmiyor:
•
..

: İptid:ı.

Okmeydanının

minberi iiu-re,

ruzgarın şiddetinde kartal .kanatlarile sekiz
~okuz k<'re havada pervaz oderc'k talim r-t.miştir. 'Ea 'ıJehu Sıılt
"
.
an .uurnd
Han Saravbumunda Sınan
Paşa k'\.,\,"' d
•
lata k
. : ~~un en temaşa edı-r.krn Ga•• ulesmın ta zırvei bfılasında11 lodos riizgaıı 1i.' uçarak ı'.t~ı. "'d
. .
,..,..u arda Doifancıb.ı· mevd:ınına mmışt' So
·
• ır. • nra Mumd Han 'k<"ndLqjne bir
1
k OS<' ıutı.n
ihsan i
,
'ul
k .
~ ere..!{: - Bu ndam JX'k kor·
" nca bir a 1 dı
<'lındrn <'l' :.am r, h<'r ne :murad cdcn;e
ır, b<ıyle kimSC'Jerin br-kası caiz dl'gı"'! 1• di)l'. gCl'zayi
cl'
hum oldu".
rt.' n 1 l'Yll'miştir. Ornd:ı m<"rTürı·h·e

•

c.;

h
um uriyC>U P T.1'. ıdArc»I 1950

bfu:l'",

rın 2

"Hurşıd

Bt•y"

\'~ "Ş.\' 1·8.r Sill~'Zllnni"

i:slınll rile tescil cd;:mjs yedi z.:rriri \'ardır: •
cik ı;cc;ln'm miş rlidid~ çiç"k olıı.nık yüu )"a
kın z "t'rin eldi" etmi~ bir ç kçiydi. Bir çok da
Rumi l:'ik J ,-ardı Z nin! rinin en~ sayı·
la.n 'Küliihı &-r•f .ilk acbğında kar yaf,"D13.ğ;

b:ı~l:ımıştı; Ab'lled Çel•"bi çiçeği Ort~k bır
v l"!l,..,.,. ' ' r ,;;ne> •l • hir t ''Jr

f'

lıilıı.rı üı: rinC' gr<;:rivern:ililti. O sıra'.l:ı k< ncf.! •
ni zıynrcte g lnis bulun&Ili Ş::hrcıniıtl aı..-.
hatibi ve d vrin namlı çiı;r~.i
l'b<'ydul'Uı
Efrndi lmr'u go "ll'ÜŞ çi~cğr "Kulihı $;.'rı. '
ndını Vf"'l''llişti.
E bl. . l "be; 'ul &h T

A llMEI> ç:t:u::nl (Mııcztıh)
On)
.
ci ıı.sır o rt.:ı.l arın da yn.'jaIIllŞ namlı nl('C3lı1ı13 r-i'lll • BU~ ilı,.,C'htrd~ nn., d > :"lı:ı: ç ""l:ı.k dda·
•
J
•
rulmışt
şır, h:ılk tn.rarındıın CT1llll<'tin• na ,
Krndisini çok yakınd:uı t.aıunu: a1.uı ~rd,
,-"'1.iiUll\'nn" nıuhıırriri Sl'\'lı ~ r_m d Ns.rm
. ... •
...,., • r3rif
r~c-ııdi: .. j\'cf s !::t.1'.Lll\-u.;.
.,.ta
arif, r,ür. •I koııu~ır, ~J:şJlı:ı " "J Im:ığ
,,.
... \ ı 'r '
ı. vık, ı. ı· !\U'ıf ha ,ın rı
aohbct l'd r billı
l l l!O!l &
n
• aımır bir ad nı·
du{,rıı nın3tl ı90h~ıtd."11

'

uı aıtKLOPllDteı

-3U
Kıyafdiıu tebdil e<k-r<'k şehirde lllk ck
dolaflUl .ocrdiln( ü .Mun.d bir gUn esnaf lahğuıda o,.ld}danla.n bir kayJğa biner. Ahmed
Qt-1..•bi de kayık' :t mış. d 'rd.en tepeden konu-

ğıda yua.eağım. IMlll tehre girinceye kadar kl·
ğıdı okumıY8"8•1mın.. Girdltteı 80DI'& 9Ç&p

o.lruya.cakmn.. Eter remBde ..... , . . boynumuz kıldan incedlr! ..

şulurkM

hlllrllmGar:
• .
_ Nedir .şıı Sult.a.ıı Muraddan çe'ktiiim.iz. keyif namı.ıuı. bir tütünllmüz va.rdı, onu

Murad gUlmıDıf:
- Kdıul ettim! cieaüt. Ahmed ÇeWıi ~
hesaplarw yapamk bir JıAi1t ııan.ıuana bir

da \-a.sıılt etti!

kaç

yazı yazıp 'katlamış ve~~

• .Dedikten aonra kuşağından bir çubuk c;ıkanp doldurmuş; kayıkçı ile Ahmed Çelebiye
- Yoldaş sen merd bir adama benzi~
aun: baba. sen de mazlfun bir ada.mam. her ne
olursa. olam ben bir kaç nefes çekiyorum! de-

Pactit&h da kayKA:ıya:

yip çubuğunu ateşlemiş.

saat içinde ywı1 bir kapa açbrmıt.. Ve f8hre
buradan girdik.ten m
Ahmed Q+hhrin ki·
ğıduıı aomıt ve hayretindm dana 1ııaJaut..
ğıtta: "Padipbgn ,.mi bpn mllbanllolmın.." yasılJJllllf! ..
Bunun lberine lland. nmmal ile lrayik·
çıyı ıılfetmil: o fiıı1detll tllıt6D ,...,,.. t.G-

ıAhmed Çelebi:

- Oğul. vu çubuğ'u m&i da bir neleılelk
de ben !)ekeyim:
Kayıkçı

ler.

da:

Şehblzını

beni de

unutmayın!

demit-

Çek bakalım Laııp aalıiine!.
Demiş.. Ve lkayıiı ora.ya ~
ııonra. derhal La.nga
haber eaJarak
ustalar ve ırgıı.tl&r geUrtmjlt, mıd& bit kaç
-

lmllulvna

n.

d&fdDkt8l eoara
canını kurtara - - - hı ldlEiıflimtf..

tibı içtı>

de pediph• eline

Bibi. :H&Jk~

AlllQ'.D Çili·- (luno) -

lfll1in bu kanın dinmek ihtimali yoktur b6r dlber otlan kanına y&PJl1P ahuna ılllnı !~ - - a&DID& bir elif çekerdi, dmW kanı dinılrirdl. •

wna. aımyai}er bile akıl~".
B bl.
Wnquo.

il N G4ırçü.
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Bibi. : 11.u,a Çelıllıl. L

amn:n oa• <& r

M} -

o.,..

bir Zl!rrlr.i. vı> "N..vatiyi Ahmrol" ve ''lılerc&D
Pe)'tcet'" adında iki nmı1 Wesi tHciJ edllmlttir. Bir de de\Tin namlı kibar ı;içeıkçllertndcm
Slnanpaqazade Sükyman Bf>y tarafından
''Naqi B hzad'' adı verilmit barlkullde sG-1
bir karanfil~B1bl . UbeydullaJI. T8ııldnıl fClkMedJU.

AIOIED çn,_ (TAIA) - On a!bnel
amrda Ka.mm! ~ namlı talıllıllriDdlD
babuiı Lıa QeWıi
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Hacı !Wş-

d &v \-atmaktadır.
&hbdı uıtlı. eski bır muallim \"<..' ltt.ıhudca --;ı.iıı kırk sen l.k imanu Ahmed Çitli Jııı n b tl: :ı M.m .Mücadeledr rntanpo.~'"l.·cr
r• · · • ı a""lrı giz! m rkezlcrindcn biri olduğ:·"ll y:ıtsı nn!l'..ar.tnd-:n sonra yalruz kendis!l:.h milhiirJ. y.p imrılawğı mazb:ıtalarla

\"nd ,ıuya 2000 ncl r \C ıoo zabit kaÇlnldı
nı
) 'rmc"·lcdir. S"'mt halkından olup \'a.
ı 11«:Miııin riyr t rttiği Şiıra\'İ Saltamıttcı
~, .,.·ı-"roe<nin i"ıız:ı: ·na llk muhıılrfel
r ,.. \ cr n ş olan 'Of~U f, rik, Ali Rio I' ,.. \
m rfıunı da bu Mımrd Çcl;:.lıı c:ımlıtin c- •maati
ı:. ....ı ,,.; .. ·'< ;ık göı1], n sımalal"(bı1 ımı

f.

t

("'

,

•r

t aC:.ı.·
..mı

R

Bu ca:niin

• •
~·

ın kr'ıri.
m!i: ı n Aç:k• rlA sok 'h il... '11 kı ü~ı~ t
ba1:ıç z:ndcdir· yeşil boyalı b3ş taşındak, ki·
u~şııdur:

·'Hün•Jbaki SalıioiJ h:ıyr.ıt m r um El·
hac Ahml'd Çek':ıi r:ıhuruı eJfa• l- Senr 975
tM. 15671". K;ıbrin ayak ucu'l.da, duvara da·
yalı ol3rak yiıı~ y;şil !x>ya.lı ıkir ':i h r tac; \"ar·
dır ki onwı üz rınd ık:

kaıı;ısında ŞeybliL ı· m Mııı

kaarizad Yahya Ef,nd nin me~ <si ıle türb. \ ill1iı h •r iltisi d • yl'r ile hır ha.rap olmuş
l•ır: cft>nd ıl<' ailesi C'fradiniıı

kmtikleri bir

~· 'lı' ı..,·. e konularak Ayşı• St•ltan C'UllJ
mez:ı.rlığın:ı naklolunmuş•ur

B 'ıl

H11dikı•ııı

ç Vl\ml. ll: REK. Gez! notu

•. AHMED Ç'fü.ımı OKAGI - EY)'Ubun
Nıo;ancınıuı:tafapaşa mıhııllesi suknklaı,ndan:
nl:ıc:ı çeşmr 'l' Nazpcrı:t r sokakları ile yaptıj;ı ~" yol ağzından y Jründüğune göre, ılk .ı..,smı az meyilli yckt•ı.ı ve lo ı·
raf"'·r·
.. • bir rusa solda
ı
' '
g·aa tuınscK
il kaUı bir ahşap ev vardır:
C\in
yanı lıacıından bir ka\'is halinde sola

bu

,\NSUO..< Pf

l I

kıvrılır;
okar:ın bu ilt.lr 1 k><·
1
... l
il
la. ~cc;cbılecdt kadıı.r ,tfi• ka.,,s ta: doı,ı~ıyken bozulı~uş, _bir t.op.rnk yol halıı: gl'l·
ınıştır: evk"i birer ık.işer itntlı ahşap yapılar.
dır; sokakta, ağzı çimrntod:uı yapılıruş v d,.
mtl" kap~ bır top kilitle kap:ıımuş bı.r kuyu
\·ardır. Sağda basamaklı ,.e kaba taş döşeli
Aşhane sı.ıknğile olan ka.\-vat'llldan ıtiabrt'n bu

Ahım'd Ç:·kbı sokağının

üçüncü .kumıı, dııha
ziyade A.şhane sokaf,'lil111 devamı lnıış gibi.
kaba taş döşt>liclir: es::ınen eskiden do tbu parça. Aşhaııe> sokağına aitmiş. kazındı&., hald~
okunan ~ki 1 \'hası da biılfı. durmaktadır. az
bir mr-)il ilo bir vadiye inrr, Nazpen·er soka·
b'lnln öbür başı. Takkrel sokağı \"C HııydarOO.
bn catldcsıle> bir dört yol ağzı yapar
Ahmed Çelebi sokaf,'1, 9"'.kent.'8i orta halli ailekr, güıiiltüsu, masum çoeuk cıvıltılann·
dan ibııl"C't, aydınlık, havadır. şinn bir sokak·
ur. ÇaWnn kiremit örtü alışap ovleri \"C mahal!<' Mescldlerinin bodur beyaz mlıı.arcleri yeşillikler gomillmüş karşı sırtların manzarası,

p:ıyzaj ressamlarına ~nk hünerlcn gostermt'k
fırsatını verrcclt kadar güzeldir.
B.bl. • P.EK. Ge: not •

AHMED Ç'El.ıl':Bl - Yabud • lllil' (Def·

te.rdar) - On altıncı nsır riralindeıı. IKfter·
darlıkta. Avlonya Sancak Beylığind' bulun·
muş. 1.sta.'lbuldıt bir Mcscid yapt.ımuşt.ı~: (B.:
Llıtfipaşa Mescidi), kabri Sofular Camiı karısını'laki Ekmcl t< kkesi mezarlığındadır. ka·
bir taşınm kıtarı:ıesi şudur:
Oldu ı\' loııya ""' 1 '!L•ıl rln:uı• lat'1"
J , ı.,, litı m:ıhl ,.:ılcrılt• bu rllı:ındJUı lrtlhil
ehi<' ıı....tı:lr 11lnıu' Wl ckrterd:u- ıı.~n

:o..i,,..

ı,..,.~ırt oı:. ınatışı-ror 11a1ılhl zn1c..w
\ar idi llnın lbadı ı;lllblnr ragb<-tl
And~ra Fatiha olnı ona ry ehli hlll
,..,.. tine piri hin'd dldl dün turlhiııl

~ Alunedln nıhinl dslnı pd kıla ı.Ay=ll"

AHMt~D ÇORBACU..AR- Ycnı~ Qc.ı·
.kal-'·-1,ı,;;., sırada on biıiı:ci. clli ilçunt".ı.
gırun
..,. ~·
orb:ı.cı·
Rırk beşinci ve yetnılş aluncı odalıınll t. .
ört
y
cniçerıdir
kı
\
ak &) 1
lıkla.rmda bulunan d
ıunıuak ~Ha\Tiwde padışah tarıı.fında bu
dakn t göst.L>rıru,. \"ak'ad:ı.u sonr.ı dı kc!lilil r.·

llC' lınssıı sııtuışorluğu \-erilerek wti!~~'.3lan boŞ 1;~-uu;•
kr, soıım lst:ınbUlda olumı
\-a

ycrek birlnc.isı Edintı·~ı: • tkinaısı ~ ; ~
)
. ..z· "-" t ~ ~tıı va ,.., dôJ'dtl.D<'.llsli ?"
rem~.,
l ı..,.ınc.u-• .,..,.... •
sUrillınllş. nrlmt:ınndan ds idam 'OldılŞl:lr
yullıınmışu. Yetnı!ş ıılU çorba
:>

---
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~;l~ll~M~E~
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g~nı:ıc ~ı lk• lstnnbulun btiyiik
mro harilc .." obirı,•dı mlllL81rlarından birinin
ş5Jıı'l Ucrtnw: n
,, •
,,_ ,

dcstıın olan obu hillcilnıdar, Doğa.nl .O..'licyi llll·
r.ıyı hilm:ı.}mıa ııık ııık &.\ l't cd:-n1t ı;Qfnı.sında
buluııdurar, ~:lı Efı'lldııılıı huzunı bu tDpl:ın
tılarda vclı:arlı bir h:mı yara•m:fı Bıız:ın da bu
buluş:n:ı.lar bir ını.: 1 ziyafctı olur. \~
.0..'Cle' ııetıleıi ıısnmn üstlln kıymet.im ohuı d.
.kirleri \"O .ıı.a.m1ı O"J"Zl.'n \'C Jcudi!= nJ J"ik g •
lir m=C'\'ii şerıl dinlt':Ildikten ııoruıı e.n ağır
tahner bestclt:r okunurdu. Büyük§ehlıı:le
kın"\ı:U~ ytrkşen lr.r uıan:ı uyarak. birçok

yıızıdığıııa

fis istlnsıılıl= grnç dost u Mehmcdo hOOiyı
onun için en nfıdir vc kıymetli <'S<~r!t rı sı
n"ti m.'l!ısusadn kopye clti, aynca, dı·likn.nlını .
muallimi, mUl't'bblsi oldu ; ona şii r \"\' sıuuıl
Zl'\'.ki \'erdi (B.: Mclınıl'd Ağa, Ruzn/un..,>e!zı'i .
Bır aralık Der.iş F'aı::.hin şu kı truu
nı, tı!lıı....,m

llDlf•n h tlb"ad d! r l mlhn~tı
Aııkım bir k1Ulr1 h U..uo ,ıutuınım...ı ıımm..ı.ı :
(ılc..tı'J' uzm,,ttltfm ol malın. l!A>r w lın\"fldlr,
U!r tarik Ur kabul rım.-ı mulıııbbo•ı t lrkt-ll '.

Bu kıta G:ılatada garıp bil' ım•yhan"
rııaccr.ı.ıı son;ıntLı. soylc !nişti kı vaka .Mı ruı.

z:ıd Si ım rı tezk rr.. mrl Eöylc nnkledilır:
··r•• rnyı:• oı•mur K • Den.·ı Fasih bil'
giiıı:

GumCım lllıd.. ulıııaJ.;ıaıı , lıu~n dehri Çt'kın..Jrı.-n
\'arutı plrt muı:aanıa 3 lno M"rbo, olmıınııı ytıktlr!

SÜZJn uyarak J.\ r..·r ı ::dt>slç !Pıı bır kayığa
bırııp C:1!ııt·ıya g rwr 1 :r mcyhaııryc gır
n i.J. it;ın~< bJrlamı!j Bir a r u balmıuı ki. l.ıiı
lt6."L'd IJ.r sofra kur ı ı • ı , aft.ti U<'\~n bı r
civ, rı
k.:Lk t'dıyoı !< u •h bu•;; l'C'flJ o civnııu
dı:rh:. ! <'nn w .. mU!d " iı."ı k '>lınu1 E:ıntl\'l'
e çmL.,, i oıııdakıl r a;t , ıı kal kı p gıtnıcğt•
b:ı..~la'llml ır gli.u-1 uıulC'rı dl !' "ieı·ı sıru
m'yhô.nca ıı çılır: K tı • "t•yrcrı f.'as h Dt"dı·
l.ıh1mmı:ı edem ' ı. t: men l ı ar ~ta ooyl ·diğı şu Lcy itll' o•ıı; k•·ndi sofrasına dih:t•t et·

AHMED DEDE (J<'ıısih) - On yedinci a.sikiı:ci yıınmncb yaşamış büyilk ı;air VC'
hattat bir mevl('\'I derviş! ; nslı lstnnbulludur:
meşhur Dokakinz:ı.d.-·Jt!frtf,·ndir; Divanı Hümayun kalemi k!Uplı:rl arasından yctişmiş, bir
L'llnıuılar &ıdn.lzı.:n Kdprliz:ıJ.:- F:ızıl Ahmed
Paşaya inl.i:;;ıp t:tmiş, p:ışanın itimat ve mu-

hablı.ôt.ni kazanmış, fo.knt akranı arasındı lk'~i ilfilıiye kapılıp

ç!llp }~.ellrk~n bir gün

mi ıı:

:Si(o., bir kOıı<'<lc lıanıu, ..ıa.ıuıı.

evine ka-

ııannu . bır i k"'Ul b:r hırkny-a kanaat etıruşur·
P.n BOnunda da b:ı.şum bir mevl<'V:i küliıhı 8'-~i~

.

olmuştur

sunmuş,

rıp Galata d· rgAlunıia hır hfiCT.,' j•e knpanınıs
tır; g6riinfiştl' h:ır:ıb:ıU. içi mtımur 'bir derv:~

Katiplik z:ırtı3.nında, Y8ZIS1nın
kalddı• g'İizdl•·?ı ill' m~ı.urdu. M~·ı lh
'

1-'•

kı.snurıı

~ • C\·

•

t'

fe:v~

aned•!

mecmualar, ki-

t&pıar ıııdll.'Jalıile 8't'!Çl.rml'ğcı ba.şlıunış

SJıııda Ruzn!!Ill! . ~

Mcluned

dil!t>

tt d ..stan olmuştu ·

nn

büyük

w· z:ırd!C'tine

haıııc.si) et

fazikt, irfan,
meftun oldu; IK>rvi;ı

dl').

Evliya Çcli!lıl, 1, M. ZIYa. Y~nlkapı lfev.

~ının

14< r

Fıuıılı d , yegıin m('Şblllcsiııl t.ı:şkil t'Clcn o ne-

f•lıı.ııbtıluo dahi ı;ur dotıuu
Olub p.·n'rnt..J Piri Doıtanl
dt'miştJ:r.

d

ırcJAytı a.ık

lJC'J.kıınlı, Drn1ş J<'ıısihın

nr EMfya Çdcbl kendi h:ıl tcn:llmcs!ru y:ız:ı r
keo kumbğmın Seyirn eline , .._.rıJd:ğlni söyle·
dikten BOnra "H.ızn-ti Dofan Dtdc bu .!ıakıri
Jrucağuu ahp havaya atarak
Bu oğl:ın bu
cihanda b!zim utıımıaınız ol.sun! buyurmuş
tur" diyor. Zamanın bir ş.w1 dl.' Büyük.q,~hır
halkırun bu lnanınn 1.,aret &:

S3drı:ıu'l'lı" hl!llletiııi bırakarak

t!.111

l\&h

ve bu

.\ğn ntlııı<1a

Bert r;rl ııılkJ. bld~ .,Jalıru ı...

bakmış

T

ki kıı.rşısında ilim \'e
bir rlrrviıı \'ar, t creddUt etmeden

Nc\'civnn

ı~fan ~hlbi
rıısfhın llofnuıınn gclmış \'(~
diz dize

ııluıııp

can

bir dolu d3 ona

sohlıcLiııt• ba.şl'l-

Nih'nyet akşam olmuş. gün ~·a\11şurkrııısla~:·
C'ıı uıızel sıll·i ert .
b

sa :ıh erkı?ııtlon nvru
k •
z vereı\.• evı ış. >l·rvlş J.'naih o gl'ceyi nıı yhfi.ncdf:'
gcçınıuş. f:iiziinc bır damla u~·kıı
,

.

'·

csı

ffil•;l:hı\nedc buluşmak Uıerc sO
ııı•

gitrn·

karşı l:ı.sr ı . l;rk
G.ızcl hıı; ,, rlıLnı ıruş,

.ıuyraruy-

SrullUll bu {Urlu bir kararda d 6ner

sikkt'Si giydırtirlerdi. B [Jyfik seyyah \'C muhar·

Blbl

gore. Ak m gün yüzlin..,,
sc!er:

dı ·(o.kat bu

ı>tti.

Doğanı AhınOO D.~-de 1630 (H 10.lOJ da
~ldü; ka'l>rl Mi!YIC\'ihanE'<ll'. Kemal Ahmed
Dedenin sağ yruund;ıdır. Ev'iya Çc!t bi Doğanı
DcdMUn nshru Rıımelid .n Be.rgofçalı olarak
gÖ!ltE'.rdikf.en 50nra göbek adını da "Hüseyin"
olarak kaydediyor (?).

fu.kn t t:rt..::"l

blr

kmısc.l<>r, yem doğan çocuklannı Yeniknpı
Afovlcvilıancsinc got.ürfır.lcr, )ıl\TUya, uzun
ömfi.r!il olması için, Şt>;)·htn el:le hır mf'lieV'

1~1bınw.

Rw:ııAmcdz4dcı Melı-

1

gırın<'ınJş

,

la

1

\

-ıan

.,11 1

le

3

1

,

r.:ı ~ hiın Jt'n fırla .., .. .M iL :L c.. C ·c•.y, ~
bıışını o ı,"ÜU lın kapıı;, c l• n L J .ıp ı;: ,ır.
rn kmi3, fııl~l ":, • r lll.:J .ı.ı z, g l dl· dııten·
sız olmaz" suzUnUn icıı.bı, nı
r ., c \anın da
Gııluw.ıım ba.:dın ı.:ıı. klarında.n P·rpın Mustrda. ve Bekri l lı....:ırı ı mintlt ıJ..ı '>dilı vurgunu vunnı ; bır gtcc r .,, li I!" hane r al raıı.ııı ışlt.m.i !er· b ri' ,nı c • m
•ı ·ıkartrı aJ.ııdun gilıı , D rv.. F'ıc.ıhııı dı. )...ıl nu b l.leı ı'fJlcr.. onı, g.; ;.ır , (.mıc.,
r !"ti ntarnk
:ıldıımı Juı·, U:ıt.ınu l '" r. tı~ ~aı. y re
yuvnrlnmışlal' \'( hnnc;t ' rmı
) ırıp t;;olef
ctmrk ı .tcrkrk n. :ıir Dcr.ış

koltuklann;ı gırnııııı r. ı:ılr kayı a b
1 arşıyıı yull;:.nı1<Jlar

Mll'l"N>k

1''ıuııh ubm~dı..-n .veı ı.ıu gllıı

Den
bUtUn dost

w ah'laplarnı do~. hdlllq·

rr.UJ, Galata Mevl \,hancs:ınık a höcıe IWcl'l"

g ~n:k • Fwı.ıht alıu:.nı,'ı cııuı g ııln''" dıyl!
\Jat'll'lll1Ş, aonra hllU"Csine kapanını e rtesı
ııabah olusunu bulmu lar C<!laU'Bı ııck kala·
balık t-lmWJ, mu:ı.aın "'1lrl r taraf.o n mer
ııı>e \t.: tanhkr yuılmı:şUr
Kınm Ha~.ı Hacı

Sdı.ın

Gır:ı>ın oğlu

dly<' b:ı.,!ıyan • < 'ıur ı.. tıı. .rı c.y. mllj . M,-.
ı:;lr Ikkri Hasarı b- , 1 ındn b r ara m'kt p
mlJrr • gorrı.ış ım~. Pırpırı M.ı..:tnin)ı tu-

olup 3unk Şahı malilic: ru kuU:ır.an Şıı.hln
Gıray, pek ııcvdığı Fıı.'llh Dı:dc n ulwnUr.ll
1ı>ıtıncl' bir tarıh ?:ıarızuı=. }.ı=ııı "' bwıu
l:.· r taşa ka;:dırtarıık Dcderun kabn.n.. konul·
r.uk uzcrc Gnlat.ı. M v1 '\'İhan ne >o oamı.
Lı. T~ dıkil.:nv olduğu halde Pn>Dl! n bu arı:usu da )tnne (;t'Lrılmı.I} '8 nn kabnlK.' böy1 · yanyıı.ıı.a U.ı tq konulmuştur kl Şahin

tı.ırak:

G rayın

C~y ldl n~nn limen l't!lı'nd cı.lrl c:!:m'U

Bmıd r

~yı, >ıır ınar • !· \•ıkı;da

kıymıynlım

Dunlrı \ t: ayakd

.J

txmb...- F:ı.ııihın

tanlı ır.ıaraı şudur

~

.............. °"""' .......

Apğldakı mısralar
1 rındcn urn ittir

Den,.

lllnt..1

Fuilıuı

tür·

.

ııı

t-

ırn

ı:

•;'

~

~

"'

8

g
.. ~

•

~ ~

nı

*

,.,rnl ranılıın ıl) .ı, • 3.ıı;\nını
sn.ıııt • :r, ı;'iln!ihıını lılllrlnı

*

l\im.lo ın• rıuııu ul luııı, <') ,,..11 l'tlJ um
wnan lll
:.;...ı r bM• •-!.illa "'\ I •. • \
•Cıhl r

~lf"

1

MI

*

oı ~f'JJldln

1.""11111 n: 1 nli~I

•

•

t) ı·~

T~rt. <'J l~ııı kıılı:\ları, ~" l.nı n •...h

ı

Sıuıt1ıııı ntıneli •lnn 11 el

:*

Ş

lıı 1 ıt ';
<'<'J bl ııAhllıı l""llt;d hu,..,1ı1 it ' r ı,
\'•~ıılmdFn rıt•ıı;I ıı 11 Alı ııı !;'kılı
lllr \T< hllı• ı:ıı;, iti r.-m Un ttknı:ıı.

Cıbl · 1.ı Zı , y
ı, 'l.lıll

ra T• zk

ıı~
!';

1

vt \

Sili

Mıu il

m•

1\llfıH~D n •. ıa.: (Müııı:t iıııb:ı_<:ı)
On
yldinci a ır artalanı 1 :, aını. Zi.lrcl dan
bır şa r; • Mıln ccı.nba · Ahm 11 E! ıı lı' dİ·
yc dem hurJur. Adı &l..nıl:li ıı:L, &!anık
M v!r vihal'
Şey hı M lıml'd Dcd yı.: ınus:ıp
ctmiıı, sonra l tııııbula g kr k G lata U~v·
l vılıanesindC' wrleşnıış, ornd:ın Kastmpa.ş
Ş.:yhi Halı! F.fcndiyr ınli.s.ıp ederek ılmı nu·
rum w rtmil ti ugrn mata ba.şlamışu. Mu·
h.tıııde uyaııdırdıı;ı s vgl ı ndııılnin de\ rın
hlikUrnd. n DordUncü MdımC"dc takdımine
yol n1;mL'i, tatl, dılı ilc bu hlikılmdarın d:ı mu·
hnbbttını kazanmı , lstıınbul snra;ı·ının göz·

el nl'dımlc:rı nrar•ıı:ı girmişti. 7..:ınıklin

s:ıl (J],ır.ık u fıkra ıınklolunur:
ll r un DordılıırU Mt·hmed:

mi·

6.po
>

'

~ o.c
..

::

t

'C ::ı

f

J..NStKLOMID1Sl

- Ahmed Dede! Şcyl.ılniz m rlıumuu
hiı: k!.'ramctmi gönlün mU? diyr aornuı;,;•u;
§!lir:
-

Şc:vkctll efendim! Şc) hun kulJna bu
kcrıum.t yctiamcz nıi ki benim gibi hakir blr
uoI"\·i~i fııkiri senin gibi şanlı bir pıı.clleııhın

mccliai şerefine nail etti! clcntlşU.
Şiirde •·Aşık" mnhlfuıını kullanırdı; uı.·
mnnında:

ııne aülınl l:('l'Q('D ret1d clııan olc!utu ~
l>fıftl ll(!~{a Jllr1l.ııt"n cAi--a Mrr!ıı a7ailardır.

şa.rkısı bUyUk bir şöhret kazaruruşt.ı.
Milnccclmb:ışılığn tayınl de fJU fıkra ile

naklolunur:

Şalr.ın l~ı nUcum ve rcmlldeki kudr.,tinı

arılamak Uıtı;cn DördUncU Mc.hmcd bir gUn
,::15zdc musahıbı il:.ıncı vcz.ır Kulo :ıu MUBtafa Paşaya: • - Şu Dedeyi neznl:cUc b r ımti
han eyle! demişti. Pıı.,.~ d:ı. a\'UCunda b!r Cıd
ağtıcı parç:ısı gizllyerek remil tl" ne oldugunu
bilmesini istemişti. Ahmed Dede bir kağıt
parç:ısınn yazıp dôktUğil

rako.mhr

~rind,

sıkınt.ılı dakiknlar geçirirken, pndiş:ıhııı mJ·
hUrdarı Abdullah Ağa kend.ısmc acımış, yanından geçere!{, ancak kendisinın i3 Jlbik~
ccği

bir sesle:
Mc<!mcr1 cQdJ sclAd.aıı bir blltUn d!ld latertz.
Ot"rtl kim ıılU odcbdlr blr )'Ukını M bt~rtt

mısrru.nı okumuştu. Ahmed Dl.'de dcrh:ıl n:ı·
kış alıp Mustafa P~aya a\"1.:Cundaltimn fıJ
ağacı olduğunu soykmış, bu k ..,fi Uzcnnc dıc
mlincccimb:ışı olmuştu.

Bu htiktimdnnn tahttan ind!rilliğı 1689
CH. 1098) ihUliilıt de zorbalar ta.rafından ı~1,cncc gö!'Cn ncalden biri de Ahmed Dede oİ
du; bu asrın kı\·mctlı \"('l.a\'1namclcnndtıı
blrini yazan Silahdar Fındıklı•• lclımcd Ağa:
"Hckiınb:ışı Must.D.fn Efendi ve .Mlinccc.mb~ı
Ahmed Efendi \"c Haseki Ali Ağu ve Kıı.pıa
gruığınclan çıkma Hacı lbrahim Ağa \'e Ki·
l!ı.rcıba.şılıkt:ı.n çıkan Arnp Ali Af;u \ı: G:ızan·
fer Ağa \"C lstanbuJ Agll.':ı Mchmcd Ağa \"C
:rnutbak rmini Ahmed Efendi \"C oğlu Ynstık
Mı.:hmcd Efendi \'C iç hıwncda.rbaşı koyun
.Meluncd Ağa ve 1stmıbul b:ızirgiln \, ıı \•lwı·
culanndnn ve bedcst:ın hliccgilcrind~n gerek
mUslümnn gerek zimmı yüul n mut ll\ •
uda.mlara bölUkb:ı..şılar ı:;ondrrip , Urtt 1 r '
Hıızinl'1 ümircyc ımd:ıt cdın d yu cı r
doi;rrndılar ve "k erin tomn!pı \urup nc n
çektiler ,. öuıUrl t'lll .ı: vk ı: ~ r p har '
bllmiyc.n halka ottil kri ela\ rfi haluıı~t ' mu

ıbct bu l rth
ıldir Bu k rkud:uı
çok ad
t r u \"11 ı
ı:
'ı ayaldtn dür
oldular' dıy r l:;,l tıu aradadır kı AhmcJ
lJdc ıc:xı {H 1099> da H a::Jn ~ rk.,mck
Uz.ere lsunbu dan aynIJı Vt't li ).& lH 1113)
de MckkcJc oldü.
Bibi. ~ Te.zk:ret ruw&. ~.r tarlhl. m.
AllMI~D lhillt: (?\~un) - On } '1m·
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AHMED EFE:\'DI (Ahıshalı)
U\.>çt"n
a a.. I' b. 1 Jnci Mah"llJd de\TUllll
namlı u' .' "I ! n; \'t ~ıç~n ocğını~ çok
r l" , • !.:ıc k L:ıldınl ı'ıgı \'<!·
1 ::n:ı l;:;
::rufa, :-«ı:(
, 1 ır ) ır. )\!anına çıkıı!"ll·
J: , ı:.:ırııın ı::u ·r u .. "1 VKU}W zat; bu du·
JY~· :öz \'C' e .3 b:ıt·ıı.ıııı n o k.ı ·.- t<'Sirli ter·
fp 'l.ı okurıu.~•ıı kı. me)I fanda a• laın:ıdık
ır

adam .almaınrtı
AJUIED EH:~mı (Ahleb) - On yedin·
ci .ı...,.r h. ~ta.tlann !1n Jı:ı". aııı.sınd:ı "Bek·
rı" liılwıı:I m .ıurtlu ıil..IS \"<.' ncs;h yazıyı
}! · • ı K r rir. r. yltıştırm~Icrinden Emrul1 h Agl.h ı:t ndıcfr,. uğrc~...: l.ti 16·17 <H
ır·;
:ı
.u-:ı ulı:a. tlir
S:bl. :ı.1 .lsı.tkımı:A&.-, Tu.'ıfel hatı.AWL

AllMED EFE.'°"Dl (Arab) - Geçen as
rm s~nlırilr asnı:ı•o:ın başınd:ı, !,tanbulun er
ı:~mlı m •rsiy okuyucu.lanndan Yeniköylıl
Hafız Ha.san ı:;c·ndinin ycti.'itinnel"rindendir.
B•bl. : S. N. Ergun. Tilrk Dini Musikisi.
AHMED EFENDİ (Avcul>t-)· lmanu)

On ·!üzinc: asır hatt:ıt1:ırından· babadan
kalma o!!lrllk Eğlikapıd:ı Avcıbey ır.ahalleı.;i
lr:ıanuyJı; si.ilils v.:- nC'sih yazıda Çavu.~zad'
S y:,"\d Alinin yctiııtirm.e-;idir; ömrünil ~faq.
h fı fi('rf \"tsair muteber eserler yazmakla
gc:><;:irmi ıtir. 1i28 IH. 11411 de öldil, Eğril:r·
pı dı ındıı babaLının ve dedesinin kabirler:
yan•na ı;"milldü. Kabir taşındaki yazı, ayni
sofada yatan ".Snn büyük yazı ü.;tadı Eğri
ka! ıh Hoca MC'lımed Rasimindir.
Blbl. : !.lllata.klmzAde, Tuh!ei batı.Atin.

AHMED EFENDi (Bakkalzade) -

On

~kiz'nci asır hııtlatlanndan, Topkapıd:ı otu·

rurdu yazı~·ı İmrahor camii imamı Seyyid
Abdullah Efendiden meşketmiş, kendisi de
pek c;ok genç yetiştirmişti; 1754 ( 1168 ı de
öldü. Ru beyit ölümUnc tarihtir:
llt!kkAru l..ubbra kııJ<om dıuulnl koyılu
' ~r·\ l)ıı gldtlb t1d
Bakkıı.lzAdt.

u.,

Bibi ;

Müatıı.ldnızMe, Tuhfe! hattAuıı:·

_AHMED EFENDi (Biilizede) _ On v.;.
d!ncı asır sonlnnnda· sillüs yazıda
1 h.

,
namı at., '· h .'tdt Suyolucuzadenin yetiştir
n 1 r nd nilir.

Mü= ı

•

-------

Tul•! ı l'_ıttD.tln.

ııUJc bakıııadan bırçok kuruıcı

sabır ve tahanımlll olunma

AHMED BrENl>l (Berber) - En son
knra&.:::cul~rucn, H!JI) d:ı hayatta ıdL l l:ıyn
tı hakımıda bundan ı;n> ı-i bir t.ılı; l"d;r~ leBibi.

$. N. Gerçek, TUrk li.'mllşı:ısı.

AIUIED EFf;NDl

(Beynzi~ıdl')

khatıra go.

<.ılay kolay
.
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dl Aynı kalemde arkadaRJannd
' ' eran b ırka
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.,
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•
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·
nnı aa t>• hmr•
Ha l ı crun rnnh\'ına knd:ır gôtilrd 1
•
. attılar Ugr Patburun za"de'-""
,, c d ınsız ı·rtırası
r..1akPti SC'ZCn Mchmcd efen lı <;:., -~~ııc.ıt;'1
•
• d
,
">"-) ı uı li.ınlı·
gıı sıgııı ı: . &-n clhamdiılilluh
.
\•a 1:• J rılytü•
barıyl tasdık
. ve ıkrar ve ...,
.,... riatı" mu,.....,ı .....aro.ı
~~ı~ııı_nımcdıy~rn lı~riç vaziyet.en .ıkınır
bıı dı.rdıncndım,
bcnı nınhva iftlrn
,,.,,
•
. •
• l"u.ı) ır1ıır"
de-clı. Şeyhillıslftııı ckndl Jt':
Senin gibi itikadı sahıh bir adam
hakkıııda dUııyc\; garazla o makule cahillerin
ııözilylc- hlikUm wrılcrnc.z bu gibı ah\'alul' saf

B:b!. : !llltst:ı.klmzAde. Tuhfe! hnttAtln

m cu

AHMF:O EH:.'IDI ıl arııad&&d.

dllini sakınmaz, mn•kı gou-tmcdı>n

AJJJlıt:u ı·:FF"'DI (b.:ı~uzıd lJıtlbiJ - On
'ı c>l< t ı J»elıll\ :ınla.nn
~
il
l
• , ı
. J(
• •ıi' t
Jıkı• ır: Bayııl'! 1 \ \ ı c\•ı :ıf, ı. t ,•it mı.len ıd
AlDll:D t:ı ENDİ (J:ı ıılızade)
On sekızinci a ır bıışınd:ı ) u ,11 I"yuı lu hattat·
l.ıl'\Lın ve Suyolcuz:ıd• nin Çli • i-.larmoan, ..••
ljs ve nesih yazıda icazet. a' • ı,ı..:-rı sonra <;~...
ıtli \ilZllnra da hrvl'S ~tmi, v~ bunlard:ı da
1ı int'~ saıııu ol'lıı:~tu. ı10:1 c do ı-u öldU.

11

mü.slUnınnlann .J(.'h:.cd~tı p.'1tır" d y

- On

4mı

nat verdı. F'nkat Rumclı kaza.:. k n r..:.. -::cııa·
de Ahmed Efrııdi, PatbJnı:ıı:.d nm c ~·uK.luk
arkadaşıydı ve onun hicvuıc uğramıı::'.:ır.lan
dı. Bilhassa rccım ,·aka nndıı ' f .,<! nı asabiyet ve fakihliktckı ifratı hııkkınd.ı ı k ok
~.:ylcr söyleml!;'tl. Bey.ız,zadr- r: · :•. r .. rın şı
kıiyctiı>i fır ;at bı:Ji. alıı • y \'\' 1 gt.y. Hazreti Mulınmmcdiıı ~~nına halı 1 n rc"1 bır ıf.
urayt, tc3bitc d:ıhı ljzunı gi.irrı1eden kiLfi bır
suç bularak ıdamınıı IJlikmt tt1 \' tt•vkif el·
tirdiği Ml'lım('Çi H.ı.lif• yı. Kiı,;ıth lll<;." bir g •
zintiye çıkmııı olan Dördunru .Mchmc lin hu·
zunıııa getirel"('k padışahtaıı ıdanıı iı;ın fer·
mnn nhp derhal boğdurttu.

ycd.nci ~ır ulcm:ı ınıJanclır; Rum::>li hazaskerlığmc kndar ytıksclmış. 16S2 (1094) de
azi.ndtu Sönra Kanltc:ıda k.rndısınin yaptır
dığı ; nlıya ç 'ld!rrl.'k 1683 ı 1096 Şcvvalındc- J
de oıada ölmUştür.
Fıl ıh ilirund~kı .cnn bilgisı ıle naruf·
tur; fa.rn.t g..yct asabi idı, ifrat del" c~imle
olan !-'tdJeti ile de halkın nC'frNmi kıızanm~
tı. Türkiye ndlıyesi tar.lıı.nde bir eşine dahu
r.ıslannuyan rccım (taşa tutularak idam)
crzasını veren Rumeli kr.za.skeri bu Bcya.zi
::nde Ahmed Efendi olmuş· yine ayni nıevkid<'
bulunu,.krn, Pntburun zade Mehmet Efendi
i ·mlndc bir zatın d;ı haksız yere kanına gir·

medrc1e ulrmaııınca pek mutd:ıer ıt.ıııı n1
eııyı lırdı.
n
AIL\tED Efl:.'l;I>l (lloı;b.ncu.ade)

On

klzınci uır hatt.:.tlannda! .

,
.
• ı .ıs ~ n, ıh·
l • ırahor C\mu ınuunı Emtr E:f ndinın H
tıııt.:rıneaı, !iL 11501 1737 de gene; \'aşında
n remden oldu
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AHlU:D F..n:.'°DI (Çô~iwsdt)
kırınc• a:>'n!:. E;ı."t: lu
ruzadenın y tıstın:A. • • -

nr.

Za\"llllı Patburuıı.z:ldı:nın kls:k oaı.:ı da
cnısaliııe ibl'ct ol.ırak Babıhıimayun onünde
tu;ıhir olundu. Gaı iµ tt;;;;ıdJfi< rd~uuir kı
müfterllcrdcn af; un tıryakılıf'i ılr m şhur

mlşU.
R~cim \-akaı.ı 1670 !1090) da olmllljtu.
Aksaray scr.ıtinde ka\'af AWullnh Çelt·bi
adında bir ı:ıtın h!llunu bir bı:zzru: Yahudi ilı.:

katıp

Dt>li Halil. bu \"akanın trzınt• l'\"tnde
lildiirüldu: aynı kal mtkn
diğer bır arkadaşı da bir mil Jd t onrs bır
yolsuzluğu görülerek rn f -r.ıııd ·n k ı.•uldu
\"(• sefil. p<'rişan surtinrrı'k oldu 131.')<ı.. zaJc
Ahmed !';fendi dl'. u!,•m:t • ı'l ·ında ıtıbardaıı

basılmıştı. ŞufattC' recmi icap c·tlircıı zina
fiilinin göz He ı;orü'mLii şarttı. Bcvazi Zade

kansı tarafından

bu gıbi hali rrle u ·wı göz ile görÜnmesinin

imkanstz oldu.;,unu soyliyt·rek baskını zinanın
vu!:uun:ı Lana..ıt kin l.:ı.Ii telakki etti. Erkeğin idamına. ~;atl•ı•ın taı;a tutulmasına hilk·
m"tti Ye Ab lullnh \ 1 •binin hatunu, Sultanalın· t mc~d~nın \aki Burmalı sütun dibinrle
gilı';'llilnc kadar topruğ'n gömülerek biiyük
fXhrin nıulaıı "IJ> hıılkı tarafından taşla keş·
kı:·k llinc;ı edildi. (B.: Recin Vak'ası).

clilşerck akranı kl•ndısil

Efrndiyi de\ rının

Patburun züdı• ~1ehmed cfcnui ruzııam·

çei l'W'"'l 1 'rmi kıi.tip](•rindcn t:ıv:rıan litı·
baliyi'ınr r·. · rebi rindirnc bır şehir uşuğiydi.
F.·vl:alu l
;abl, ııükt.x-i, zarif. aso.bileainı.-e

•
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ı IJu

n:ı mlı

t tlık lı t !arı
arasıııda zlkrcdcıı Tuhfrı Hattat ıı mı.ıdlıfı
~Jlistaklnu:ade ıçındt ö 1 ı.q;u \.ılı ın n Çu·
hukluda, ôlllnı larıhinin dt' t ll'98 ctı•ınzı~dÜ·
lı'isındn) 16!!7 olduguııu ka~ J 1 ı)"'t
(' kil·
darda Dı\'ltçı.zade Za\'l\ Nil ).uıınd ıhı ail
sofasına gonıUlmllştur F. rkr nı.I n •Jo'ıkhı
t>kb<-r" ~rhı. • 14rn•lllm,•rııın
ı.· \hı t't'
t1at". "Kıtabll' akır' \{' · 1\ •ahlll \~

"°""
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de- Abdullah EC.ndı y\nnr şcyhül ~lim Ju \' '
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lıklı dlrrl tıt.ttr mrsl
nın bu rn yi.lka k
makamında hır ~11 scka B)

kalJı, lkln kırk

gUn ı~ındl' artık ·umun nlsı ted\'ın: muktt
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l • n .,.r " · S ille~Pae&lllll Tt rsfıne• y nmd~ı cnm ı·ının,
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AWfü.D EFENDi (Dcll)
.&o:ı .rta
o.}'uncu!arı.!.ın ,~ n:ımlı muknllidlcrdcn; hayatı lınkkmJa bU' b.:_:;-ı roın.ıle.medi .
B1bl

S N Gerçt'k, TOrk

tema;=.

AHMED EFEl\'DI (Dnruıa,z!de) - On
k.:;:inc.. a:: r u' asın t:ın '" asrın ruı.mlı talık 'ı:ıttatlar.ı: lan

Şc' ır

l.lI"tn

ı.aın.nil"

~ ;lıur Durmuş

E!t.n i..n.~ c, .Ll;ı:. ıunülı
t .. tahsil gô mı..,ş t.:!.ık yaryı Siyahi Ahmed
Ef nd..Jc:ı JT. , ..etmiş, bu y:ız:da zanıantnın
bil) ..,k UJtadl:ırı CJY ı'..:ı.n I\'.11Za.Jkcr Anf Efcnui \'' Kın:nf Cruniı imamı AhnlLtl Efendi ile
yıızı h:ıkkır.Ja

".;ohbc> \ ı.;

m!.ızakere"

crlccck deıttey.. yW lmı,ti Tıll k yazıyı p!k
r. ....-.. n m~ur *yl:Ult:Iam F'cy::nllah Efcndınin husı..: k:ıtib. olmu..:. efendinin uJullarm:ı y zı h1-.:.Liı yapmı 1, bu hizmetleri kaı·
de

şılığı d:ı mesleğinde hır.ı.ayc cdılcrek btanbıJda. altmışlı mcdruc!crdcn b nnc madems
ul.ınu:;tu. HAmısinin C i c:Luniinc varan EJ-rnc \-al>'rı!ıın..l:ın sonra bir ara gözden düş
~ , Çorlulu Ali Par~ sadarctind~ ÜçUııcıı
Amhcd k<'nJ.::ir•• bir nt.ı.c:ıha ''Gurabzadci Ba~

dadJ tefsııi" par;.:; etti ve bu münasebctİc
~ul~med n:ud:.:rrisi tayin olundu, Süleymanıy"' paye~n \'erildi bir mUddet sonra da
lzmır k.:.dısı oldü. Fakat nüsha}ı bitirmedc:ı 1zmıre gitm~inc iz.n verilmeyip bir
niib gunde.'1r.~-"i bıldırildi. lzmir müddet.ini
doldurJ.uktan sonra altı yıl mazuı kaldı, Daır.ad Ibrııhim Paşanın rikilbı hümayun kaymakamlığında Eciirne kadısı oldu, Mekkc
p!ywl n.ldı, bu vazifcdı..i! tc'müdc sı.:vkedild'
lznik arpalıı-;'l ile 1.stnnbuldnki c-vinde m~~
z:viyö.ne yaşarken 1717 (H. 11:!9) tlc öldli.
~ıi Topkapıdadır. Yakın deıctlarından •llan
\' .an ı\'ıcı P;a.:ıd Ef'!ldi bu seçkin hat~tın
lrmır kndılı&'llla tayin.ndc onu şöykce (h·er:

lmadı bllıı,}'1'1 <1Ar1llkcruaı Ahıned E:foııdl klnı.

..ıııldu kıt'uı tAlai; olımaa &J"tl labrt1'9

._.-hl , All ı;.ı•rirl ıııCftlltotU hlltdır nob olııa
• t<".r Dl ülkl hllnl"rd~ V.' kl"ll ı:;ııllb AU Mlr'"·

1

rcsrs.nın 1millet kUtUplıarıl'Sı l, Osklld:ırda
1 ı.h·iiL.lc Canıiinin kitabclcrtııl o yazmıştı.
l{:~.mlnin sUrntilc de mcşhunlu· Bürilk kıt'.
ndn. olınnk üzere gıind~ otuz kırk beyit yaz.
1 H dcrhıı.1 ycrinr teslim ettiği olunlu.
Öl~mU müna.sr-bı ti ile kendisine dört sayfa
ayıran Reşid Efendi: ...:·~dii sohbet ve Ul·
fettl' ise fı..\ kahl.ic nazık ıdi, bu bakımdan yer.nı bolj bıraknnlardnn birı oldu. Zengin fa·
kır donryip herke.si~ dUşUp kalltnrdı, gece ve
g Jndüz : anin tcdun 1tl ınizncmdn idi. evi,
nüktt.dnnı yaranın toplandığı bir mektebi lrfruı idı" dıyor

BJbL

Raşid

ıv, MU:ıuıkunztu:1e,

Tarihi.

Tuhttl

lıattr.Un.

AJUllKD i:Ft~D1 (E...kiul~'Ta.lt Hafız) sonra kurulan Asaluri Mansurci Muhn.mmediyeden
Davudpa.şa kışl:ısında.ki efradın ilk usulü dı·
nİ)'l'· adabı askeriye \'C fezaili cihidiye muallimi: zamıuıuı lilrunası arasında gayet düzgün
Yeniçoıi ocağının kaldırılmasından

ve tesirli kcnuşmıı.sile t.n.nınmıştı;

kışlaya

h.a.f-

tada ık! glin giderdi. Hayatı hakkında bundan
başka bir 'kayda rastlıuıa.nuıdı.

--- ---------~~~.r

h.fı.no tc•lumu IY>"hi ;"il: kıya'lll v d TC rı! t~
klrbıı.şıln...""llldıı.n; (l 331) 1915 d fild1.I, t ':.ıtı
ı<ı meznrlıgına gt iıldü.

0

nın :mHsndt'resi c.mrolunduf,'llllda SUlliymant.
ycdekj <'vin~n tıımrunda gizl8llll.İş dli bm e.l
tını bulundu.
lllbl. ·

Türk Dlnl Musiküıl,

n.

. ~l~IEO Ef.'ENDI (Fenfuizide) - On
~zıncı asır ülomasınclıuı ve seçkin~
le~uıden; !stanbul kadılığına kadar yüksel·
~ış, IH: llCY.l} 1697 dt> ölmüştür; bilhaSS8
Kıbrı.~ lıi.le!cıi ım~hurdu iki
laıeai "Zerr·
.

san

"&ktaşi" adlarile tl'SC!.J. edilmiştir lı:i
'.tın.len T~kirci Şiikiift>eiyan müellifi UbeY·
dull~ Efendi tarafından konulmuştur.
bl Ubeycıuııaıı, Tezkire! ,uıtntectyan.
AHMED l:l'"ENDI (Hafız Şeyh) - ı...
.

Vü

il

yazıda Emır Efl'llcfuılıı yctiştirmclcrindendir.
(H. 1172> 1758 de öldü. Senidhüsı:·yinpaşıı

Medresesi nltındahl celi yazılar, Mim:ırş;:yhi
İsmail Efrn<Enin ıkalc:mindC'D çıkan çeşme ta
kmdn.ki yazılar mü.stcsnn. bu san'atkfınn esr-

ridir.
Bibi

Müstakimnıiı:.

TuhfeJ

ha~t.AU.'l

AJIMJ<:D :t'.:f"Ellıı'DI (Ho}'O!;) ~On ec-ki·

O:ı

z.i.nci asır haltatl:ırından, kıı.ltm kAtıpl!'rndr:ı
c-11 son kapıcılık rütbesile t{'kailt t'di.ldi: (H
1136> li23 de öldü: şu lx'yit ölümtinc ta.rl.i·
l'.r:
lnWaı.lln ~ ldl'D t.ArDtlnl

Dklt mülld biliciye uçdu lloroL

AHMED EFf;NI>I (Eyyublu BlllbW) -

b1'ft"

Siltıh<lır T:ırlhı.

Alll\IEI> EFt~NDl (Hocazud{' St>nid)
Ou sclrizlnci asır til<'masından \'(' r~ hat.
tcllarından, n.slı Uşşa.klıdır. babası St:yy:d
Ml'hmcd Efendi orada n:ı.hlbfileşraf olmuştur

B bl • MU3'.a.JdnuAde. Tııh!el hıı.ttA• r.

İstanbul tokkf'lcrinin son zfildrbaşıla.nndan:
bodevi şeyhlerinden İsmail Hakkı Efendinin
oğludur, kendisi ise nıfai şeyhlerin<k>n Oda·
başı şeyhi Ahmed Muhtar Efendinin ha.lifeei·
~:. (1331) 1912 de yetmiş bir yaşlarındaikell
oldu. kabri Mc.ııkl'.'.zefencli m<.'Z.8.rlığındadır.

s. N'. Ergun,

II

On y«I. r~ı
asır ricalindendır; halk aramnd;ı z;ng rıliğ:
meşhurdu, lfi.kabııu dıı bundan ('ürü nl!IlJ.Mı
0008) 16SG <la Ord\ıyı.ı hümayun :.nl\tık ruı.
ııfuncc.isl ikcrı öldii; hazine darlığınd~ .ıuı.kd.:
Alll\11.:0 gFENDI (Hnyli)

Bibi. : Lllt!i Tarihi, I.

Bl)>l••

S. N r:;-;..ırı, 'rurk Dlııl :ı.t

Dibi.

!"rr::l'1 •

t..nbulun 4ı0n ilamlı şeyhlerindendir; Ha)'4al'-

AHll F:D }::f"'t:NDI (imam) - On~ ·

ci asır hattatlruındandır; Eyyub ch-annda 03vu<lağa Cruniinin ima.mı idi, aslı da Rı.mıt'lı"
de Uzuncaovalıydı: sülüs ,.e nesih yazıyı N ,._
l'ib Ef<'Ddi~n meşketmişti
B!bl. · Mllstalclm%Adc. TUh.fel hat!At.'n

AHMED t::f'"ENDİ (lmanwulf') - 0:ı
kizinci asırda Tophaneli h3tt.ıı.tl.ı.rdan. Aralık·
manu Hafiz Mchmed Efendinin yctiştimtt"Jt
rindendir.
Bibi. : MUııta.klmd.dl' TUh.fııl luUAti..,

AHMF.J> F..FENDİ (btabli inairt' lmuıu)
On sekiı:inci asır tı.atta.tlanndan kciıdıai
ııe babasından kalan .tstahli Amre mwı" ı
ifo g..~inirdi; sülils Y<' nesih y:w), l'l' :n
-

Ömer Erl'Jldidt-n öğrozımiışti. TUhfl'ı Hatt<&Lın
rnildlifi Mllstakimadt- Süleyman $adeddin
Dendi, bu me,,.lıur Nl8lini. bu satın Ayuoi)..
chvınd&ld e\inde adnıCI olarak ot~ bf-.

\

<MtJUJ'U!ntı r
dt

•

b:ı

~8RIL

O N. ll:rSin. ııı..ıtt 'ftdM. DL

AIDIED snNDI (&as• . ., )-Ol

t8T..uruı.n.

35.5

A\JO~t~Er::_E~t~k~~~~·o~t~K:'~'~an~!u:~:~~~~~~~~~--------

~

. asrın ilk
vedinci asır sonlariyl<-' on se.ıozıncı
~'lJilrla yaşamış. sülüs \"C nesih yazıd.3 S_uyol·
cw:idı.• .M11-"1afa Eç nd )• tı.,tirm krındcn
namlı bir hattat: \"c zamanında kera.ınetine
iıwUlmış cezbci llıUıiy<' sahiplerintkn. muıısı_r·
birinin ka\-dına
görc "gök kubbcnm
•
~
Janndail
aıunda bir eşi bulunmaz. şöhn:ti i.sünı:n
ulaşmışbirillicenab\ilcutidi" (H.1120} 11 ~
de öldü. Aslı Eyyubluydu. iı tadı Suyolcuw·
denin Eyyub camii şerifi için yazmağa başla·
yıp ölümü üZ<.'riııc yanda kalan bü~iik Mııtlıafı
şerifi bu Kurşuncuzadt- tanı:ı.m.laıru:; b.

·

BlbL : Müııt.\klmZAde. Tııh!M hattAtin.
AH.1MED EFENDİ (Kuyunıcuziide)

On sekizinci asnn t'skiıdar hattatlanndan ve
musiki üstadlarından. ttsküdarda Yenival.ide
Camilnin müczzinbaşı.sı; sillüs ve nesih yazıyı
Şekercıziıdc Seyyid Mehm ~ Efendiden mes·
ketmişti:

Mihri.c;ahsultan Camiindeki

sıöya.n

mektebinin dt> hocasıydı: çocuklann yazı ve
sesleriyk> el<' aynca meşgul olunlu. (H. 1189)
1775 de öldü.
Bil>l :

Mtlstakımzlde.

Tuhfe! hattAtin.

AHMED EFENDİ (Medineli Hıı.rıl
Geç.n asır sonlannda 1stanbul:ı I! 1 '11i.ş. Büyükşchırde otuz )ıldan fazla ziıkır!ık etmi'i
bir zattır. 1933 de llK'mleketinı: dönmüş v'!
orada ölmüştür.
S. :S. Ergun, Till'k Dini MusilctsL 1!.

Bibi.

AIDIED EFENDi (M1'8t.eizade)-0n8('-

kizinci asrın namlı hattatlarından: Mehm,...J.
paşa Camii civannda oturan Hacı A'bdulla ı
Ererdi adında bir ziıtin oğludur: büyük üı;
tad Hoca Mehmed Rasimin seçkin talebelerindendi. IH.1144) 1731 de icazetname alınış n·

u_zun zaman üstadının yanında hizmet etmİ\l·
ti: ve onun yerine Galatasaray oğlanlarına ya.
21
•

h~<n ~yin edilmiş. hattat HüSC)in Habli-

n n olumü
lizerine de Enderunu h""umayun yazı
.
hocıı.lıı:;ına naklolunmuşıu End
..
.:
·
erunu huma~ yazı hocalanna kaftan parası olarak b" '
mıktar yıllık ikramiye Verilmesi ilk d f M ır
ci7.lde de idet hükmüne . . . e a est.

·
gırnuştı. San'atkiir
y.,-uııe enk yüksek bir ahla.k sahibi

hllvi ,...,_ d

bt-ti tatlı şiir il

. sohidi lhU :..rnk e_ meşgul olur. hassas bir 7.at
öldil. çağlanna basmadan 1H. 1174 ,

1700

d:

Razlpr •:rtedl ..,rır.,.:.ıu

Bir ma'rtt..ı Pf'"~rt lı& .k.,,.11 -ı.
t:ı.11 bat Alumd l:f..adl J'Anl.

~· ~

IN!r&)"I t!t'lllel;

lla&ttU RUlad fkıJdan idi.

luıl utnıı,ıı o kAıulldı•o l!I:

lk•)11 Adn rttl Frln ı:Uo l\le•U..
"'\il ,ıuıt;u bu bir bt'ytt' mahol:
\lrt!"t~liAd" beka),, gll(tU.
.. ,. bllrrlııH' komaya lleyyl ~1".
1

... bn .M:ılunudpaşa Türbesi dışında Top.na
b .
han ıı Mı hmcd Efendinin ka n yanındadır:
1

kabır ta.şıııın )azısı. üstndı '.:ıkhmed Rasirnin

taş:nn ı,. . :ı .. ın.n yazdı(•ı satırlardır ki isim
dcı;ırtinl •rek nyncn oyulmuştur.
Mtlsl'lkınızlldl'. Tııh!ei haltAUn.
AHMEV EFENDt (!\11>,l.-,·lhiml'kapdı)

., llibl

~Son knragözcülcr<len, 1930 ela hayatta idi,

ruıı terccmesi öğrenilemedi.
AHMED F:FENDI ()le~·daıı müt.evelll-.11
- On yechnci amn namlı ok ntJrı pt'hli\"anlerından: Tersane! fı.mire katipl<.>rindl'n idi~ povraz menzilinde tnş dikmiştir.
AH\tt-:U EFENDt (Mu:ılliınıilde) - On
alunt'ı ınr Ulemasından, Osküdarda Knzaskcr
Mescidinin banisi, hnıiyedt• Rumeli ka7ABkeT·
lir n.:- kndar yükseldi w (H. 9SOl 15i2 de yetmiş yaşlarında iken öldii, cenaze namazı Fatih

camiind•' kılındıktan sonra niışı Bursaya nal<·
lo 1 :ıııuak Zeynilerdl" babası ~yh Muslihiddin
Et, .ı.; n n vanına gömüldü.
Roi

Hrıdlkıı.tUI

Ce\"üml, il.

ı\Hl\IEJ> EFt~NDt (Muid) -

On yedin·
Pİ r.:ır ortalaruun St.'Çkin ülem.asından. şeyhil
lisJanılann otuzuncusu: doğnıluğu, adalete
kan,ı •ı'..ın aşkı. halkın haklanıu görme yoluncia !; ·:~lcrdiği medeni cesareti, vazife başında.
~at hükümlerinden gayri hiçbir ku\'vet w
nüfuza boyun <.>ğmemesi. fukaraya karşı cömertl.ği. ile tanınmıştı. Aslı Kazaba.dlıdır, çocuk denilceek yaşta lstanbula geldi. bütün

medr~'M' tahsilini Büyük.şehirde

yaptı· (H.

~ı 5 ı rn:~ 5 de İstanbul kadısı. (H.1047), 1631

ıA.ıadolu kaza.s1ceri oldu· fakat Hi · 1048
·
·
·
en
arrcmındr lma)ıs 1638 M.) Dördüncil

muh

~~uga~hd Bdağdad _seferine çıkarken Oskildar or·

ın a pa.4lnn\.. ga
b
dildi.
.
~ı
za ma ugnyara.k ule·
• Naım:ı, vak'ayı şöylec
kled .
"M k'b
e na
er.
.. . eı· ı i hümayun Üsküd
. dikte uoı.
l.:ı Husc ·
.
ara ın
.m
Efondi;:n n~~~:::;se: ki $eyhillis18m Yahya
Rumeli k~ . ennden idi, medrese M;io
ma.z ..,
. eıın<' gelir dururdu: bir utan-

a.,a.m<1ı ıı;tcdiğ"1

medrese başkasına veri·
ap alıp kaz.asker divanına vanp·
asmım gelsin in1t"h
ted"""
..
l an olurum! Benim ı.

lince dine- k:t
1

-· H

rilm~:1zı~~dl'r:is,lik imtihansız bafkaama wmdur. diyı• foryad edip edebeiallk

otU. RumC'li kaza:kcrı J<..1ll'ıısuud.z.'ıde F'.1 ., •
aldırış e'lmt:'di isc dl' An.ado'u kaz k ri Mıı ı
Ahmed Efendi hnk göz tfr ve rıdd1 adamdı.
Molln Hüse)inin ro"ps'zl.:ğ<nr. tahammül fd""~
:m"dı: - Çık bre habis ut.anmaz' d• yinr h"rif karşı gddi: - Hayiiaız sizkrslni.z ki, müslaıhak olınıyanlara ilmiy" mansap1annı verir·
siniz.! dC'di. Bunun ÜZl."I'İn" Muid F'.Jr"'!di g:ı
znıbn gelip hrrifi alaşağı (dip d yfüklc döv n
Şcyhü.Hslam vak'n}'l GiWğmd" Molla HU.- •
yin keııdi müliızlmi oldu~ndan çok mü!.~ ir
oldu. Muid Ahmed EfPndi doı;":TU kimse idi am·
:ma. knbaca w haşin idi: "B?n rü.'lvt t almn.nı !

t•n 1 n 1

r.ııtı

ah

.\lımrd ı

rmdl o

r.-L,ı

ı

B•

ulrmA

mısraı

ölümü"l tarihtir
Biht • NalmA ı :r." m '"" I\'.

r

RilşvC't

ve himayeden çıkan şefaati d" tu •
:mııın:" diye ,iiz.ı.'"Tll P crki"ını d<'vl,.Un şc!'aat
lnnnı reddetti Th.>vl 1 crkfuıının rum ve m-ı

!kamlarma riayM. C"dip
ıızli

ist{'nirdi:

hatır

göz.t tmedlğinckn

pa~ yalanlarından Siliı.h

dar Mustafa Paşa ile nırnnmr<'<'i lbr.ıhim
Efendi bunl:ırın baş:nda idi. o gün vak'n kf"'n·
<fü;inc dl'rhal nakl rukn padiı;'":'lh Musahib D.."'li HÜS(>viıı Paşaya: - \"ar kazaskcrlcre, bil·
hnssa Anadolu Efrndisinl' şöyk'. böyle fuka·
rava ml.'Thamet. etsinler. S(·rt muam"l"'dt-n ve
şiklı.yet olunmaktan S!lkımnnlar! dedi. Ert •si
sabah rrkcndcn Hüs"y:n Pıısa fenn:uu tebliğ
ct:ti. M•ıid Alımoo Efendi yim• hu unC>t ile cc''ap wrdi: "Paı::a hazreill'ri 1 B'z bu talft:'d,"11
akçe almayız! Her birini!? ne z..-ıman azil ve ta.·
vin olunacaklannı \'l' istihkakln.nnın ne old'J·
ğunu da biz biliriz!" drdi w bir ka<; sikmli sö.~
ile de- paşayı. tt:"kdir etli. Hii.'i<")'İn Pn.'}8 ~ hu:

zurn \'anp: "Padişah.un bu kaz:ısker klınse)ı
salındımııvor. azil ,.t' n:ısbl b<-n ivi bilirim. kim·
se karışm~n diyor!" drdi. S"!i!ıtar Pasa. da
fırsat bulup tazir edilenin müftünün adamı ol·
duğunu ve Ahmed Efendinin buşu."'t'te müteallik pe-k çok noksanları olduğu~·u· ~ykdi. p:ı·
dişalu gazaba ı:etirdiler. Şt>ybulisla.m ~\;t
olundu. Yahya Ef't:'lldi d" !ltk")'E"!. yollu bır lkl

nükte ve hakimane sözlerle a~ taraftar oldu·
ıhınu anlatınca Muid Efendinin hrmrn az 1 \"'t'
Bcle-rada sürmln edilmcııJ f('in ft'mı~n çıktı.
M d" h o anda ota.5; hUnı vıından kıı·
cgcr pa ışs
raf
bakt\'tlrl~nnı!I,

zaskcrl<'rin çadırları ta ına
· , \'
.
.. ı· ı Nr dunırsun •.· . ar
Hil!;t'v•n Pa.qava: De ı ···
, ..
k 1 \"ıkıhrı '"-''"
şu b"rir;n radırını bıv••na \'! ·
d
paşa ~ n.-rlnr t'\ P
buyurdular. Hililt")in
~Muid Eff'nvanp 00,Uncılara emretti.
~
<imin çachnnın ıplfrini JtMip ~rr b&JUUD

On

Bibi. . 8. N. r.:~ T!lrl< Dil"J )t.-lt'ı ll

AllJIED EFENDi C"ıint'('('\m ba"ıl
(B.: Ahmed De&-l.
AIDIED EFE1''DI (l'a\"Ur~addt') - Or:
ııekizinci asır ~~ kdlı-rind n: düz koyu sarı

bir w wesı. "ŞcTı: fi &nirı" adı ilt> tescil cdil-

mifür.

AHMED En:NDf (Saatclzide) - On ııetisl:ııcl uır C!"küdar Ju.ttatlnnndan B'.rir.d
lf.l:bmud devri !lOO!annda öldü.
BlbL : MUstal<!mzAttr. 'I'ıh!~ 1ıa.•ıat:ıı.

AHMED EFENDi (Senid Köeeç) - On
eeokiziııci asır lıs.Uat la.nndan. a.slı Antalyalı
olup Sadıruam Ahmed Paşa\ a1ı:fı k!tipliği il"
pçini:rdi: sllHls \'t' nesihte yazı icazetn!:nesini
Ra1mıı Muatafa Efeııd"df'?l r.'mıştı; başta bily& hat.tat H.lfız Osman gelıru k ÜZL'l'l'. namlı
~ Plinden Çl]ımış kıt'a ve miisve1delenlm mürdı:kep 21!'ngin bir yazı kolt>ksiyon•J
vmG. Sa'diye t.ar.katından LBğıı.ri te.kkesi
fl,tıf Seyyid Abdürrahman Efe-Ddin!n hali!Pllldlr. CH. 119-1 ı ı;so de o'dll.
AJDılED EFENDi (Sırkittbl) - On at".ki*ıci &BU' Osmanlı S&rayı ricar ndm: as!• Bur·
llllJdır, lrilçilk yaışt.a Endl'T\L""\U hüm:ıyuıu alın·

-._ 'Oçiiıııcll Ahınede SırkitT:>i olmu., ve saaydan bu vazitr8ine denk bir Z<'a.'Jlctk ı;ır:ıfr
edllm.!şt.i: Ayasofyada. Sinan Err!rbili te..kl"'i
lmrpmııda mfikellci' bir konağı, t'sküdar sa.:ı;
llnde de yııılısı vardı. Sarayda ikl'n Burııal: h •
aıfeıı lıfehmed Efendiden yazı ve tezhip öğ·
nımrıit. sllliia "" ncailıte IJ('Çkin bir hat.t:!.t olnıut: bir fillmı.n borcu olarak da dul anasını
~ Kendi eliyle yazıp tez-

:6
~
U.

llllllbaflan Medinei Münevvere rica-

. .~~~ &&ıderlrdi. Ahmed Efendi:
-

eııerinde ancak hakiki kıymetinin

JlllmDı ~. ziyaret edilen ~__,_,
•"*ıin kudretini bir mi.ali
. ç=• ır.n..e
lıu1 etnıeJidlr"
Ü8tlin olarak ka411. ~dermiş. (H. 1174) 1760 da öl-

-llakbıı Ali ~ civarında Sadıra
~kabri civanna gôınill.

•

. . . : Jl'Det•lrlmwtcıe• .........
_. battltln.
.......

==.ve

...~ EF!:Nı>t
dln;-,

ııeki
kalem kitiplerın.

(Sinek) -

On

Sldıa, hurda lartıtllikte Y1ikııeıdı, diva.zıi ya.
,.._, U'abca bilir
bl1haaıa. namhydı, iyi
..ııJtıi bLı• eiılr ve inşl.da derin bilgi

clWadeJı :a~~~~
iten.,.._.
gibi
-~

İstifade

t'CE'irdi ıH. 1135\ 1722 de öldü.

sın..~ \hmrd hu kış bAI attJb uçdu oehdl ulrb6Joa

nu

"8l

öli.lınfinC tarih tir.

["bl. ıt~aklmXide. Tuh!cl hattAtı.n.
ıUIMt~J) t:n;NDl (Si)ııhi) - On yedin-

(' asır Ralrlerioden

\'l'

~.ta.li.k y:nzıda

Nn·il'< nstatlnrınd:ın "Tophfuıcli la.kabile de

ar.tlmu: yazıyı ya.km ıı.krııbasından Tophaneli

Ma.i.mud Eft'ndiden öğrl'lUiliş, w pek çok talebe yı:tiştinreşt5r: memuriyet hayatında askeri kaı;sn.mlık kalemi b:lşkatipliğ.İnt> kadar
yil.kS"lınişti: !H. 1099) 1687 dt· KUçük Kı.1.ı~
Ali Paşanın maiy<'tinde Trabzona giderken
Ağ\'ada. öldil n• oraya göırüldii; bu tarih mı•
ra.: Hin·n~rWde Abdull.:. h Efcndiniııdir:

""™

Haşlnlc ril

ola SlyabU rlrmdldr

Ölümü fizcrdll(' şu garip fıkra naklolunur:
sonra bindikkri gemi
büyük bir fırtmaya tııtıılmuştu \"e pek çok.
r.orlukla Ağ\'a deresine sığınnuşlardı. Ahmed
F.fendi bir kaç arkadnşiyle karaya çıka.ra.k et.rafı 1ezJp dola.şırk<'ll b~ kaç mezar görm6'
,.e onlara latife yollu hit.ab ederek: - Bic;arelrr' .. $i!r· ka..'Ub:ısı işte şuracıkta iken
biraz daha dayanıp da kendinizi !Oir şenlik yere dilşürememişsiniz! .. demişti. Fakat kendisi o ı;rel' çadnına döner dönmez hastalanmHJ
ve l'lllbaha karşı ölmüş, bir gün evvel gördllğll
kab'rlı•rin yanına gömülmüş. Şileye !kadar gic'"miyrn biçarelere ka.bir kOJllŞU9U olmuştu.
Dfr-llhcü Mehmedin &ş.:ktaş Sarayın·
da deni~ kcnannda yapurttığı Çinili kötldin
1
Y~ <ınnı bu sa.n'atkar yazmıştı ki, devrinin ea
~ \"t' zarif yalılarmdan biri olan bu yap.
ougUn mevcut değildir,
Boğazdan çıktıktan

Siyahi Ahmoo Erendi, zamaıımuı namlı
Ç!~k meraklıla.nndan ıİııti: bilhasaa. Girici We)!'~ mrşb~rdu. Tezlcorei Şüküfeciyan mtıeWft
Ş'711'emini Camii hatibi UbeyduBah Efendi.
şa:r hattatın ölümünu iki yıı faritla CH. ııou
1~9 ola.ra.k gösteriyor ki, bu ölümden kendlfllnm haberd:ır olduğu yıl olsa _..,,..._
.

Bibi. : llllatak1ınzlde

Te~rtl tuert. Ube

&""' <>A.W& •

' Tııht« lı&ttl.Un, 8111111.
Ydullah, TeaıdroJ fllkMeclyaıt.

ı.ı.ı-~EFENDt
(Solakd.de)-Oa,._
~ asır uleırnastnda.n

liis ve nesiht.e.
vehattatlanndaıı; .O·
Efendiden al ıcazetnAmeaıni Hocuade Seyyiıl

mışb;

!eriyle

nnAr;:::·
~eııraune ....
'beraber teı.iıi, ~ _..,..

dini Raaiııin

Beyzavı tet.lri, İmllll NINdtefairı gibf batt&Uan ylldna ....

aeı

yük c "-' rkrdı. n bır kac; nü ~ yam '! r.lmak.ı
meşhurdur.

n.hl • ll!U3tal<L..,·:ı:a.ı... Tuııreı bat•tun
t..lll\1.1-:U EPENDi (Şirihlilnll"ııanidt-)
On yedinci anr ııl•m2smr.!an ınüvr-!"l'İ}ı· d ,_

i;'l.lm truı!.hi hil,nm:yo!", 1656 d.1. Da\1.1'.1~ 1
MNircst'"filnde> mild<'rris ik n ölmüştür. Vcka .;

~Jrci Nni.'!liırın başlıca kı.ynaklanndıuı b"~ı
olmuştur.

AllıtlEU l':FENDI (Şt-yh) - On IK".kizi.~
ci aııır Kadiri r;eyhlPf".nden ve haUatlarındıuı.
grnı:liğindt' hah-etiyeden Yoğıcrtl'ular şeyhi
Mu~!.afa. Efendiye intisap elti, kıym"Ui b"ır
hattat obn bu zatt..ı.~ illfıs ve n~.lı yazıyı ö•:;.
rl.'Jldi; bu zatın ölilınt: ·ir.crlne kadiri şeyhlerin
den ~ f'zad.-. Ahmed Efendicin müridl('ri
ll.nl$IlA girdi \'l' sillftlcünü ondan ta.ına.mlıya
rak hnllfrsi oldu. Nahil!Jcond mahallesinde olu·
nır, g('C(' ve gündüz ibadet ve rikr ile m(>Şgul
olur. haftada bir gün de.Zeyrcl< civannda b;r
cam!dc \'ll'zederdi. (H.1149) li36daöldü. üaküdnrda &-yyid Ahmrdderef'bıde gömilldü
Hafiz mahlası ~ ililıikri \"ardır.
.Bib'. :
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Tuhfe!.

D.bl

Putn Bcovu. ııır::r. ~.lan

\JillED f:FEl\iDI
~kUtı:-ı T . kerti 1

ıR

Tt:Kk'l".'\I

AUlllill t'J>'Lı\h1 DI:'Dt:
G, '1 urın
1Xdt1 '"'!11 "I1 \ bu !1 artık m"""CU'
ohmya::ı 'I'U?'' ına• .... "'· !l n ~ı
n:ı. mU:ı
h:ı ·r -ıcn bilyilk >'Ü'"l.>ıdan N•:r fi t;n Rü.ıt
cL Büng'il. "E; \l Edrrkr ~ :t!.o(ll.'dıaı" adın·
da.kı t'5en!"•.k bu san'• •karın hn.y:ıtı"ı ~}1·~
naklediyorc
1

rle\'

M.,

"Ha'vctı ş;:yl:kr:rd ıı

Kmnılızadf'

miş. Y('nikapı M{'\''".'l-ıl±ı~.nd- ı;'

&de olmuştu?'. Tı.~t'dt- '-....:

:ıdip l

çıl..-arır

trendlti

h&ttAlliı.

AHMED EFENDi (Tttlikci) - Geçen
a.ıınn seçkin orta oyınK'Ulanndan. P'.şt>klr: bayatı hak.kında malümat l'dinilemedi.
Bibi. · S. !'J.

~ı-.;t'k,

TOrk

temt.paı

AHMED EFENDi (TuğcOZMle) - Geçen
ıucr b.'\.Şlaır.-::ı namlı tabiblerind'"tl. bir ara ea·
ray h{'kimleri arasına alındı. DördilncO Muta.fıuun clllusunda hE'kimbaşı oldu, 'bir yıl ka·
dar sonra bu hüldlmdann sukutımda uledi!·
di, \'e kendisi ile temaadan çe-ltinilen bir mltaıı
Mustafalı olarak mümevi bayatı 8ilrmfltP
mecbur oldu: ilGi üç yıl sonnl da öldü.
AIDIF.D EFENDi (Tzudııdül - Dı
llOll ka.ragi!zclllcrden. 1930 da hayatta idi.
BlbL : B. N. ~ 'l'Urk taıılfUI·

A.BMED EFENDi (ttaködıu'b> - On Y"""
dinel uır sonu hattatıanndan· Fil lbra1riın
-ı. bir imum1l ottu .idi ilk yuı
etivem~tu
. der·
.
~ de babaandan g&mnt. lıı&tt&tbk ıeuetillı
devrintn

bllytınk üstadWılld.u Su~

derı alauft1.

Tulıf9I ııau,&aa.
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......, Aaker. miHıelıctilı.~"" ~
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tur. ylbbılfı •a &ııılfHh'· Dtl9'll
k&r oldulu llDylll* .... de~ ..........
lıalr!nnda WJsi •N•st'

AU

lrJfrndinin og'udur. 1.IDS (H l.223l dıı T('U·
dağuı<lı doğmuş v-e 1~ ya: 1a lE. -b .ıla g"1-
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,.... .....,
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d ·ne.

7.

r. } ,.a aıu~.
•

Fransızlara vı;•·
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1 j, Jı.'r

MahmU
~':ı.r. A\'"1p& o
f \·ks.'id, ı •rı
murnkkıt olm• • ''c ı;ruıtçıli!ı
ibd
• • on aJ .a'lt
gı;:.ı.rm:.' '' kC'?ldı ı:
e
• . . . '1
t-tmistir Bıınlarda:ı ·isi eı "'!lC g t- bırısın.
TopJrnpı Sar:ıym:ı. d:ğ<rinı Ck çok '""'!<' ,,.,. • ı

ş:mdi haurlıyamadığını b'r uta satın ~~ Oı·
_

, . • ; m1mı('(fim Bt "''"'1 (l&ttıgun ikı ad ••

g.rsc ııLn ı;~
d.J avnı şcl<r'.ie masa $:1.!llı idi ' altlanncla n.
hi\iıt!'i \ıırı:h, A'TUJlll sıa~ :nn asla ber..z:·-.
n: t"ktt'dlı' DJ.ha sonra i«: ded< ~ad bu
saatleri bt'l!erm "1llŞ 'e y n baştan bir saat
ibdli"na mu~ufak olmuştu:- ki ·'Mmıı.kk ti
cennrt.'UL'kan Sultan M:ı.hmud Hım Ahmed Ef·
!ili Elr'lÇ\')<.'Vı"' iblrrsinı bividir. nu bnriku·
!id~saalmıizprı konulır.:ı.k ü;: rr mühi"'lcc
bir para ile bmdt, satın alınmıştır. Dolm:ı
bah ııalonur..Jak.. büyük kule şeklindeki saatin kJ iı '!il tr Ra
C.iirt c r'ı<>L ~Tni
dıirt tarafında dört naat bir kÜTC' ve ortasında birsaat v.ı cla:ha a'tında 'hirde tıb saniyrsi l!'Ö, lılmc-ktedir Kürctlcki !!' lthelr!'dc "1ıv
vetli çelık t."llberekl re merbut olan bu saatın
nid.'dc çarktan ve güul bir d.., yakutu \'aIÜI.
Rakk~ ile Avrupalıl:ı.nn gorüp de taklid l.'t.tikl!'ti muluıkkak oıan görülmC'mi.ş, zarif bir
tarzda düyek nyar edilmis ve mC'\·lt"\'ilerin "İs
mi Celil" çekm!.'Si tarzında "Allah Allah" d r
gibi işlemektedir. Gerek "Eflaki Dede Asitane" yazılı olan min:ıs:ı ve ger•k büllin çark \•t!
makine nbamı ve g.,rclc fevkalad... 1..arif ""
loıwetli oiva yaldızı ile- altmlaştınlmış olan
aksann harkiv'3i. d2'd merhumun zı.ıkasından
vr kudrrtli elinden çıkmıştır. Bu saatın 1870
d,.. Pari<ı &rgisinde tC'Shlr cdilmis olduğtı Topka1» _Sarayında zuhur cdm ''Efliıki d....:ın nnv ,_..
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,,"'~ ~ 1'.'ı:rtst. •sergide teşhir edilmistir diyı: b r kag-t parça!<ile \'esikalıdır. Os.
~ın Sultan Mecid cmrile lngilter('ye seyahıt

~ ora~ Ea~

i!eU.ri

aldığı da muhak-

kıı'ktır. ): alnız Blı\>kn fabrikası her nedens"
bOyle bir adanun fabrikalarında ça!ıştı:h h k
kında.ki tnalüınat.ı tekzip etmektedir• s·.'"1'. ""~Lll'.t:
l".rlıu .,_ .. T"' k
"'' .e ur ze,•ki seliıniıe ibda edil
saat hnr.kulad" d~rlidir ~
en hu
L

mük
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.
e merhumun en
&r .emm eseı; budur ve bir de Dolmabıı.b_ç.~
a;ının s:ılonllll i<;C'risindeki gay ·t ....,, "J.
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Dıncllrlr
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lrlr mllıntı Enilkl Ded"

•'' , r vn• rmış. Ahmed Efliki Ded<>
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d•v, liı 1
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1 h kn7.
!Si6 tH 12!13' d' C:ı.üalJt; ını a. ı.{;. .~ Ufia
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'f.'Tlı
doğdu
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ıı·ıı
.. 1858 d"
,... •ct. aır.1.. ıı Erit, hıırb yuzbaşılı,;ı
11
Har, \
·r . ... ..
i d ı u::ı ıı.ldı · crdud . ki h• r ,·azı csnıuc us4
•ün ı: r b:: .. r:G. t ıx-l'l'k 1~9 da paş:ı oldu
lJ\7~ dt> l'"'t' r rüth<' IC' ~·edi'lci ordu kumandarıı ,.• Yc"!lc v:ır~i t•n in Nlılıli. Bir ytl sonra. i _,fa re rC'k trtanbula dllndü: Sırbistan ve
Rtı'>\"ll rr. ıh.!ıt""'lx'l rin ikinci ordu milşiri ola-

ra'r L-;t ı-k ett'. nonra beşınci ,. ' iic;üncli ordu'1r kumar ];ll'lıi:'lndıı. Manastır
Yanyn
\ct'i'•':kl"'nde. 1&18 d • Yunan htdudu kunuı.n
c!~x•P.11ı!"l b!!'ıındu. Yunnn muharebesine ordu kmr:ındanı olarak iştirak l'lti ve ha.rbiıı ka.zan:ıma~ma amil olan simalıırdnn blri oldu
l~~q dt> Y:ırv'l. ll\89 dıı Korova \"Rlisi tayLrı
<'dild..: az rırt"a 1'1anb:ı'a c;ahılarnk mabeyi'l
rnüıir; o'du 11<91 d" ?ıfpzr Hidni Xlioas Hilf'l; Pn"Jll'tn ridivlik f Prmanıru ~ötürc>n heye•('
rd:-'i'{ etti. 15 ıuv,.. 1891 cumarresi ~Pc si
k:ı.'"ı '·t ;-,d n ö'~i ÖFi'llürdt> aıtıw;n·as1c'l
n'1rl'.1 r 1'1!"1 n-r·-ı'k b,. ccnaı
lrvı fil' S.ıl
t "ı:r:ıl.ll'·ır! t'ir'lf'~'n M".:nüld i. Orıhıdaki l ıv·
l""'+ı; ı-'-.'l"• tl ,.hrl~ ötürü tabutunun fiu>ıinı
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soz

si.iylooiği
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İkinci AbJulhıı.mıd.n (~

ikna

vg • kııı old-,_ı.

~"lı rıvay t f"<iı' n Rtl.ia Su't:ın, Ahn: d Eyyub
Paşanın gelı ı .d.i PB.!larun F
ryc ·unia, ha·

boyunda bı.r saray· köskü vardı· ld930-1912
ncusında yıktınlmış '" yırk·rıne kU ~a IYton
ı o kkr vap •nlmı tı kı Prof. S'llılı Mu ıı.ıl
l'zciilt'k'in kökU de buı lanıı arasındadır An·
mnd Eyyu.J Paşa 1 ·fı1?kUrd n anc'lk ı...ıo ?dalık
bİ!' Sı'lii.mJık dau'C'St kalmıştır
13.bı.

Nc\'wal

Scr:cti!"~~n

AHMED FAİZ l:Fl:Nlll (SırkatibiJ
O<:lıncü Sc-lim ck>vrı rica.lindcrı. bu hükümda
nn rn dık lx "tlehindrn vr islA.hat işlerindt'
hilkumck ımray tarafın~ dt-sttk olnn rn nü·
fuzlu simalardan; End nmu hümayund:ı.n "' ~ışrr.i<;, Sultan S funin ronsuzg.ırnıni kaz.anmıştı. Tiırkiyt nın
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Tı·hat'yt.>ei.tk ermN \'C runı <'luılliyetlnın
,'ind ikm Ahm d Fa.ılı.ki Mağnzaeır.:ı. Türk
nııın ·.- bu tiC"2rt t yolunn Bl \ k İd"n hır

lh<' ~!:ırak 1':1.k1r:ılıdır Ahm~ Farüki B~y
ı;ayri mil~ rakib! ,.iıun nrıısınd:ı mağnza
suu v. :ıtmak ıçin. bu rakib1crden ala.ca!<ları
' l ıra.. c h r tfırlil fC"'!ı.dı ka.rıştırabilec'('k yüz.
!çrr lısfiyr w juınalcı ı:'rrindm .konunak
ınN'boıiyrtind' idi. Bunun için dr miistebid
Piıdişa.hın sadılt kull:ınndan tanınması liızunı.1·
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n:::~bur "'
··c · !.:m:h' I<"
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.; ük
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ıtr.) at

clfrk':fL< ra
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AIDtED HA.\1Dİ T,\ "PL"<AR

aslı EV\1Jb sultanlıdır. li16 (H. 1130) d:ı ölt>ı'.

ba~~dan küçük yaşla yetim blmış, dedesi
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~b tiirbo."Ciıln '\"C Müezzinb:ışısı Şeyh lsm:ı
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il,.,,JJ
Efendinin yanıncb )~_......,.,-.
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1165) de ölen bu zatın hi.'lllll~tile HDC3 Mchmed Ras!mden yıızı ôj;rcmniş, hurda titkte
zıı.manının seçkin bır şöhreti olmuştur; kal-...
minin sürotı ile ta.ıu.ıımıştı. Ddterdar Ha"ı
Mcluned Paşa;".1 m!ilılirdarlık etmiş, pa.ş3.8lllln
a.z!ind'."11 az ronra da 1767 (H. 1151) de ölmnştOr. Şiııxl·~ Hamid nıa.Jıllsı.'ll kullanırdı.
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t<'b=tlnl gt'lll1'5(l nı.tılne dllMnn
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ol.a ılıı lıAnC".ndc ch1!.nın DC rttM
~ blllbfil ollll' n:ıfmelerl teımlruı
ÇUnld dllşltt4-J wırosın oı mclıı1lyım
HAmlıL\ ol"°" pr-rlµıı ne no.>b gQtt4mı.
B!bL : Mllstaklm%4de Tuhfe! l:.'.ı.ttAtbı.

(8.:

yl'!ı, Ahıl"ed

AHlJED HA!II>t TANYELi yeli, Ahmed a.mdi).

CB.: Tan-

AH1JED Hı\MID O!llG'L'NSU yeli Ahm·-d Harod.1).

(B.: On-

AHlfED HAN - Geylan h!kimi iken
~ah N.:>basın gaobıruı uğramış ve Türkiy~
ye sığınarak lstruı.bulda yerleşmişti. 1599 (H.
1008) da öldü. Sohbeti tatlı, zarif bir zattı;

meelisi.'lde misafirlerini Stkmadan va tan hasreli ile gurbet claınlerinden şikayet e.der \'e
ekseriya ıstımplareu Fnrsça mnnzwnelerle
trennüm tdcr, misafirlerine bunları okurdu.
B!bl : Ktl.Ub Çelebi, Fez!lke, I.

AHMED HA.51M - Eaerleriyle ve eşsiz
nü!tte!criyl-:· İkinci meşrutiyetten sonraki
Türk şiirinin en seçkin simalarından; 1885 dn
Bağdatta doğdu, 1933 de l.stanbulda öldii.
Alfısiz.ade Arif Hikmet Beyin oğludur. Annesi Sara Hanım, Bağdatlı K:Uıyazade Saicİ Efendinin lnzıdır. Bunun ba.b:ısı devrinin alimlerin-

den Vı'.\ ilk Osmanlı Ml'Clisi .Mebusanı ô.za.sın
dan Emin Efendidir; bu zatın babası da mUressir Abdullah Bclıaoddin Efendidir ki "Ruhfilmt{u:ıi" adındaki otuz ciltlik meşhur tefairuı mü '.!lifidir. Hfışlıniıı bütün aı1esi. ilim ve
tedris lşlerile tıe:':'TllŞmı.Şlardır. Yalnız babası
Ari! Hikmc t Bey, idare hayatına he\'es etm!.ş. orta tah.s!lini memlclcetinde yaptıktan
me:ıra İatanbula ielnı.İf, mlllkiye imtihanını
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d 01..
e onu k:>
m.. yor u
\imli' !iizynz,., g<:>ldiğt:rl hlesed n
Hllştm, btıtUın son gilnlc:rind" Yanından a Tll·
mıyan
bir b:ıyanla nlkA.hJ• ...A"... -u ~...
J ı..
•
~1.11. wvnra, o c;o..
ewvdlğl haya.tA .kıuoı gözlerin! 'l:ıir dalı
!Mk 1lııere kapadı,
a &Çin!'.·

,

Mc:::ın

Eyyubtadır.
Hdşhı

Ahmed lt.1c.lm

Llllaı•ti

AH.MED IlA!rnt TANPINAR Hamdi)

'adıkt<'n

kaymakam

Ahmed

Hattı

Çtbmmı ~ hk"J'tıı

AN IRl.C>PEol 1
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lstanbuln 1896 da
(~tın : H. Çlzoır)
gc-tirlldi: b:ıbıısı1
nın S<'\")":lr mcmuriyrt hayalında ılk ta.~
sılı ha.;·ıı f'l'Ct';:ın,~ ve on dert yarında o 1duğu halde Türkç<' ~on~;:ru1 bir -~ocuk~
tu; evvelA Tiirkçe ögrcnmC'Sl ıçln Nwnun ı
Tera:kld mclctcbinc wrilmiş, bir yıl sonrn dıı.
leyli o!arak Galatasaray sultanisine bırakıl
mıştı. Mektebi sultaninin son sınıflarında E.'dı.!
myat muallimi Ahmed Hikmetin tevecciihiinü
kazanmış \'e ilk ş!irl<'rini, "Şiri kamer" leri
bu zcmanlarda yazmıştır. Bu şiirleri, arkadaş
lan ı:zbcrler ve onu taklide kalkışırlardı. 1907
de Galatıı.sarnydan dıploma e.ldı. Tütün Rejisi
idaresinde memur oldu. Bir müddet ı>oma,
!zınir sultanisj Fransı?.Ca ve edebiyat muallimliğine tayin edikli. Oradan Maliye Nezareti
mütercimliği ile İstanbula döndü, ıınaliyeyi bı
rakıp Düyunu Umumiyeye girdi, bir aralık
!aşe müfetti~iğinde ve Osm:mlı Bankasında
memuriy..,.tte bulundu: daha sonra kısa bir zaman için Kabataş Lisesinde t>deb"ynt muallimliği yapu: buradıuı ayrıldıktan sonra Güzel
Sanatlar Akademisinde cstctik ve Siyasal Bilgiler okulunda da fransı.z.ca. muallimliğine, hayatının son yıllarında da Anadolu Denıiryolla
rı idare meclisi 8.zalığına tayin <'<iilm..işti. Bu
vazifede iken biraz refaha kanışur gibi oldu.
Fakat ~ok gCQ?ncden ha!>ialığının şiddetlenme·
si Üzerine tedavi için Fra.nkfurt:a gitti. •IGöl
Saatleri'' ve "Piyfilc" gibi .Lki şiir kitabı, ayrı
ca ''Gure-bfıhfınf.'11 LiıkliUcruı". ''Bize Göre'' adlarını taşıyan iki ne..cıir eserinden :sonra güzel
\•e özlü kitabı olu.n "Frıı.tikfut Seyalıatn8.me
si" ni bu hastalık ayları içiJldc ynzdı. Fnınk
furtta birı:.z iyileşir gibi olduktan sonra meın
lt:!kete döndü. Bird('Jlbire hastalık yeniden , ...
ealdaine nazaran daha VSddeW bir şek!lde IAJk·

-b..

Şiir ''C n<"eir YBzaıı Ahmed Ba.ıı!ınin b:r
& kendisini )'aknıdnn taruyanlann anlattıklıı
rın_a göre, •bunia_rdan daha güz'.!! bir ko::m•
dili
......
,.anwş O dil, dost. ark~, ayu-d etmeJc.
rizin
zaman bir
gföi
lan
Sazan bulruuk bir l]{'bir
kın da!gıılarile etrafını silip götürürmüş. Bu
aı'ada bir şimşek nydınlığı içinde renk renk
mecaz oyunlan yapar; ve dinleyeni zevkin

z:-ı.man
~çarmış.

yanarda~

Cıklr ın,.
gfbı taş-

eon.suzltı:.'<l:ırı:r.::ı. alıp götilriirmüş Şaır lğm!l
dlli ile teşhisini koyduğu o anda.ki d:işnuuıını
yere serinceye kadar hiieunılıınna deva.xr

cdcmıiş. Bugiln bunların ağızc!:uı ağ~a geçt'n!erinin p<"k azını hatırlıyoruz; fa.kat lli.'11rtıhı.
bunları cuılıı.tnuk için yaptığı hardtdl(l", mık·
ten re rge giren çclm.'Si, alçalıp yilksl.'lt'll s{3j
.kaybolduktan sonra okunan fıkralann eşS2
~ilr uvkine pek varılamaz. Son dC'Tin ild ı:n lbalağacı hfofr rekfrsının, Siileoymnn Naz!!
Ahmed HA.şiınin fikir ve hls m:ıhsulleıi n
yn.dı: ki bugfin ancak onların dostluklarını kaza.nnuş olanlarm hafızasında yaşa.m:ıktadır
Bunla.nn hakkında Abdülhak Ş!naslnln "\"arlık" dergisinde ııcşredile-n Mtıralan biı:c onu•ı

duyduğu zevki \"crınrnıektcdir.
İkisi dl' titizdi. !kisi de hayaUau mo.::nnu::ı
hık duymaksızın yaşadılar.• \'\' aldilkr. Hllş..·
mi, çok ya.lnnd:ın tanıyan Yakub Kadri. m •
UJ.Clll.l şöyle anlat.ıvor:

. . t
"Konuşması ı.la:nı

b"ır ~
~,ı....ıı,.lııd
...

H r

cüm.IC'Sl bir h:l\ıü ıl!Ş('ngini andırırdı. B;.ı!;.ı:ı1
ardı sıra durm.ı.k.."'1Z!ıı tilrli.ı tilrlı.i l'('nk ' ı tk
panllılarilo gözlerimizi kam:ıştınr,' ~ d
fu havıü fiş('klertlc olduğu git-1 f: uı::_n:lıık a.ı
b!r b:ınıt kokusu b:rakırdı. .. H ~ bu :
mizacını ~yen C'll bilyfilc ıku\'\~ on~:
Y•ta .ka.rf& olan ıcowm-r~ 0

ı
JWıU:ı

Al"'.lll:t'

da:.,,,~ ,
t~ nnıaşıl~
Jca •

}"

uı.,tııt

--

-

kt.an \ takdir t'd

r. Ona r, rc>, btltUn

\, f ır ıulnda
mu ..:.rn ytı•
~ lan n:fııh:ı. ka,,,••
· .....
~rknı.tarafnıda~" , !~ f~~·
bira: ktubunda bu ilzilntü ııll ~yl~ ııı;l'~
~aktarur "Kırkını g ~bir o.damın bo} ~ aaçlıu-- ", mcktcptaı t"'1lllz çıkmı. b!r .,,.,,p
gıbi ha ..._
......,
.....~
ya....., lanzi.m cd;:-n~ hır vuıly tttkıılı,uıdan da.ha haz.;n b!r ti'}" taaaVVUr edomJ.
3i"0?'Urn. Büı.wı

1;tı

v

,_, , nes::ıer Yııııınıda.n lta.!ıküa.ıar.

• ,!ll'..,:u.a geç..p gıcLyor, \"C ":>en bu dbYa..-ım nim~ n-".ne h!a tir diltllC! &-e.ııOyle ı:..
na.""dan ha.kıp du~Yim".
Bu takdir ed.!~em:ın!n
, hn1r&·
nı \"9 çllcs! ne Yazık ki mubıtap!amu hayran
edt"Il gtlı:cl bn:ış:naıann ç 'TC:ı!in.i ~
Şair, bu chyg-.L:.rım ..r wya ~ !5rg1l!erlle
haline
...&rydi,
ki HA·
daha bü;iik
olacaku. Faka.!
Ahmed~ zama ...nda ba!Catm takdir

yıw
şb.

g-iırd::
m:ı!ıa.kku
ın ~

ed.Jııc1IUŞ d ı~tr

Daha h ... :.a en cfue! <aer·

lerind<::ı b:rı o1a.n "Pi;'fil

"yi \7r!Iled'Jl

evı.~.

R!za 'Ih'fü, ondan ba.h9C'derk::n: "Get!er ıtUfak e<l blseyıiı, bu ada:n, hUkıjle o:ıla.nn
~ g !Urdi" d:yor H~b "Piytlo" yS
neşret+ilı:t rı so::ra b: ~:.:.:.n şci!ıretJ arttı,
ve çok ltj;c; ':ü, fakat~ ıs:ı!l'atı, maddi ha·
yatın a:ıa.htan değ~ Ii'. \ıi ' 11?' Wınun ed.1lir ki, onu çok W:.:::ı kend.ı yfr::":.ill yap:sı haklcııd:ı \~ril:ı-..iş k~ an::uısz h'"Jkm!l ki!; Ya.kup IU~ Ş:l !lrları ~t.!e olrunmata
d :c:r •

lSTANl:IUL

3i0
m&ııuUJanDUl haberi bile obnuyordu.

~
bmirdfo bir İtalyan kWn& göniil
Bil~___._" mukaddE's w erışilmt-s
1

twm"1

......-.

Bu

UUUll"'•

kız

gibi baluıeder dururdu.
genç
fll1
,tin biDm muhitimizde bulunmak·
. _ . . her ona ne lbiJ' kelime ııöyliyebilm.İŞ nt>

'tir

J& Walıer yibOne blbhılmişti. Tanıdıkları
~ madam. kendisini güzt'l İtalyan
.....-... ortadan
.
. . takdim edeceii zaman. •u.:..n
.._......
~· Sonra yine kı1zn etrafında dolaşın~·

ja 1ıeflldL-" diyor. Arkadaşı. Namık tsınail.
bu ruh baJetini de şu keJimelerle an-

..-m

. ,liılllar: •'Gerçi o c:anb)'dı. saydlb: yaramu~._--...,...: .mAJnıldu, manbbmh: çirkindi.
•.....,. ; Mıydı. tathydı: lmgiııdı, serindı.:
~ pllrti: nuiktJ, kabaydı: serttı.
illdktl: iJi idi, fena idi; tıpkı bayat gibi."
Qııaıa bu garip temayWleri. büyük bir acı
...... bir 1D . . omı, rahat bırakmamışı-a.ıı lletıeraber Pariste ~u

:,-...Mllmlr

t:. !e....a..

Wdi!ıeyi aıılabrlar: Hişim.

de ll'nDce" da Tfirit edebiyatı hakmaıı.ıe )'Ull'. Omuı bu yazısı ÇOI(
-.Jıi ••. Bıı mikıeMl>etle kpndjajnj gazete

..'*

~;;Na=~

gitmek is-

- lllble ulıibiniıı bayle çirkin bir
- - . . . . . g6mıelerini istemiyonım. be~,.--gider, Hlfim benim dmin...
...... f t ancak arkedagınm son derece
.,_ ~ fi1dılerini değiştirmek mecbu•vıeU bbul etmiştir.
.... a.ım; blitihı hayatı boyunca
. . . . lıu So .... "Blşmı" admdaki m.an-

_,,,... ......

- · · · . . 9Ul'lllii0tm. Bu nefis giiri bura•-..ıt IAaadlr:

..............................
...__.. ,..,
.................
..........
..........
..................
....................
..................
....................

.................. lamnıaıı.

ne ,

sıtc. .......,.. lılr ...:
A,... IUIPıl ........ .....

..................... *'191'

_
-

. . . . . lıl .............,
. . Q>

...

1'*'laılt

.....,.

...................... mltıenba
6'T._..., ...........

Bu şiırılt• çırkınligınin azabını ~nlatan
.
ili hnıu'Ctlni d<' uııutmadıgını "O
J~ınıın gcın
•. . • z.
belde" şiinn.it' gorü.)onı .
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~.

mr~

Havuz

Kadınl1&r onla gil%t•l, hu.,., ..af, it·~ lltllr,

Aktam yine toplaad, clf'rlnclr"

tlf'l"'lnln ıroı.lt'rlnılt' tıüzlın 'ıır.
ıı.•ı,..ı hrnı,ın•dlr 'ry11hut ) lr.
uıııı.- trn\ lnıl ıztırabı bilir.

Olnan ıtlllüyor ,..ki Y"rtndıı
C:&ıuuı ki ~rl ~
Alı.tam gllrllnllr ba\"& llr..rfndt._

Haşim. ömrünü dolduran. kırk sekiz yıl
içindt... bu S('vgiyi aradı. ve belkı zaman zaman
glisterdiği sinirlilik ve çe\Tl'si.ne karşı olan

memnuniyt>t.ıili:liği aradığını

Mehtab k~r taıe lırlladıe
Cafünde llftDA ırbıll bir örtü
Yıldızlar oaua ctıldllr elbıde."

bulamamasına.

Karanlık

Atkın bu karaa1tk .--ıa•
BWlıW )'lDl' \'abtl mUt•""'81llın.
Tl'rk itti mi Mf!C'nıuıu Lryı& •
Valıfl-' firkat -ı ~

hamledilebilir.
Ruhundaki ıbu tezatlar ve köıtümserli:kler

içinde serpilip gelişen ·büyük ıztırap şiirin1.
oradan söküp çıkaramadı. Bunu yapabilseydi
bu şiir. insanlığın ortak malı olurdu. Fakat bu·
nı raı.hnC'n edebiyatımızda Haşim adı, büyllk
şair olal'ak kaldı. filhakika şair Hişimin, numında sakatlıklar bulunabilir. Mevzularuwı
darlığı kabul edilebilir. Hatta denildiği gibi
duygulannda, imaJ'lannda da tekrara bemııer
yakınbklar vardır. Hele ilk şürindeki dil, hakikaten eskidir. Bazılannm dediği gıöi seçtiği mevzularda cemiyet mt>Selelerine de hemen
hemen hiç temas etmemiştir. Ma.nzumelerlniıı
kabuklan dikenli, ağdalı özleri gölgeli hattı
bir kwnının ka.raınlılııtır da.
Ahmed HAşimlıı, hayal oyunlan Galib Dedeye, kelime süıu.bazlıklan Cenah\ Şebafbed
dine benzer. Fakat onun yazılannda: Renk,
ışık denilen iki tabiat cevheri vardrr ki birlnciai nazmında, ikincisi nesrinde birer ana kqnak halinde okuyucusunu bilyülemekteı91r•
"Piyile" nin mukaddemesinde şiir tellkkfidnl
anlatırken: "Şairin lisanı. nesir gibi anlqllmak için değil. fakat duyulmak Wıere ~
bulmuş musiki ile söz aramnda aözdea _,..
musikiye Yakın mutavassıt bir lisandır.'" diyor.

Atkın bu karanbk lt!C'• tnıt.
Bk-raa.ıım dU.Yd-. _ . ........
FlrtıatzNe bWSıGt ıtbl ,........

Hifim,

reyanuım

kış, riizglr. ağaç, orman gibi 'birer tabiat
parçasını kendi ruhunun menşurundan geçı.
rerek bunlardan çefit çeşit hayaller ördü, ve
bu füsunlu ile.mi numı ve neair diliyle ifade

etti.
"Göl saatleri" ni 1918 de, Dcinci kitabı
olan "Piylle" yi lt"ltis: yıl eonra nefnllti.
Ahmed Hlfirnde, Tllrk şürinden 9C1ik da·

ha ziyade, Fransıa eemboliBtlft'iniıı tesiri 16rillilr. Fakat bu tabit teeirlare ratmeD. çok
duygulu flılrimi:lin orijinal bWuflıarmdati lmsusiyetler onu bugiln de sevdlrmekte l!evala
ettiriyor. Bütün türlerini içinde toıplvu
''Ahmed Hişimin filrieri" ad...W.i . . .
"Bahçe" tiri onun Tllıtr ~ ~
lifi ~ gbe1 şiirlerindea biridir:

_
............. .........
....... ......
...

Dn'' . . . . . . . . . . . . ......

Neamr,_.. .. ..._....._

,,_

hececiıut ve ilde dil~ abp vlll'. .lııl
eonra, 1ıeee vea1ne 1ltUat ..__ • •

tılr ....

..................-

..,.

deteahite ~.Fabl b.ı ~
lik ve baft.Rl. gij2l bir rüya cı'bi dıaJ'lldıela
..~ yaşandığı aman \'Ulbbr Fakat andılıa
ram.an geçDııce. hafmdan bu rmltlerin . .
betleri ktçü)Dr, t.-ı rüya cılıi ~
~gibi iaıh edDeme&. Flbt .....
umn müddetdeıvul-.. ~ . . . . .

bP raimen . . JUllan eok adıbr • ,..
darda ıwtp dmb ~ Buluda fldr
•:raı umurları . . . ~
8'lgln lıil'ÇOk erti tywtllri +sm'r
... cınlardaa ...tt ..... •dJMI ... ...,...

.. ..,_ ....................
Wa.......,.. ........,.
...
,
_,....Pabl'Pı'

w•me-..mı..

(Jlnk8 ~
dl.

ııh' YecllruWI Dıılra.

dt

aıclll.

.,,..w.r.

- .......
'*
talml aiz'll•. Mla •..,..
hat....., .......... idi. . . . . ....
k1lbnlua

~

ifadesini ~ iııter Onua blemt
buıuı bir ~. uçan rtakJeri llÜmJe ......

..._ ...._ (Jl 1184) lTTO

lfltim,ioD~ . . . . . . . . .
alr ewi J'Olı:tur. aaııa *fb

1ardan ziyadp güııeli aramak

:

,

- .. .

H8'imin nesi.rlm rüzt'l türkc:l'lllin t-n Jll·
zel ömeklerindeon 11ayılır.
Bunlann arasında, "Frankturt lf')'ahal·
namesi" Tanzimatt.an b.ıgilnf' kadar D~
~n seyaha1 edebiya.tuıa aıt ~n en gtlaıtl
lerinden biridir. O hilP bu e.onyie s6rdllt
yerlerin bir takım ilmi. tarihi kitap ara da
ınarak i.zahianm yapmaz.. o. t'8&8"ll bakikat·

........ '

.................... lıırMl

k

mizacını göeterm pole-~rı vardır Aqam
gu.etesinde, Hayat dttgiain~ ~daha '-tka
yerl!'!'dt- neeredılmit fakat kitaplarına cb'
~emlş yazılan toplanaa, Hlşlm, daha ıyt U•
atılmış olur. Onda.kı isyan ve nedamtt duy
gulan _bep bu )'Ullannda kaldı. Onun po1,..
mik.lerı pek lruvveUidir Komprime haliadcı
~nan cümle! r,n&-ki kunet, t-lclltnklenmış bir bulut gıb! IJlm k yıl lırım ,
)..
murla doludur

.......................... ......

oa ,..a..,. .... - - ..._~

y&ll)'OJ'du.
J'OhMrllra ••••

ARMl:t> Hl

·----DSNDl(... UI tg h
8ılf1lıl).-Oa-ktt:' ... ~

.......
"''".._...,.....
.......... ........

m

HlıJiınin '1irlelli derece derece . . . . .
kmde ve bilhaaııa Ta.bala Nlıhide ~ JllfPi
lrllfbr, ıu.ım. ilk fiir1erin1 "Gm eaatledf'
topladı, Bu kitabın dBi m.yU eüidir•

şiirlerinde. güniin saatleri. meh-

tap, ay. yıldız. ışık, karanlıık, yaz. aonbalıar,

HişimdElki hay&ı zerıginllği ve ~
bugün .onun en c;ok sevilen tarafıdır, Abme4
HAşimm şiir te.likkisi ve verdiği örnekler, caa
edebiyatımızda. aenbolizm ce
bir

meealll olarak tanıtnuştr.
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men dilin bu sar akışından o da mütees .

w. •• .......
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l1 )'~ wu•

d<' h1en..ı.... &: .,. ~ yı!a .
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t

t r )

~

"ı:.:iş-

'.ta!

t

An·

1,t;: Ek- ..ı \'il' • :.s ı
t !:'. tUT. tı Bwı·
'I
b;..11' ;ı A. DU·
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FiLı m • Knnıı

m

Alım

,ı:

le bir le a'

naının·

•

romanı·

..ı

ti il km1Jt

1111 : ıı.

ÇU«)

nı '"B,. P.i).:z..nın Muaşak~ı, nıunll. ı •
c:.ını ,
t1octtircfü..+ n sonra Ş!u"K ''v
r, , :.ı ı:ıh: \ı u:ı.sınd ol n t. ·: ük tt'zat ca.rı
olduğunu anlıyarak bir <b:ha est:r tercüme o~·
'Y:' ıu
ir M nl l Hıkmc t Bey ~kmi rı n·
1
yat. ıı · atıldığı za.mandan bahsederk~n: '0
ama~ : nuha"l"rl , tL t d '11 hC'TŞ 'Yelen bah·
~k r. zarf,n gönmnıclt i.sUyordum. Bu
h , '. ı atat 'il 'r ~ cL..r ufak bir kf+.11.· ı
lr.mı N..r kütUp.hanl · meyanına iilial ütim"
d r
lfı&9 da Harody nıts!»ğtn~ Ahmed .Hik·
m t G..:y, Pire f'cU, Kn-ç konsolosluklarındıı
btıh. ırıuş, m"rn:E"'& döndilk.~en sonra Mektebi
s Jtar. "- : c. ' - r•rasiy p, imla, kır:ıat.
ı;arf, ı:_' ·' 'r;tıı t ,. ukb.ynt muıillimlL~""
r:" .J.. 'hılı..nmu:tur. Bu sıralarda maruz kaldı·
ğı muı;.'rflattan Lz:u:ımız imlasınıı muttant
b • ka.ic..:
r.
i
1 ,,' t f •-ı
._

altına alınm::.s::ndıı v

1

"nt

ın

, ..,. d

1~-'-·~• uw• h.....m.• mı tçı.n.
.ıu anlınnştı.r; k:-ndisi:

tuzı tnluirl·
n}\·
v · m'.l

•
zru uret

olduğu·

' ·t~ünunda vaktiyle yazmış oldu·
~'":" l l ilk hikli.yc'
•·ınr:stn.n" namiyle
tab ır. n sonra sadeliı?11 twnturaklı lfadı>
d
d a mfu::..tlar vo mllı:~ ve ma.amafih
bdk! ti 1 ıı. r;üç olduı;:'lınu, uyuyan fikirlerimi-

.nn

• r1 L an yi.ir..·klf'limizi ç:ırpınd.ırnıAk

•

ıt ...ı fJnrlc rde hntta bir parça miibaliığnlı a.eablyd.n, .fad :tl.: )ir parça fazla a ıklık
del_'· lüZl:munun d~neı•i e.hcmnıi~~etinı' takvesadlr·

tttir.:..." diyor.
"'
\ 'ı~ ·l Hıkmet &'Y bu lUzunıun C'hcmmi·
>A ,t_ı'• ~ö!l::..ı a sorı s 'llC'll'rdtı DarUlfünunuo
aıb-'

4Ul'

'l \'il Frıın

.

sız edcbiy ~ı tarlhlerin! tedr!a

...ım dclıa katı ve \'Ulh b!r auNtte duy·

ve
bir

il' vzıı.hn ~tt:""·I'<'

Türkc '·

"'r. '~ alır.ıştır. ıroo d

'" r:

c;ıkaı· "H4r

Gil[: .an" o zama'llann
L 'il ulan·
h 'rnv ' nnl tQ"' ,. ıooı:ı i ll•l t tar
y11zd•1 lannm mühim b r kı mı "Ç :-:"ıy
ad!ı kitabmcb.dlr kl 1922 d b:ı.~ ·ı 8,n \

lnrın la ede~ Türkı;flliiğü11 n ~ rl <' den b:'fi o1 muştu" dlyo.,.
mr muharrir o~-ırak wn yıı:rı!an.'ll .. ,..,
ı\lııili G ız..t " d ~ ) uulı. "Gö fil H.:uı!..,"
•
• dald rom:ı.,ı tdrik:ı hıL;n-rL. r. :-c-'• ; \r
kj.':"ııi , Tür~:;.
C'uır ur} • , fL t
Müskş'.rlığına k dar y•ı. '1• " bu
nyctt n t •mıı• c 'di 19~7 c · Fr.... • •
hane..~dt koııs re " iı'J J J{ııh ..
r.a.rlığuıdad:r.

Amnm ıffc;rsı

---
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( 1307 l yılınd3 Sen .ti! Jll wı tc:;•
.,_ klifı dt•rc<. ıit> h:ı....,, ı;ıman Matbaa.....
d fo.'ındub~
.
p:ıda hcn:ıı og·
zıı k &ına~ gı!>~):;:nbu _u bılcn b!l,•
.•uş oluı çinkagra d3n cttı tll n galvano
;·o:.tu ,\nCBk A \"Mlpa
og bhTJ:ll n."'SLJ,1·
ı ı·
ın bunlar zaman m•şa
,
,
k .._Jp
;ır,
ıık' Biblc Hoııs<: dan K!r
:Cnydı. vr ~fcrc:ındi ı ı ' 1.,91 ~ıartırun
r.ıla.n3n cab.ı r.:anzıralar •
. :ınldı.
...f ~ınde :)ervd.ifünunun ılk 611\"!Sl çııc. d
• 1 .,...
·
k
n
ııı
ın ırıF kııt 1'13' '>aada mal:.:mc1trın r.;ı
a
•.
di . çuha nnak mutad
n ,·ar.:.:r c~wr.es:n )
d ba
o'd·u-~aa.n. grtırtili.'11 ~inko ~;Unkr e_ ;
mat'b!ıacllığın yenı tcluıiğJı
sıla.:.,,adı!!Jndan.
~
"
tetk k e~ek Ur.ere Ahmed 1hsan A v.rupav
. •.ı
..itmeğe mecbur oldu. A\-det.inde. kendı :t~desı
"1 . "matbaanın eı ~cti fenni \'e nınelıs1 ıslah
1
t".
k .. 1
olunarak mem!clı.etimiıde ılk ola.ra - guze n:.
sim basılııu$tır" Gcrçe'kten Ahmed tJıs:tn
\"ıyanada Ar.g~rer \"l' Gösehol çinko ve hak
fabrikası ile yap'$ aııhışına neticesinde ls-

Jıı!H

tanbul;..ın manzara fotoğraflarının klişelerini
yaptırmıştı. Bu y~t ic:ıd klişelerin n~I basıldığını. ne gibı mürekkep kullanıldıgını da
ciğ!'i'r..mt'.l. Pariste ısmarladığı k~Jar da gc1:00· ba...-kı tclrniğiniıı

iyi

bı.r nümımesini

ver-

m ş+..ı. Scrv-<"tifıimmun Zi. inci sayısındaki
Ortaköy Caır.!.i rcani.
lltü 'a:'<ip nyıda ise c:ıkan Kız Kulesi res'l1i Pa h3hın o ~adar h-ışuna g'tm'~tir ki iraıl·· ·mıv• İl" Sc·n· ti!ıinuna aylık 3240 kuru~
\"llf"ilı."ll'.lan ba:Jka maaşı devletçe venlecck
Par sli iıakkiık Mr. Napier'nin matbaa iı;bı
ı; 'irilmr-ine karar verilmiştir. ~~ncak bu ı~t
Par•• '.{j -:alışkanlığını burada göstermemi;,
'-ak!in! balık tutmak. gfö·crcin bcsl·~ek. ı:c·
~ ulik etm 'kle geçbniştir, denmektedir.
Hatta Ebus.."!lut Cadd...sindeki matbaaıun ay:-lın! ğ:nı kiifi bul'!layınl'a kendisi için şimdiki
.\ '"ll!l M.ıtb:ıa51 binasında yani eskl Basiret
m t :ıasıncia büyük bir arla tutulmuştur. Fak~\ ~apier .. bura~ıı da çalışmamış. nihayet
•T:illll Abdulhamıdc junıal edilip yurd dışma
çı_knrılmıştır, ve Ahmed İhsan .Matbaası i:ıir
k;: 1:--ısdan ıturtulmuştur: fakat bu sırada pildi' :hın matbaaya olan teveccühü de sarsılmı.ş-

Ebu'isuut Caddesindeki :ıruıl.'.:>aa - ..
ri .... "b· lih'
gonı1.
u_;J gı • m ım gı:lişmeler kaydetmiştir, ha.to .ı:~rranJar makmc-1<.>r

hamallar tarafından

r \Tıl.rkcn yeni çıkan bir petrol m.otföii tecrtıbt~ l'dilU"!.'k İstnnbulda ilk defa hnvaguzj

rıwtt r kon<Juştur

Du csnnd:ı.

l8TANBl L

~~~~~~~~~~~~~~~~---!!..5~~~~~

bınaıı111 karan

Ahmed İhsan derhcl ~:ıdramın A,vlonyatı F ••
rıt Paı.;.:ıyn c tid~ Vffir, Sadraz,un da 1 ıda l"I
ltı•ıa şu F.:ıat'<'yı yazar: "Babıalın 11 : n; n
<lakı b.nııda .Matbıın bulunması t ftış v ""·
zarct daha zıyadc cln·~U oldugundan
csa..;en mezuniy, ~ dahi ulrnış oldugı.ında.n nııı
ınanant olunmamak ilzt:>I'(' Zııbtıy. N 1'Alr! _
ıı ." Z'1btıyc Nazın mtir\ana! ~ık , r ~·
h:ı:ı. :.la )'C'nı Yt rint Y<'rl:şu· 1Bu bina son ımı.r
faalıycti i<:indc yıkılmıştır) .

·ukleııcıı Babıali ba.lıçe-

lık basık 'e aı k~sın~~bcUı oluşundan dolayı
sinin

sıuntıınr'J~ ~iır 'C'rl' ta.şınmasuu düşli

ın:ıtb:ıanın b:ı!kba hiiiıs..• Ahm~ lhsanıı

nUr ı.ken g:ırf.ı

drıı. ~tmiştir.

ır

yar-

. A.. c1 İbs:ın hla.tbaasırun

\·ıık'a şud ır.

,,nı

biraz ilen.sinde Ebu5311ut sokağında ~ulunan
L
d & ' Mııtbaasınd:ı. Bıı.bıaliııın o sıMli•• ;nu
) ·
- · ,. k t.i" basılda ih\ a eyledıği "Tııknmı
~ a_._
.

;;1.aktad~r. G:ızctE.dc hntlıhUmnjıı~n aıt bır y.a~
z da •·Jı3

.. _1 . b"
=
ıca

tablı-inde

cliflfı.nun clifı

b" ek
lam eliften soora gdC'rek • hnsbl~ı~ ş. :
l..::üe çıkar. Abdülhamid şüphdrnır, fakvımı
\·ckayi 1rnp:ıtılır. .Müdiirii bir daha dt dd mt•·
muriyl'Une alınmaınalt üzeı·,· azlolunur. nu
ha\-ııdis ~erwtifiinundl da ç:knr. Anl.'ak Scr\'etifünun \lphon1"" D:ıud~ t'ni11 Jak aıllı romanını tefrika etmektedir. o glinkü fıkra iS<'
şöylı> dhayetlenml"ktedir: "ddc bir gazete lfı
zımdı: ~ görüldüktr:n sonra ~azcti'nin 'k.."\}k'\tıhnnsı kolay idi". vı; tl"frika de,-am etmekle
olduğurıdnn mutad '·mabadı \'ar" ilıtnrı ile bu
cümle Lt-ı-. Bu kötü tesadüfü kasd<' hamleden
).fatbuat müfettişleri Senetıfiinun \'e ).latbaasınm '.apatılnıasınn karar \"erirler iken •Ahmed İhsan romanın durdurulması şartilc mesele:i kapatır; fakat \"akit .kaybetmeden &-rvc~fünun idarehanesinı Matbaadan a),nr.
Sanayi ''" ).Iaadm Bankasının bulunduğu bi-

na .lıaziııd h:ı.ssa tarafından ıkat kat kimya
\"eıildi~drn binnci .katı derhal ayd:ı 4 altınn
kiralar \'<' omyn yC'rleştirir. S!'n'Ctifünun büyük caddeye çıkınca Matbaa kısmının idarc.'BI.
o z:ımaııki "Akm ).!atbaası
~iirckası" firmasına dahıl bulunan iki şerike bırakılır. Ahmed İhsanın bıı iki orta~ ticaret ikti!!:ıl w
hesaba da yabancı kalclıklannd:uı ~fiW.:ıaa if!iıs mevkii ne düşer; Ahmed lhsaıı ortaklarının
haklarını satın alır w lckmil makine aksamı
ile matbaayı SCT\·ctifünunun bulunduğu yl'.re
n~klı:<kr. Bu giiç sıl'::ısında \'Hkuhıılan bir luidısc de dcvr~n ~hniyet havasını gösternıclt bak~~mdan şayanı dikkatdir. Mntba:ı açmak
gı~ı matbaanın nakli de· iz.in almn!;'R muhtaçtı, .\hmed İhsan da bövle .ııır· •· . 1
_,_.
d'"kk"
•
...nı n mış. l'::u\l

,.e

~

anları tahlıye l'lnıis. ınu.kin('lc>rinı Babı-

alı karşısındaki .Mandiıı

''" Sana\i

taşıt:trtlığı sırada <•ı'aıl,ııı ıırn~sı

lhnkasınn

i;e Z:tbliyc Nazın gu;t r w ~1 t\
.
• a >annııı la!;ınm:ısına
maııı olur. ).faktru.•l"r sokuk ortasında kııhr.

J

Babuıli karşısındakı bu buında Matb:.ıa
şoylc taıızım edil.mışli: bodrum katuıı makınC'
Icr işgal ediyor <'n üst kıılla ntÜl'('ltJphar. buJunı yordu. Matbaanın iılar si
bizzat AJ:ı
"Ilt d İhsan tarafından cfo alınmıştır. 1 9i dt
"/..km Matb:ı.nsı" nanu kaldmlmış, mat.>aıı
mn hmi "Matb:ı.ai Ahm d lhEan•· olmuştur
ıAhnırd 1h anın harek t tarzı go.stcrıyur
ki o G:ı.z .. ile Matbaa. id:ın ·inı da ma ayn
tı·tm:ıyı ön plana alımştır. Bu btl~bunyc
oportün'st d:nrnııısın sebcbıni zamanın bürriy ·t.siLlığind •. jurnaktlık zihniye tinde aramak gerek r. Bıı dıişUııc.:- ılt• olac:ık Ahml'd lhsan yeru binaya taşınır l..aş!r.maz Scn-eufünuıı için nyn bir idarehane tutar.
Tfult nıntbu:ı~ın dnl1<nnıkluk r:.ı :ınr3
kapıldığı. kapılm:ık m(.'(lburlyrtmdı> kaldığı. '
h mnıaU:ırın3 kadar bütiin ~ n:vr. 'ın rutb.:>,
ııi:;.an \"t madalyalıır alclıt'l bir "rnla d;ğ
mntbaalar gibı Ahnıl"d Oıs:tn Ma~~aa.sı d.ı Pa·
diş.ı."ıa. ırun ulnınk uzn·c bir list ta• llID C'dt r:
bu listcd kt>ndi ismi, T~\"fik Fikret.in ıs:ni '
n uh:ııTirl ,.;n Wmlcrı yoktur. Matb:ıa':ırın
ta' fı "rm:;:ılı misillu" şc-klini a'dı!h:!::i n - ubinc irak ç-.kar. başnıiiı'dtib "mÜk"' -

'\

-~6-

günlük s,n· tifil'lUDU 1i M:ı'1. • •ı'ı ı;-1
,·
t~'!"L • '
pa ttı. Gunlük gar t C. • t k L
ı · k ~ Rt.1gııyesile Par. ~c ıl· n atın a
--•. ı- 'U'; ~ ~• j. \ {"ınm t g ' bır·ı·
uıti·,.a~ u=ıuı•
nl çıkarmak istı..ycnlcrc fr:ın :ı: ust:ısı 1
Ü ::tc dC\TCtti.
Ahmed Ihsan y vmt ga.ı: te cıkıır .ının
ovnıık sivruıf hava altında gay, t tch:.kca ol·
d~ğunu ~ayınca Sc.rvd1!ı.L • u t.;-.:rar haf·
tALk olarak t:ıkviyc;.c kara h.-di. MatbM.·
ya çinko~i yaı..,,ak llurc yerı 4• tlcr ııa·
tın aldı bir de m'•tcha::u ~;a getirdı.
Bu kararlıır 1 ııbetL}ili. z:. a _st.b 'ııdı y1·
kanlıır hürriyet ~na d!.h:ı ' re ç dcnebheoek bir c.ahclıır .ıiaresi kurmuşlardı. Dahil·
deki eıkınb!arı ~ullJ"".l!lk gıı~'3Jt' r.azıır•
lan harloe çcıv'.rrr-ek ıçın ı;;ığlrt;;anluıns '-Ye
G.ırit yeh~t öı.ım' d.:Lrtcn! rin yo!UM ~
panlar irt.:cııı da kcu .ıklilyorlardı. 1 t ~ bô):
bir giln::le Ahmed t1'.!enr1 ma.baacına gt.:ı: dJ.
kc:ı:ı poLtiü.:ı. rdan bi!1· - 8ız ';i ilan bil·
d ğinll: h ıı.lde burads. Caalıyct ı _!( :ı: ;'llyor·
ııcmuz, pan; '!ınıizm ya :'.'111.k ıızerP r ıı Ti!C?
§".!ıbcnd~ g "nd::rec_L iz .L. Bu SJ.rgi!n bAcLl't'Sinden Ahmed İhsan .ı:wr sı~Tll'll
Ycııl idarenin klir..ıklediği fakat kendi
aleyh ne tcznhllr rckn lhtilfU ncşum Sl llirt
gü:ıll paUıık verir. Tanin ve Şür!l.yl Cmmet
ıru: tb:ıalan dınnadA&'ln cdıld•. !labılliye doğ·
rıı yürüyen bir güruh da AhmEd lh~M Mat·
be.uı önUnd!' durur, sEcler ;~··~lir: ''Buruı
da ı:nııtbaa! .. lttihatı;;ı mı! Hnyır''. Bi,. ''Hayır!" ıfo ır.atbaa kurtulur. Bunlar ')!U~ b;tcr·
ken matbaı'tla yalnız ba,ınn}, lım"d tluan bu·
hınmalı:tadır, ı cncerc.:ie:ı dışıır.... ı:u g3:~tlr
~ekt.edır. T..ıno 'e Şfırayı Hmm::t ge.::~t.E:ı ...
n 1r:1tınıııtır, Alı'Iled İhsan Scrn:tiüfün :ınıı
ye~ıd n ye:-ın.t olarak çıkarmaya kt.rar verır.
!I Niaanda ılk ~:·ıyı ya:;,nlar. 11 Nisan Cuma
günU Hareket ordu:nı lstanbulu tl!.ra.! tl!.ra.!
zapt.etmeye b:ı§lar. &bı5.li e!e geçer fah-at
buraya atılan merm·l•rdcn blı:.tane8i Matba&nın kenulannı 11illp gcç~r. İstruıbul kan ve
atee Uçndedır, matbaada Scrvetı!ilnun ye.vmı
olarak baııılmnktadır. Ahmed 1hean ise o ııı
rada Ycııilk~ydcki Hareket Ordusu karnrga.
hın~ gazetesine günde 3-4 defa adamla hnbcr gönd nnektC'dlr {1009 da bt:ınbulclrt hcnuz telefon yoktu).
Silkünet gUnl ri geline<', Ahmed İhsan
e.lyu! gazctec.liktcn c;:ekilmeğ1' bir kere daha

Ancak :Matbaada da iş •yoktotr
lhUL'.1
\"C' onu takip <'den t-xlirlt r u.
1
f kıi ,.c edebi hnrekcUcrl bUsb~ttln c ur-

k&r&r ,, rlr

A"

AJl'lllfül ili '\N TOKGÖZ
oz. /\hm 'd 1t )

rn

T

·

AlBIEDI
On k !1 asır c
..
nnd n K:ı.nmp-ı.şalı Aluı;: d Ef _.ıı:in t.('8(
cdilnü, <. ı:d>Jc '"ind n b '" :ı::nıı: , c 1 • !'C::u 1i
l<'nin adıdır. liıl<' al: •bi.Ilt'l l:ilümll ı:ı n no•l.l"I.

n

AllMEntn:
O~ud ~ '!:u "111 11
lında toplnn.'lll{ hayrı:tın bulunlu~u bir ~ı . ı d •
...... ,. t
• • ı ı· ç
l
•

~unnı.:-stu. Mııtb:ıanın y:ışamasııu dıi..<ıUndUği;
'J ,.,,IGI ml ktc p arkndadanndıın kmat r .ı: 'J

Mı "tak Bt y ışlir vc yeni çıkaracnklan btr
~ı aute ic:in mııtbaacılık \'e kitapçılık
Sl\11!! ı::
k
k . t .
da , '"pmak Uı.ere btr matbaa urnıa ıs edık·_, !akııt bir ycnlslnl ku?'M1'.ktruısa Ahmoo
1('f"ı!il
1
. k
.
anın mntbna8l ile kurncnk arı Ş!r ·ete gır.
'!l~ ni teklı! eder. :Kunılacnk ~irkette Mebus
1

Muliye.n Erendi, Mr. Hugnen \'.s. bu!unma.lttadır. S:muıye 25 bin altın olacaktır, Ahmed
Uı~

4500 altın sermayeli matbM!!lı ile katı.

hıcaJ..-tır.

Ahmcd lhsan

matbaasının ~Uk!Mi

ru koruyan bir mukavele yapar, tıı.rarlanan
lttihe.d p,U"teei yayınlanmaya ba'jlt.r, fıı.bt
ancak S ay dayanır. Ahmed İhsan tedblrlC'ri'li llncrden aldıı:t iç'n M.atbı:ıa uı.rnra İiJtirak
r•mu. Senraycdarlardan Mr. Hugncn ic~ ka·
lıın

8C..rm•yc

İl" ma~ba.ıı. va yalnız matbaacılık

ıı;in kullıınılmak liı.cre iştirake

ve bövl~E" ''Ahmed İhsan

\'C

karar \"erir
Ko-

Şürekfısı

ıvı~~t Ş.rlteti" doğnr

(1910 Ocak ayında)
Bu ı.ıırada Matb::ıaya mahsus b!r bina inııaiiı·
na, ıı.:rmnycnin dahi % ~ faizle avaruı alın·
ma.•ına kcrnr verilir F.ski Mektebi Mülkiye
ı :imdi lst.enbul Ku: Lbeei arkıı.l!ıı ı karşısında
mficrddc!. bir bina inı,4 edilir ,.e Matbaa ore·
ya nakledilir (Matbaanın bu gUnkU yeri). On
unc devam eden bu §}rketin şerikleri yava,f
yavaş h~lE'ıini

Ahmed lluıanıı.

ııatarlar.

böylec" Komandıt Şırket ticari m<thlyette ve
knnul'i olaro 't t.ıısfiyt' olunur.
1929 da İ&\·içre Banknot Mıı.tbaMı Orell
Flh:ıl vcı Viyana KAğıt Fabrikaları Elbemlihl'
iln iştiraki ile "Ahmed th.oınn Matbaası Vnıi·
tcd Şirketi'' doğdu, fakat Ahmed İh!3anın mU·
te:ıkip SC'nelerdC' mebus olması dol:ıxısil"'
Matbaa ı;itgide ihmal edilmeye başladı." 19-12
rk Ahmed lhsnnının ülUmü Uzerine dah:ı da
b~kımsız hale dllştü. nihayet 1945 yılında \'ft.·
neleri tnrafındıın lııtanbulun kfığıt, lurta!!İ)'f'
ve m:ı.tbaacılıkta ~ki bir finnMı olan ".Ati·
lab" a Batıldı, 1950 do ''1.etanbul Matbaacılık"
adı ile Anonim Şirket oldu.
Memlckl'limizd~ en iyi baskı sanatının
llnlma öncUlilğUnil yapmış olan bu mntbna
b~gün dahi ayni nnanc;i devam cttim1l'l:tcdır.

çrrıışt.ı.

hail('~· ıı..nm ıç:ondcd...r

Almwdı; , yan'"\ a r
kadar c. n l t'sküiarn n rr.' nur b:r ecmt.ı
A.luncdly "arşu-ı d1 en IJC'nl~ \' k&labalı7
b1r y "l"1 ıd . ıı:ı.d:-c
tane bllyük \'e m'lkel1 ı
kclıw'hancsi vardı kı b'.•cti'l ~unlann b!ı- t~
r.
l!I kah" .ll'l t.r.
A.ll\t.t_Dl\"E B07..A"'I
t't4l<Jiarda A!:ı·
mC'dlv "a ..,-,~ - 1ı E' yükş ~ n ~"!ın:tlerin
drn i1l' cı scın 1944 yi!:nn kaıor .ı.ıı!ill~
t:ır;
.}' ..r'lJl <!a, lP.15 d hayatta l; ılusrı
ermcr: Mw:\ ııst~iır. <iayct ''..'rr:t1l, s rtçr.
liç wr .·, ir.sana roş bir ::-kır \ mı b:r lx>:ıa

idi

AlI3IEDİ\1~ CADDESi
Fr•i kıusı·
Fatlli Mrrkrz nah.h-c ndf' t 1ı ,. l rpaı
malıalh ir. ı :lir: ad.:.!'ı \'nkaı H yr·\' d
semte- v rilrn u:md; ~ almıştır Y ' ri "W".~
j.ı kanlı b,,. ~ lıir r:ru!t'lr('b le 1 ald•n! t ~: ·
ib \"llkada b1hiik yar r'ığı gl .-fıl 'fi Ah!!.
F vt:! P
.. :ı adın- n ~ le, Y
~ 'ı•:ı ~daki kıılal::ınr ın CF •
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ln.ln.nn (Ycı:oda'a.rınl bulı ~juıfu y J't d •
ı'ın
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, kuyu •.un ı:o •,. '.p rr.. b.
kuyu '.ırdır. B:ı
taştan »yubnuş olup UZ: nndL bajır sah l;'.ll
dmı +n~'•':ln bir kitabe \ .ır "R bıkn Deft< r·

a
..._,.,,
d
sarulxtW·
dar Arif Efendinin hrnı.ş rcz.'i
?"'
ha•TBt Refia Hanımın hayrau Lr Stt 1-53 .
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"' ...,,;ı.,....ıcna_r·
CadM"i ona yakın akasya &oacı ıs~o,,
mckted:r. rE)'lül 1945).
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Bi!ıl.. REK. z notu.
AIDIEDtn: c.uıtı

"('s.kuJ.ırda Ah-

mediye camii" Ahmed Ziya B )ill .J!r yağ.ı
boya tab!osıı. 1903 ~slm c..:.kıınnda t hlr

!er ııdcndir: som mc•rmer, zengııı
•
en
il bezenmiş yanın
kabartma ı:ıçck nakış!an c
b' ' ili
'
·cl~".i' .klindc oyulmuş ır rn rap
• ub!>csı ' ,,-sl 1
içind <Lr: Tekn<'S.İ sağla.m, _ınuk .. ugu_ ~ ınmbı?,
fak bir himmeti<' ihyası mum ungo~<'n ır
~est0rdir. lkŞ .!x-yitlik tarih ldtn·lıesı şudur:
1

yan kapısı vardır ki "Kütüphane kapısı" adı
ıu taşır.

Ziyaret edC'Jlc göre, büyük kapının sağın
da QrŞme. solunda da sebil vardır.

İstaliktitli cnlire bir korniş altında ııni-

yük bir kitalx.> t~ı. onun altında. eıtrafı ka-

. bartma çiç"k na:.ı.<ılı vı:; kenan dan•cm bir
kemer bulunan bu kapl. kcnd! başına bir sa-

nat eseridir: dört satır üzerine yazılmış sekiı
be-yit lik manzum kitab"Si şudur;
F.nılntlidc renahı ıı~c Ahnıı>d

Slltiıde mrnklbet n~"!lyı zl'j:llı
Bu

ııazlktrr nı:ıha!lin

t' 'kllıl!ınn

fdiip mii...13 ~ 1 nıı'm!lyl ih'iCUl.

1"apıb nımı bu Krf~r Mesddinl
<:rturdl su ldüb nlşan:ı l't'Y~an
nına rt ti bir Al!ı d.•l'!Jı:uıc
Rn yoltb ı;arfldilb ımlJ flnl\an

Okun~un Uml din flkhu f PrAlz
t:lıAdW Nebi ı..r.ırt Kur'nn
Olub ha) ratı lllAkbuU llıUıl
Uwıımııer ide oıu Rabbi Ralınııuı

eser

Zchl dlld'l3i znıa ~·"illri rQJı JX'n'rr kim
AlJI Ummrle mA-iil tıııyııtı 1•31t•dl km

Zrlıl lôlır küşıi ıı~'11iJI bayat bub m:uızrr ldnı
Rakııb n>şk eykr Ana Ç•")nwl mlhrt t"Jhıuı llm
Hillill ld rf:<'r zenciri rlihl krhkr:ınn blrlo
ASJlın küp<' ıı.d t!J.-ııı.ıı py~tl'tllr ll:ı.kkan

.Bu dllkrş ~-r~mrsAnn AhH-ş bAnlslnin daim
:tJiWi tnb'ını J:'t·nll kNl<'rden p!ık ide llle\1li
Su mısrn'le clkll li.nıı. hir bl beıl~I tllrih
"F.ınlnz:ııle

llıyası

yük kapısı Gündoğumu caddesindedir. "Tl!tke kapısı" denilir: F...svapc:ı sokağında. da bir

Sol yi.izJnd!' üst kısımda:

"'dıı.kı ç~mC'. Türk çeşme mimı:ırisın~n

''JJ;ô
o

8:'")

kasdlle .,.iicut buhn
bu yapılar. Gündoğumu cadd<'SiJ. Esvapçı sokağı arasındaki adayı doldurur. Kitabeli bfi-

"'°

bir ..ıııı dll tarihi .:1110
Zrhl tah•llı:fihl i!mU lrtıın
::;

hu ayni

çe~me..ün rylı'<ll

irm"

Sene ll34 (17221

Bu tariht<-n yiiz clli yıl kadar sonra yapılan bir tamirinde ayna taşının üstü!le şu ki-

tabe

koıumıştur:

"Cer.netınekfrn

Gazi Sultan Mahmud
Hani simi aleyhi rahmetülbari hazretlerinin
haremi ısmetpenahilerinden iiçüncü ikbal
devletlü Tiryal Hanım hazretleri işbu ma-iıl
hayatın menbainden bed' ile mecrasının miı
ccddcd hükminde ti.mır ,.e ihyasına himml'~
ve bu babda naili muvaffakıyet olmuşlardır.

S'nc 1280 0863).
Soldaki sebile gelince:
O ela Lale devri sebillerinin en güzellerin·
den birirlir. Som mr•rmerdir: hel' cephesi içın.
saçağından aşağıya doğru kitabesinden iki be·
yit, altında yelpaze şeklinde ve eitrafı kabartma ~içek nakışlı bir altlık, altında kıtabcsin
den bir be)it, onun altında da pirinç şebekeler

~u~unma~-tadır. Kitabe~ şndur:
Sagda:ı bırinci yüziinde üst kısımda:

'. \na ohlu mıiyell~n hllk hfısl KA'bt•I l'l}"(ı.
.7 :"hl ıih!ı o.eı.u mai 'l'l•lri nııLomUılıllr; •
K il) ıılıır niıa .. ,-ı . l"kt
ı

e nynl

Orta yüziiııtl•• iist kısımda:

~ltfıtı ıınn• bir lbl mıı"llUııyt ı.cbll c-ttı
\ t-nabll hlnwmdeıı hu malıo.ıı .. ,.l1")"Ub ll'l'il
"ııf!l.~1 l"ı:ıt>tln bir !;<."l. dit!nd.. ı:tthı;ı•n ıtlln;p
lılrrdl unır oldukça 11"-bl ~lrlndrıı l•lll;nA

Sebilin sağ birinci yüzilndc alt kı mda:
\rt'b mi lfO>fnı• lı•blo r ol~:ı şlrlnt;Am d!l.•ıı."
7..1~ ıı r..t ryt.,.ıı llt!;An•· ,_.b!lll $İr u.. ı;tl il

Ort.ı yiiz:iindc de alt •kısımda:

)

lıllllı hıınntını m.-brfır iti" llWı ıı!ı~ ini mr• ltfır
3 lfıln nb h,.ml~ 61lt' lllttı hazrrll ''"' ı:.
Sol yiızünde aI~ kısımda·
<:elrn ılil tr~nt')"e hc-r ı:-nz....ı SAllm tlldl tarih
"7..ııUll paki nO~ it bu "4'blll 6bdl.'D ~ııhlı!ı"
~ne 1134

J{lillı<"ynin bu yüzündt ve Esvapcı soka;1ı
kavşağma yakın bır güze-! çc')me daha var1ır,
kltabe. iz, ayn.l ttufı yt.ık:: k, gayc-t sadn, t1>knesi sağlam, mu'lluğu y rtnd<' rnsuz bJ' reş
mcchr: ufak biratimirrtlt ihyası müm.lcündür
Bu ç şmrnın yanında c::!üd n külliyenm

muvakkitha.n{'!4 bulunuyordu: ical'\"ı mu('CC('ı
ile- satılrn ı. satın u!an adam tarafından da
bir körıürcü dükkıi.mna kalbOOilmiştir.
Tek~tC' kapısından, üı: ri tonos kPinrr örtiilü ur koridora girilir. Stlgdaki bir kapıdan
ikı dırst>kli bir merdh·cnli ftNkani olan ckrshnıu•) P ı;ıkılır. &>kiz köşeli w tek kapılı olan
d, rsh-ıncnin önünde bir pl:ıt form
h:lyat
,·-ı~d•r ki zarif mt>rmcr sütunlar üu.·rin atıl
mış geniş

br

s:ıçak

ile

öt.:ülmüştür.

0cl"""..3a-

nC' bugün bir güvercinlik halindctlır. i~ ı '
>latformu güv rcin giibr<'..:ilr do!rnu.;;tur. °i\'<'·
ili hat ilt• kıtabcsi şudur:
Cı•n:ıhı ı;.Alılbullıa)'ml yfınl

f:lhsr ~lımrd klnı

Anın n:ık~ı

nlglnl l~tlhıınılır l"mlnz.Acl,.
lfrzAr ııh~Pnı•t o ınrrdl IUılhı-1 endı,ı:. ıı;:li.h
Ki ..ıın:ıı. zlnıl'I dllıl ril~I duny6yr dilılad"
ı:Uııb dl'hrl~ ft'llA!.ııı dıılnıA fikri ııııı;ıd r)lt•r
Uu1:Uııclrn hAzır «') lrr uıbrii ı:!ıdın ) r\ mi ml.J,t,•
llıı
UmU tıızlı tm.,bfokn lllıih ldııb mAınıır
t'lfını~ ıJh·l<tı-:n tAUhkr ı~rın itli anıl\dr
ı;:,.ıımtı :r:r: IJ llm:unındA na~ ittim bu t:ırlJıl
"flıı ılıırilı.zrynl ilmi r~ lı!dl tdunll })ninrltl•"

""'ti

Sene 1134

t:mlnıAdı• IIıl<' Ahmed kim hu fılr·mclı•

• , •ı

--

TrnuCıdr not:. tnrld•:. bı ıLrl l:f'\hnı..
ı.. Uifrıı .. ııııa ıaırıı ı:wı olam:u. """'Uı

ıııJi

edildi.
ıUUIEDIYE CMlll n: Kt'LJ.Jn::.. r
t'sküdan .ıf'.ıııl,yen \'C' on S<kızlnci asır Ti.ırk
-'
ya.pı sana •ınm <-n güzel örndd tinden
u:n
bir külliyedir: bir c:ımi, bır medr ~· bir ku·
Uiphane, bfr dr-rrlıane, bir l;t:!>I! ve iki çeşm di:n miirekkeptir. Hayratı yaptıran Tersan•
kethüdası Eıninzıid" Hacı Ahm d Ağadır ki
kabri de külliyesi içind.:ıd mezar! ktadır (B. :
Ahmed Ağa. EıninzAde Hacıı. Kefçedcde de-

nilen bir mescid.:n

~---------

b ..~t.at U;lıAll tA lıatr

' ' ıvhbt• nu.~Ol.ı drr-"trl ll~lhi ""'

ıı•IJILl'ın 'ı•ıt Nıfı\
hahııl\

lıliib ~miri t·•
·
...ıuyı futu\ \f•f n M'lılllllAh
Pür itti nl' -ti
nıe lıayrl~le Ç~ml KeJ>t('yl hakkııa

Bıı d

hane. Hirri 1316 (h~ ' Ja öl ı
.ı\ 'vnı iıH• Cami t nıamı " Rıf:ıı tıı.ıı.'..:ı.t ' •
'c ı ın 1--ı M hnıu l Rô.rı Y.~f. ndl t:ı.rnfırJan 1: "
ltifn; lt kk ı halın • kil :l •Jili;tJ. S.: nr an
t"k1' \'f' d:ır ,:~ı d.ı; •n....• n •-~·
.. • ' son l uı'lt
•-. ı :ıı... \ ı ı n b r ııh'lap it kk <' y:ı Ptınlırı1;u J..I
.. dıye nıulırdı · Mahmud
'l\'l'lı<'<'dt d • dt rgt'ıhı
!'

Efrnd n n ka'ın dl.: ta
<;• °'de r.:"l'kadı
ıdur

I

lıu.rt--__:_m, v K payak ucundadır; k.tabcaı

iliılı JlaıJab Muha.ın..rıı dün P.nulul'a.'l

"Tarı.kati İli ycyı rıfal;>
m ayihi ltirfı.
!Illndan K!p<;ed~· IXrgihı ~ı post.ıuşlnl

Ş..-yh Ellıac ~yyid Mahmud P.icı EfendiljC 'fınt.> 'li kiı.Hn hlı iman rı.ıı.hın:ı
rlfütı.h 3 t;""".-al 1136".

nin ruhı

Yaz:.: ta•ta.t Ncv~ dir.
Dcrol--an ....:n ıÇnd lJ.ıgf.ın, telek 1 re aıl
bazı hurd.J csya, bu arada b:.:rçok da küd::ir:ı
bulunmaktıcl.Ir

Cı rı tonos kt"'!I:.. r <.rt.ı!u kortdotdan
külliy ~ n oı\'lusuna C'ıkılır A\'\unun sol yanını
w Eh~ kağı boyı.ın•ı m d1"C'.S< od.:lan Ç*. •
ı;ı.rffi • . Kı•;ük rutf.:wkrl \°l"<ln b-.rta!: o1a.ıı
bu mc-dr
oda.!:ı.nnm r5ndE" d
l!Utunlar
ıc: r "" atılmış krn::rl
-ruıd:' on bir lru1>.!!:ll"makt.i: iır. M d-

--~

l

ı
~ l • Lt J aııııur.
ı t r ıa
~ uı kann
•ı •ı ;ına dayara."11) arak çö.' llşt{'" '\nkıw ıl • b~Jnkü
ahşlP bll!.-r. yıır~·ır. Mü
nlcn• n('Şt"u·
ta. b!r<l< ııh:. p od
\'&rnll'' od 1010 19-11
ara: ıncU. ~r. ·
!Ddtn öWrfi yıktırılmıştır
(' '· ı • rn n •
' ıi"d
bu '•ftlliy, .}i asıl
ç re;:',,&; ;üıd"' g;'r('ı rn k lç1n oon cemaat
\'l':l 11J:..ınddd ah p ~ pırun k'ı.lcL'"ÜmMI (;"
n:kir. C mi'~ iç!ndc- Jn;'>b: '"~duvar rııkıel.An
t red..'l'I.! r. ka,·dld1k1l'.lir kı. kıı.bn ''O çl.rlatl r flelc rc-n bııdıınıun ıda yn:pılnu,, K:ırmır-ı.
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İSTANlll'L
AH.\!EDİ\'E !.!AltALLr.S

•

nu\'.ili çiç~ na.kışları. kahvohant \"l' a,.~ı dJ:.·
~ıi.nlannd:ı görülegdt"Il "' •ylerd nd_r. C':ıml!'l
iı;indt• mrrmrrdt'll naktflı \'iiz k1 irsil-rli çok
güzeldir. nakışlı \'C o~:nalı mcmwr mintx-ri
ise bir şahesc"rd:.r. C m:ı:ıti kalab:ı'ı'i bir c
midir. b;lh:ıssa cunı:ı gtınl r ,.~ nı.nt-ıza.ıı'ard:ı
oturacak yer bulıınmadıgını .sı."iykrltr. Yıı.n::ı
asırdan fazla burada •m ımlık dt n Mu r ı
Uzcri. canıiin n)ııi zam:ıııda 'llÜc~'l \"C' 'ıa·
tiplibrini de ynpınaktndır. GaH.t tuniz ol3ıı ma·
bedin 'hillür a\•jı;('Sİ. nıiııb<.-r...•uı y 1 çuh:ı.d:ın
perd!.'Si \'C mf'rdh'\'n halısı da bu zatın !ı:'l:liye·
si imiş. Camıin ilk \'aiı:ı dt, a~nnın k, rıımdinr
inanılmış SC'Çkın uleın:ısındnn H.uhül!Kyaıı mii·
ellifi lsnıail Hakkı Efondi olmuştu: hı!. t.ıi bu
mcshur e rinı de bı.rada yazdığı slh!t'nir.
Bnıt
m!.ınl

u.

H&dilcıı.1 ..1cM1lm~

REK \C [!ısın H:ı

Cezl no:u

AIDn:ntn; lUAHALI~EBtctsı -

İJdı>·

ci Abdülhıı.TJtldilevri.nde esküdarda Ahmediw
çarşısında Bilyiikşr;hrin şöbretlerindf>.n bir
muhallebici idi; ustası Marko adında bir hıri.s
tiyan amıı.vud idi. &ıraya götürülw k ÜW!'l"
nıa.'ı:ıllt"bi alınır. büyük kayık tabaklar tülbentlere sanlıp iizerleri de Markov:t mülıürll ·
tilerok gotürülürdü.
•

AH:mmtn; JUEDUESESl:.\'DE LAZ
MOLLA
\'AK'ASl-1612 (Hicrı" t?·rı
da Ü
__ , ~1 1lfl·
ııkil~arda Ahmedıye

medrcde·
nılen,
. . arasıra ııcya!ıate rıl
• t tı.
grn.'
suylıyen:k k:ıybolduktı:ın sonra
tc-krar çılup gelen ganp b:r ...dam
otururdu; Buh:ııalı dı:.r\'işler kılık
v~ kıy:ıfotıııde, başuıda Özbek tacıle g u-:. fak t Karadeniz ağzı)('
konru;ur, o yalı halb."lnın bütün
.natçı \'(' parlayıcı tabiati de üze..
nn~c idı. Bazı hru:tnlara okur, ncfesını~ de şifalı olduğu söylenirdi.
Eksc~ıya odasından çıkmaz. ck~ekı;ı her gün lk!!"rgıni bırakır:
'.ırkaç gıindc: _tır dt' hır l•adın gc1,r. odıs 1 nı aılıp süııliru"r. eo. mn.<ıırlarını yıkardı. Bu yıl l't'cnp ayı~ın
IMşında o~Luıında., hıı; çıkın;z olm11; ' n. rnk c lıp soran od~ koTIIBularıruı. "1'~bıı.inim \~r
. oma1
.... t :z.ın
dıkçn dışarı ""ıkamam"' de1111ıı \'f'
m:ıhaU IMamını <"nğ'lrtm1<1tı. ona
da
'
scsının hır odasında

Laz

~olta

tınnm ('f.-ndi. b:ıu:ı h~lık iktiza t'Y·

kd . ~u ı;:ıatimı sat.ı\'<'r. dl:'ınişti.
S:ıau aJaıı ını:ını. ertesi gfiıı otuz bir kııru gı•Urip:

f~tc s:ı:ıtiıı otuz b.ir kuruşa çıktı!

O.: \'İnce, I.lız :Molla şaşımuş ·
- "tmıun efendi! .. .Benun saatim yiiz l'lli
kuruıılıık saattir. Otuz bir kuruşa verdim d"ın< k nf' güne sözdii:r? Bir hiznıctımiul•' bulundun ı clli kuııışu ~nin olsıın, \"ar yüz kuruşu

gC>tir!
diyt' çıkışnuş. imanı:
. 133JIJ. bu kadnr \'l'niilf'r!
C<'\ 11bını verince <l»:
- ÖyleySt' suatinu geri isteıim:
dc•mişti. ! m:mun:
- 'Mezatta sattım. kim nlclı bılmem, ak·
çayı tclllil getirip \'f'rdi !
JX>mcsi ÜZ<'nn<' de bir nğız ka vgnsı b:ış
hımış. ka'-gaya m('df'{'S 'nin müderris '"kili
ol:ın İbrahim Efendi de knrı~ınıştı. Bu
zat, C\'liidı araptan. modresede od:ısı \'C med·
rest' ch-ar111d:ı bir ıi.15. koruı.i'.,'1 olun kl'bar Rifııi
şeyhlerindrn idi: hastalara okur. niisha verir. şehzadeler.."'. saray rk:ıline c.!rnmuş. p::.·
disahn riiyn tiıbir etmiş, arkası kun·ct!ivdi.
Xil.dir ol:ıra.k karşıl:ı.'ii..ık<:a kıyam t'dip ~liııi
lipme<liğiııdl'n iitürii Lfüı: Hocaya kızardı. ıw·

ANSU(l..OI'Elıl ı

frnınlıı 6if1İlı oldur.u
soı:ü çı ktıktal'
b
soııııı,

ona

1.C'hlıkdı

ııık bakardı

lmaın

t•r r k ıp ()1&·
cfcniı

1 .,
trtıkabı ya-

ı\lWEDIYI:: :ı.t t !l.

..

Mollanın ıddıa ('tlığı
p:ı lıılrcC'k tıynette olmasına rağ
m ·ıı ŞC'yh dendi onu hırnaw etli
V<' o ~ünlilk nr:İlarınn girıp ayırdı

Mcdn•scnin ayakyollnnı•.a gi·
cim yol, I...üz Mollanın od~ı onun·

den geçerdi, artık l.ilz Mollanın 1 1
f:'licü p<'nccı'('Sİ onüııdc nluruıı gclı p ~cı;c·n0 vnk'nyı anlatmak ol·
muçtu· "Mnh::ıllc ımumı n;:o alçak
lı rıfmlş.. Erbaıne ı;ınncdrn viız
cllı kunı wnlıler. vcnncdi~dı ..
SııatJmi ıstcdim. kım aldı bıln: m
<lıye irtıkfıp eylcdı ..": ımam d:ı ılı·
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"orba içme)•P Pad.iş&.'.1 1
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Sadın_zıım.ı a.t o'an h yi ha ne\'( terkctti
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K.ıpt.ıı'I Pasal:1a Dtryfunartısi Hüını of;IJ Ali Paşa gı'.ıi bir denizci gc tirdi. Gir•d. laZi' ktı\' rt!~r. enak. cephnnc vesair US·
ken t ~ı, t ı:ıö•ürüldü. TcTBancdt' hünım.ılı
hır faalıyeUı> y "li gemilerin inşasına başlan

dı. Bu anda ıı ray ve !ıilkümet erkanı donan.
rA,va hm.ye> c.'Ciilmek fö:eı·e bir.. r kalyon yapd•rlWar.
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Ahmrd Paşanın en yakın ınüşa

ke~Udası

Dlyarbekirli Gadde

kf1thü~

b.y ıı Tcpkapıdaki b:ıl:';"'sindc toplan::ruşla:
dı. Hun ın ı.:z riıı(' M"kk A'ırnro Paşa a.ı!alaranlaşma.> ı tercih etti Rır gün, riralJen ara
lıulmak fiı:--rr g kn bir .L.c.. vakunü\;sın ışa·

111

ret ettiğı gibi me\•kiin" lllyik hır \akar i'"'
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için katlctm yıp az..i lir lkl•fa rtt:.k, niçin nA·
danlık l'd rl r? drdi. Vt'zirin bu wzı, ri aı;,'ll
!arın \'llluıc•inı mdermc·k için kiı.fi geldi Aynı
1.ııt al:ziyl!" "sah1bi c v'~t b11:iın l'föndimi?.dir
dıima onlara hayır olanı isteriz" yol!u bır c
nıp g.. 'ıli. ~ \'\ıılin on fl• 'dz!nr· s:ı.lı ı;. rii 1 :.ı
rulan d vanda Mc' k Ahmrd Paşa n('a]< ağa
lnnna iltüntta b;ıhındu. Bunu hcmrn crtesı
günü kethlida. h<-yin Topkapıdnki 'b:ı.h sine
~ııdıra_zam şer !ine parlak bir ;vafot takır
etti; zıyaf,.ltcn sonrn da MC'kk Al'ı'T! d Paşa·
ya ·:aıatı UI"(' muslağrak" bir t çe••.ldı. Bır
~enu;eıi ocaı;ı kr-thüdasınuı bır Sacl• rnr.anı ı
zıt. j"~f~ Ve>rmc:ıi, o zamana kadar f:-ı n:ır ntorluk
a.rihinde ·· -ı
,.
..
goru mromfş b_r küstahlık, wz:rin de
böyle hır da\'<tı' k b lil .. .
.
.
.. itli.
n ı gorlı'mcnuş bır tn..:zz.ul
Ye
· .
,nıc:c:"I tc-lılıkc.foı önlh·cn l\fr' k Ahın :1
1, aşa bir
Si
•
·
· Y&\'UŞ Paşa vaknellc knrşılaştı ts-

11\R!'L

!~~~~~~-------=-~~~:~~--=•ıı~l~ıı·
\lı tl ııı ııı 1• ı J, •lı du 111 ~
,,.
0

falıın

..,;ı

1 , lıı ıı tıl ır \ ·zırırı a 1
oc: ağa yanı~
Oc k ııgıı!ıırıııııı katlı l<;lll ··~ak uır uıı. 1
'"
•, 1 1 t<JJııı, trnl Jı ~iti• k · uno.J
Sarav
a a
•
.:ı\avıı.· I' "a ~.ı lırll ım oldu
ıJ -•ıl lı •.
Pa.ııaa"
. ı-;ıma! İh ı ııı \hnltd I'a L)a da Sı18
lllit ı' 'il lıgı ı rıldi
Bu ı·aka hakkında Eı lıyı· ı" ı, hi •·ok ta
h sahııd··r naklrdcr. Pıı.sıının ı ıı ır ilıtiy ırla
nnı huzurundan kuı arkın \.ıı ııı<b<l' ıııın d n
den hrziırl n dı•grıı gırıi kapıp ii ılı riııı Jul u n
ettiğilıi ve paMa sarayının ..ıir nıah • r ;. c•riıı
ır' .. ı1

döndüğünü ııöylt'I' :
"Bir alak ibidullahı dıv.ınh ·ıııı•d

onun
katub anı anda vurarak kı ııı k•·ııdi inı m rdj..
ıendrn aşağı atarak. kiminin di a~ağı kırılıp
firar ryledil• r ... C'umlr !Qldati kiram:
H
nfk>r. 11ahid rılun!. "Bn. Yahııdı!" dıyr üaerimiZA' asa Üt' g··lıp ur rak ml-cnıh ldı. bunua
, rziıret ve hııkümdı ı · ir. d · ;ıldir! dıy doinı Nakibiılt.-sraf ı r ~. yhiil isla ın < f, nd\)'f' git-

tiler".
Sarav yüriiy

ı ünıi

ıııı ııaıayında alınan bazı

,.,. Ml ll'k

Alıoıed

l• rtibat.J da

şöy)c

fa,..

aa-

latır:

·Yüz tlli b"n ıbıidulla.h. piirı;ilib, Allalt
Allaha rrha buldunıb deryi miaal beni ~
temevvüc eyledi. At mı ydanıııda gulgule
ruh t •aııbulun içi velvele, gulgule. feryad
figanla dolub hcrkı>s güruh giiruh Babı b
mayun önüne geldi. fürkl'lll Bilihh ve~
al ile. birçokları ucu yanmış köseği ~
koyunlannda bırer samunlarile Babı ~;
yuna g idi .. Gaddr M hmed Kethüda
lf'k Ahm d Pqa Krthüdaml dedi ld·
tanım. bu MJ•rriy' ecnas kJ bakkal

muhtekir. kuzu. bezzaz. 'hamal. camalVllDdir. ölUm erleri değillerdir; U...
mWıan. Gülistan ve Fatmuuıdan ~:ıenıllll•
bizim aarayda bllen bin yedi ytl& kıe
atalar ve ka.rakollukı,-u vardır: Siııcaı'da

1ı kilrdllnü kırdığımız cenklerde btduı-~
bin ~nk eri Abaza. Çerkes. Gtırdi

yiğiUerimiz var. yilz elli tnff'Dkeadas
......,,--.ı""
vardır. d6rt yiiz ic;ıaialan var ld dlı._'1
bin &eker olur: iptida tenbih edelilO
ya kapıaını ~er: anda,ıı . . . .
ya haber ve.relloı, &rvi ka

:=y

aı1a.r alllhlar11e ha.ar ... putıu

kapaauı, ~b Qçclıtdraınw1••

htbna)'llna daina
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nnmd
ı ıhnıı olar.ık lor>laıı•I
1 rın ,,. u·~ ılk r:ıkamloıra ı;<:r<'

~hriHı:ha

n•

dt•\•r,.dıyonlu

PlPb1~)1lda 600(J

\İı·~

hn~ıırnın bir ) ıllık ma

,.

ı
l

.l_J

\°

>L

...
•

rı "ı l:!Oll) lıit nk~l ıdi, n• o l<'rthe k,ı 1 •
,, ) !'ık \1l!'ld • ,·anı 60110 ytiit nk<.'l' ıu·şnr

• rcaıını• · buıııııııyordıı: aı:ıf:ı bır yıldı k ·parı. k kın ~t•ııı b·ıviik tıl~iıd· ınıı rnıı uı tlrı .ık htıı de eh ,.ı~. gel riııi r.rtdırrp:ık I° ı, 1 •
clı · bu ıkıncı ~·old.ı ı , Alıınrd l'u n
"ı ı.:ı
za ı a'1nclıın ıiy:ı lı ı:ın·ıııcqlll rY\lrı roı. 1 ~·
i...,.,,

kirıı

.,.J

rır . iddrtl<'

t11kı'J1111

d•ı

ı•ı

ı•ı ı

'l•ıclu l•:\'\\'l:ı }eni lır masraf defteri t.11 ı:il'
diı ı a 1 fahn takdim rı.ti

·n
ı

clı:-dıği ı;ıbı

dar l ıl

(<'k

l<'akııl \'ak.ınıh•

"lrada gon: m

kvlı te

nıfı ıı.r.ıı.llrıııık

ni nın ,., rn el• süz ilt• lı ı,

1 ılı-:

1 ' .di.
.'ultan lbrahım dı•\·ri tın.ltanatmın ın•r
r. r id harbi biitün ;iddı•tılı dı \'nrn <'el
).ırtl•ı. donanma lcçh.ı.-ıtı masrafı buyiık bir
)'kim. \'ıınıışu

h. zinC'dC' ııak d tllıı:nma .•
ar. ::;nchrazarr ısc, l\nptnıı Paşaya p:ır
\ r n•· volda tah ııJ l'dılN't.'k talısllı slıphı 'ı
l·a\'1l! :~·r \'erdırtınışti Bır gün Tt ıı:::ın~dc y •
ptl.uı 'hır t.oplıııılıda para ist.yt>n Knpt.nn Pa·

c;-ıl

ı; 1 11•' Dı fkrdar Paşa aınsıııda :ıidrlt Uı bı"
l.ır~ııımıı oldu. Dı•flerdnr \',•zın dl\yaııaııı\
1 sın bır ta\•ırla · "Sana ak c;ı;vı taı;t.ıın kl ,..

CC'k t!t'ğ'İliz. h.ıLlnt:ııın ııh,•ali maltım. iraJ \ ,.
r~.a

af ınvbuttur. nıcin tmka.nı vakit go-...
~h·ıldle iş görmrğe rıw dei,rıısmız" dtdı.
Kaptan Dl't\iş :.1t·hmt'."Cl Paşa, kıdt m ' şo1ı·
'°"tını· giiHn('Tt•k Dtftcrdurı aıarl.ldı nnıl nnda bayağı b.
•
•
zam
n
. ır agız
k:wguı;ı ~>ldu. Sndım·
Fi
'l g_ırt•cek oldu, Kııptıın Paçı: "Pa.&.
h nzı~ ı ı1 ıı·z beni istiskal cdPnııniz. 1 ,(, ı
h amr .n·ıahnzı olunacak clİrıılim yoktur kı
,. ı ylıyf'yim
d
·
hım111tına k •. on:ınnınnın tnma.m n nıilr 'tiri 1 kı tiıa PdC'n llkçevi k• ısursuz '
ti~ali u anık alnıa<lıkça flaııcİır:ın asmak '1··
' m \'O ·tur C'kaıtk
l'k
•
kıp r1\ıwı:v ol ',
. StC ı dı>ıınnnıa ik ı:
•
•... mıı .. tıın ıııı burada ölürli " d~
c11 \ lknnuvıs de-\• ·
. ..
m
rıı clt>n n-•·ı d
rıtı ı;lızıırp İılllmhı· şnhılh'·
'"' t• C"r ki· p·ı 1111
,
d.1r 'luıl gı nd. ıilec~ ~
ıTid{· ıı:ınıı şu k:ı·
riksiz ,., ı..,.,. cl • ktır ti yr- d"nanııuvı l<'d:ı- .,
11 sız c;ıkoıııp l{ •
·
r. !l1 •'lmc•k i•·i S d
nıı an Ptısn> ı b.J
"' 'l ' n ıruz:ıınııı \'<' 1lt•fkrd:u ı ı

:-a)

1 •

•
1 ,Al'\L'

Ll
· ". ""kınlannın mı.klın · g'.Jl"I .\hır. J Fa
mış.. '11.
k
T
şa. ölümü kendisi J<;Jl muh:ı.kk ık b. ın a.) ·
aıı \"t.' liübalı harrk ti bunJ:ı.!1 •
..Nt'\nızda S3iı gü !l f'ı,. 3 I> :
1 \ 11
üs.erine aydın goril! •n l>i r \ h ' \
raya ııelıim \'l'rd kl ı: •"lr
Pa. k
daflar: Blıgü!l n ıl.\an;ı g< 'n
.Lr,
hakkını hdtıl !'.) 1

y. ' Jı.)t \ '<!

Vakanü\'l.S. Ahır· d Pa .U )hin~ 1
!anan oliını t•ntrik '!11 1yh.- arlatır· PnJı·
ı,ah Ahnwd Pasayı J :! il ıkUfn Nİf s rhn i·
Jerd~n bıriııt>; bıı \ .ı ı fe il
:.ımwk ıstıy ·~u:
ll1r.lıı dtı,..manlan.
, vlt• dusilndül r. n ' v
cüınlemiıın hatırını Paı;lışaha ııadık:ı•ı.- \
faydalı himıet uğrur.a kırdı, y<ni \·czır bı '""
hatırmıııı hoş •·tm k ) tunu tutarsa y •.· !ı r
if gıöremıyecf'k. Alım"(! P.ışan:.'l :ad:ıka.t' ·
hizmetinin kı)ıneti anl:ışılacıık. rğ•·r .• ımcı
sağ kurtulursa tekrar saclar l( ~ğınLw,,'1
muhakkak, o z:aman d.ı rümlrnıizJ 'n ir tık.ı n
alacafı işiklr. mfinıuıfa budur ki, 'Pad•ş:ıl:.a
cilltıa tNımeti ile katlettlrdim dı>dllcr. Ol Al·
!ahtan korkmazlar: - Padış:ılıwı. lalını
Kaptan Paşaya akc;c verrnı-din il<' azarfa.lın.
o da kaptana hüsnü naz:ı.ıınızı g'iriip h- 1
elti, milhril benden alıp buna nrec ·ktir dıy
Pad!şehımdan meyus olup blraderuıiz ~u!ta ı
Sflleymanı icllsa karar vermiştir. lıilrk:ır ar·
nawt şayet Padişahımıza bir özür edı;;r diy••
aklımız başım11.da yoktur, hakkından g··I 'celı. lııo>niz lütuf V<' ihsan t'dip kendisine gazab
ııureti göstermeyin, her ne murad edl'r ısenh
• gafil avlayın! diy.- çocuk Padişahı \ehmr düfllrdiiler". Nevruz günü, Osmanlı t~rifatı ic.abı, Sadrazam Padişaha ağır hediyt•ler takdim
etti: hedi~leri kabul olunup g1>tir.-n p;ı.,~ya
hil'at giydirildi. Bir pe~mbe günü idi. Sad·
rbam erken tersaneye giden:k kaptan pa"J
ile donanma işleri üzerinde ı:alışrnağıı koyuı
du: o llll'&da saraydan bir ha&'ki gelip kendiaıni Padişahın görmek istediğini bildırl'n bir
ff'nn&ıı takdim etti. Paşa ewela şaşırdı, son·
ra acı acı güldü. IA-ğt>n ibnk isl<"yip :ıbdcs•
aldı: - Sizi Allaha.ısmarladık, ahrt t hukuku·
nuheW eyleyin, ancak bize gadir •·yliyeııl"r d ·
muammer olmazlar iıışallah! ckdi. Hazır :ıu
lımaıılar: - Sultanım hayır ııöyt.'yin!. ueı.li
.ler. Ahm<'d Paşa: - Heu ri.lyamı gürdüm• J:~ birkaç reJıi.t nıunaz kıldı. lö\·be vı• i.<ıtiğf.ı"
~ yolda fukaraya sadnkalar dağıtarak sa-

ra,.

ıtttL

ır-

n.k
.\l.ınt•"ll

, ..şa c .ur \

•tı ınd

mu.uı

Pad ·.ahım'
b ı•ı •· r t •layuııar ~ t· diu U}ursun bı ·
L"n ı.. tli.'lıı mu n l r ·ıçum yoktur. ı.ı.. ııı nı

~ n

ı.:'
i'lı .)<ı. • ı

J.r'

,.. ır'.ın sa ı · ıa ,

dıy<

~

ba ·ırd.J

j;ll'llllld

ıki

llu-r;ırd.ı.n ·ı·

l'1., ıat:.ır tarafından

boi,"Ul·

unkt.i s ı ·m. Lu ü l~mırkapı dışına hıra·
İi.! 1 l , c '!itti :rıl:ın 'ıırı a)i.ık p:ırmıık' ınndaıı
br kaytan ı baj'hyııı yuzuı::. bır ç ·vn• örttü » tar"''r 1 c•'r: ·, b lu" n l\hıs..ı paşııuın
L.·v.: ~ı olan kw. kı. b ı 1 :ırı·m·ıı .ıdını \'akıt·
lhi\ ·tic~ ! ·ıı ınul< f
ogrc:ıı m.yonız. Pndi·
"ılıtan izin alarak btı.1c,ııwı 'liişıııı Muııa P.ı·
şa

·ray 'l·ı k.ıidı"' ,..ı, r' 1 \'•• lc-kfıııJ ·ıı sonra t'd.tı :ard;ı 4;uk
ı1lt n: 1 ı.ı. Karncııah·
mı'<I n.<·zarlıgın.ı ı.ı. fr •tırdi. Oluınundt• ıılt·
mı

· ı.i • y

larır.

i.ı•· Jı

Tarr ır. ;.ı \hıı. xl P .:ınııı ıdaııu uu-rnı...
nü~riı

1t1m

~'\ ,I;. rıt, lllr\"llpı:t:>8)a \'en!

.ılşti
ı: ı

1

'

• \

M•

H

ı

C..'.

T:ı.rlhı

.\Hlffn l'A:;.\ tl'l·~tnıı:ı.~ kl'tlıildalll
On . :UZ. I< ııilr
rh riı:ıdeıı. bı·
rınct Malımoı lun sadır.ı.zamlnrındaı:ı; tH.
11 ı:.;ı l'i'Ol d 1''t ~.ı.·l ı Jcc>du, amcası &-kır
Paşa kuı·~ ın ta b:ı;U.!iı, lstaııbula gelerek Ka·
ııı~ılar Kı t:.:ür!aı.ı, ça\·u--ba;.ı oldıı (H 11501
173~ 1
•
., .
•
.
1
•'
c Yt:. < :ı M lıııı J Pa aya sadaret kel·
lıtıd~ ı. l"~ı [11tı · ı daı·Jıgında rtk!ibı hılnı yuıı kuyınaka.ını (H 1U53J 1740 da da aadırr ·
zam üldu 1H ll:).l) 1711 de rtlŞ\'Nlt• i!rııt.ı

°"""

llııcı)

rnrdı{,'l dılı;

dliştügılndl•n

ııactıruamlıktan

aı:IC'~l?.i \~ uzcrındrn VU.irLğ, alınarak P..00
sa ı;ılrııldu . (H. 1156) 17 ı3 d« .,,., li"
·,zır gı .ıad•
olunarak vatilıkkrd. ~ b!lhaa.'>a B:ıgdad
Hnlrb \'nlllı~d" bulundu \'r IH llUGI • ,
17
dr Hall'lxle öWıı. t tnnbulda hıyır estn la
ı ak bırkaç c:cşmcsi \'ardır.
AJ1l\1t:u l'AŞA CAMli n: Kl~JJJnAı.;ı
'I'opkcıpıda, lstanbulun y<'dinCl lf'Jl'?SU!ln
Bayrampaşa d<'resi çukuruna b:lkan ınrt..ını.ıı
ııstüııdr, ~lımar Sinan yapısı bır camı b r
tlirb.-, bir mbya.n m,.ktebı WJ bir ~t-n
mun·kk"pllr, 1'ı1rk tanh \'e saruıtırıtn haztncsı
oları lstıırıbıılumu:nın ccdad yadigan şah •
"rll'ıındrndir. Bu hayratın b!nun, Kanu"!
Slılı ymanın Sadraz:ı.mlanndan Kanı Ahmt-d
Pıışndır (B.: Ahıu<.'d Paşa. Kara}.
Ahm!'dp:ı.şa camüne halk ağzınd;ı Topk.ı
pı rıımıı demlı:r Bu alanda sa!Ahıyrllf' s{ız s:;ı.
hıbı olanlardan yuksclt munar A. Samı Ulg,n.
\'a.kıflar d ·rgı.'Ulldrki bır makall'Sindt bu sa·
h•·o;. rı ştylt'Ct' mutalia edcr·
"MiL'ltalul plinlı bır binadır İlk dı'f;ı :'oh·
ni.s:ıdakı l'lueamıd' göı:ı.ilrn şeklin

daha mu-

l<·kllmlli olan Edım!'delu Oçşerefcli ıiln•
burada çok ol,,"Un Ve m[ikemml'l bır \1lZI) t
nlnıı.cıtır. ~tımar Sın:ın. ÜÇŞ<"refrLd kı du\"a"·
l.ır uıstlint> \, ıkı ayağu istinad relen altı dı '
k.ıı;r.ağı\ ocurtu'ır. kubb<~)ı. bu rs.:ıık L
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Kım :f, nız c !it'' ndeki ç ~mC'niıı tekrıN1i

--"').;.._

\ ..ıe tır <•lmuıı ı toprak do'mııştt r:. ırusuz
rlı. • fak t tur 1 ı, si dt.Lrmw.;ladır; ıncC' tez-
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ıuııl:ırd:ııı :ı~dak yıırı.,ındun kınlmııı
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A deniz cihl't.ndcki Ç('Şlllenin ayna taşı
kabartma <·r. k l<'zyinatlıdır; tl'k11tsi yerlC'
btr olrr..u.~t·ır. Suyu ı':ırd,r , :r;incırle asılmış
b:r ter. ke ma rab:ısı da bulunmaktadır ki
lıt ç m n_ıı guz: Ilığı i! bır tr-zat tcşkl ( tmek•4,
d bulaşıcı hnstalıklnr bakımın
dan mahzurlu c.!sa g.rektr. K:ıpı ile beralx>r
bir
ak .ı.lt:.ııdadır, s:ıçağın çe§me üstün,.
•'a "ti '.'ıın tıı\':ı.nında allı ko., lı bir \'"Ildız nak• \Jr 'ı'" Eu r. ~nın d ·~-<'dl
b<''"ltlik
\'C a"·
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j

f<ırhwt.- blıı:l

Ke= taştan kl.'i.s!k ~iıpta o!::.n çeşm<-'
nin ke:mcn fiunr: 1 kı kitabe

ı parçadan mürekkep \"C c;eşşıncıLn ı.~ı kısmınd;ı, boydan
boya uzanmıştır; on ısekiz bcyıtlık tarih mnıı
z:ıımesi şair \"C hattat S. hçrt drndin ndir: t~
l"Jı kıtası da şudur:

ruıh

ni şairin kaleminden çı.Imut lcitabeeinln tarih
lotaaı şudur:
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Son beytin hnrflen mecmuJ Hicıi 1156
!Milidi 17431 ;>llını göstermektcdır. Kitabı'
nin yuısı güze·! bır tUliktir.
Çeşme, susuz \"C çok hıırnp bir hald:-dir:
teknesınden eser kalmamış, ayna taşı kınl
mı.ş, arkasınd:ıld arsa görünmekt.-d:r; bu~
mecı.--..ıı hiçbir l'.St'.'r ka!mıyııcnğı zamnn pek yaklll görünlir (1946).
Brııt 1. u::.. - Tanıtır, lstanbı:'. ~eteri, J·
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Binanın dışı bilhııasa inşaat

maluml'simuht"lif tuğla \"t' taş mralan ana çizgi! ri gi;st..T('n
k merler, '-'" iıst h tlan tebanız cttmn test.•DİD aıralanışile otiıs!cıın."şUr. &~lece

redit şekli:ıd<

.sıralana.'l

tuğlalar

pt'ncerı>

w

ilstil kemt>ril'ri bu kiiçuk binayı Bız:ıru ınım:ı
ris!m- has btr şekilde slis!t.>rniştir.
Son günlerde bu meL>:::din tamir ve ihyası için teşel>bihıc gt-c;ilmişUr.
St>ma\1 Eyl<"f'

AIDl.EDPAŞA MESCIDt -

Eğrikapı

11.EK, C

n •

AHMl-:DPAŞA T(1Rl'ESİ Mınnirah
~:ıltnu Damajı Ahmed l 'ıı..şaıun tü hesi. Edi~
nekapıda Milırimahsultaıı t 8dirn,.kapıı cnm.Ln!lı dı.'} harrminlıı nrkıı tarafında. bu KUJ.
liyerin nefis hır paı-çası olup 1946 da yale bir
olmak OZ<'ri' hazin bir harabe halinde idı:
!..'1Jbbeleri tıımaınen çökmüs. üstü tamamen
açık, üst sıra pl'l!Ccrelı:rıin çoğunda yukarı
pervazlar da çökmüş, dıı\·ar, pt'nccrc> aralarında geniş slitunlur h:ıliııdt• kalmış. hatta bazı vcrll'rdc· nlt pencer('ye kaclıu· yıkılmıştır.
.MÜc.-tatil bir p'.iıı ÜZ\.'rine ynpı'mış bulunan
türbenin zemini mnll.'.ı t.ıı.şı dl\şdidir: içinde
virmi kabir \'ardır: bir kısnu dağılmış. çoğu
~uıı baş \·e ayak Uışlıın kırılmış, yok olmuş,
merm<'r sanduka1ar, dcvrıııin en temiz çalışa.o
ustalanrun elinden çıkmıştır.

dıfında meşhur Snak Ç<'Şmcsin.in karşısında
dır; yaptıran on all.Jncı asır \'ezirlerinden Hi·
rlmf Ahmed Paşadır; bu mescide halit ağzın
da Savak Mt'8cidi den lir: mescıd yanındaki
QlaJd derglhuıuı en namlı şeyhi Cen:aleddin
Eraıdi (H. 1164) 17150 de ôlmüş \"l' bu mescit
&dindeki türbeye g&nillmüştür. Bu mescidin
Saim Turgııd Ak'-!
en belli huauaıyeti şeyhin tü~sinin de mesAHMED PEHLl\'AN (Cihanpehfüı&nı
eid ~ alunda bulunmasıdır, öyle ki. binaKara\ - Gl)('en asır sonunun en n:unlı pehlinın içinde üst lwınu parmaklıklı bir yanm duv~n~aruıdan. Türk pt'hli\ıınlan arasında havar, türbe Jle ıni'bedi ayırmış, m sc'din mih·
rikı:liıdı giiciindı.:n. lmv>ctinden başka vücut
rabl bu du\•ann ortasına. yt r!eştiri!mi5tir.
\'e yüz giil:('lliği dilkı~ destan olmuş 'bir yiSon yıllarda bir ha)1r sahibi himmeti U:- tağttir: 1871 de Ruscuğun Razgrad kazasının
mir edilıııiş ola.n Savak Mescidi dort du\-ar
emıır'·iiy r.ahiy sindi' doğdu: çocukluğunda
berine kiremit örtillü bir yapıdan ibarettir.
başlayan gü~ hen-©. \'Ücut yapı.sının silratPlfamn ve oğlu Mustafa B yin kabirleri tür.
le ı;eı p~lıp •nJ'şmc·<ıi üzrrine pehlivanlığa dökapısı onrndeJ' . p ı91l1Un taı,ıııda sadec •
kelimeitevbid ~ zılmı
<
-~~---~
~
o up Muatafa Beyin tada babasının &\"ak t Yerin konulmuı tuı.
'

~ 1-t_"'lf• ~·
Mi'/
.
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TEal - l tanbulun
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rabNI
k&f1181n :lad.tr.
l&te da Cumhur!)• t
Ha1c ParUsi Cerrah .
.. _.mt ocağı olarak
kdhın•hnakta .idi. Yaptıran Sactvuanı Şehlt.
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kli dli, yiım' y rmı
IJ,r yaıılnnn 1, 1
taııbula r,dJı, dn,
ı ın namlı p( tll\•ıı.rı
larındıın H ·rgd cı
nın yanın<l:ı. ralıştı;

lu a zaman ırinJ~
TUrl:iy ·nin
'üre·'
ecmneıııdn en
parl:ık
yıldızı
ol hı.
Dört d fa A nupay:ı gitti.
A vusturya.
Almanya vr
Frıınsayı

dolaştı.

tçl('rlndt·

Rus Ha-

\hııı..d l'rhlh n
ı lle«lru: "· ıı ı

Kura

kinşmıd \"' Fransız p,

Pons bulunan otw:
y dı namlı pchliv;ı.nı y ndi; h~
y_e ·ılrrı
di; 1899 da kendisine Cıbanpt hlıvanliJı kem rı verildi. Güzel blı' Fran.'llL kw krndısı.ıı·
{Lşık olarak peşisıra fstanbula g•lmiş ve b·ı
rada AyŞ(!' Zarife adile müslüman olup Kara
IAhmrdlc evlı.'rulllŞti. Bütün iiınıılnc.: bır cle!a.
bile sırtı yere gelmemiş olan bu namlı pehli\·an, dördüncU seyahatinden donüşunilıı ıkm
ci günü . .henüz otın;, otuz bır yaşlannda kaJb
durmasından öldü. Spor tarihimiz üz rınd
:rengin bilgim ile tanınmış olan mt>rhum \', falı Saim Ağabey !Saim Turgud Aktanael J.
Kara Ahmedin ölümilnli şöyle anlatır:
"Uk dt-fa kendi kalbinin oyununa yenilen
meşum kriz. .Aksarayda

koca pehlivana, •l>u
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- t~:.nbl.!1 b11J1ntnııı ıı ·-~ ·ı. c., d r 7li t
"'.'1 ._ t'ibl r':'ldc". M hır 1 R -r' J:r 1ın l '>ir zatın oğ
lu c' ı-.ı'; ıı;n c. r.·· ;:ı.,fa <! "'dı, G:r.!!'nlnun Knr., ~!ııh:ıl! '"d " lir. C'c('U' uk ve meslrğe giri~ hrY'ltını E"v' ~e arıl..:-.byor:
"On ~·nı;T: !"'".fa i lım ilk mC''rtC'bi b't'rdlın. son unwmi f"ll+ibanda par'.ak muvaffaJdyc-tle aliyiilnlı1 dt rccı-d~ ııı-hlld<t.nl'ınıc aldım. Gir wrı b ·' diye rcisj Kaptan Yorgi Paea adınıia ha) r vl'r bir nımdu, ve imlihanımııda mümeyyiz olarak bulunmuştu, bPni
fe'\'kalıldo tıılr ı·. ct'n'~ 0!ıalı !{j bü•ün m:ıs
raflanm kenr]' in~ a!d o""'!!lk ii rc bnbamın
mu\·afıtkı:ıf ile b ·:ı: !'ll"l m :.! ·~:ne ya:dırdı.
H:ıt · b:~ih: - O~lı.'l!l, bu meckt-bi bitirinc~ :-; ?ifan;'!;. d~ U :ırctı • mt";;:ul olan oğ
luınuıı 1 m·na ı:(n~' r "ım. :.ilrc.r, rıkar büyük tll "C r ' ı•, r.:ı ı' 't l''.lliı: hi"'Jnr• t-! rı:ı"n, \' b.'l'l l ' ' l t ı l "!ı\ ' rv t ile olur..
d di. E:ın:ı, Fc-1 k Ef ııdi L'mlind,. hu..~ı;;i :Oir
de frar. ·ı: ·:ıh ın tutrlu. Fr'cat iki sene sonra Pa.,1 l/lrfü, k"ıt''>; , rrir.JC" ve kıı ~banın ibr! g ı ,,.,, rinden I\ıu:ancı YıınJ Efendi tahsil m hu.; ıı unda'.t va~iy tini aöyll'diği halde
• !'1 o!:ın kızlan ile d:ımnrllan bir Türk
ı
il!' t !ı " ,. isti b:ıli ile nlıikad:ır olarn ) c;ı 'ırını. Yorgi Pıı ıuıuı bu gibi yurdıınlan b kdiy:-. n: isliği icabından olduğunu
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git. <:vk p:ırıı k,ız:ın r 111 ,.
"S '' ı, Ef· d~'l !l it ,
i·"imli açdı, fakat a;•..,m ;zirı ,. m ·di, b n d hır ~ün ·.im ""
ye lıab r ,. 'rmcıicn b'.. v ::> ıra at1ııtım, ka~
tLrn. İl'hnbulda b"r cln..,ım ';ırdı. onu, ez ':l·
rn d ı Olııınnr .. F •ri 1 :Cf(' din 'n ? ~ lzU!"l i FJ°kFı.r ~fo•b :a ındı SC'r mür ttib K rkor E! •ndinin yanında i'l bt l<lu~. l'k bftru'•r
·ı
:"'i K;,.lwr Ef ·rdi: - h"l'J.drn çok nıı>mnu~·ım,
al ıı:: b'r haftalık üç n.cc: liyryi, r 1 ' •• hafUı. hııkkını llrtdıruca ~M • d eli.
"Haft.,dı Ü<: IY!·>ei l y '. f'lıriil"ld·· g'""ın"·
ı}'ğhn r'l'!"a ··ii. g·· ''!'rim f·ıl•'l.Şı ~·...,ı ll'"ldı.
ikin• i hafta c"irt !t'('(f ly o'du Ar•ılt mcsleğ;md :n Mıin id;m, h ·i' kr "l lU i t•tm d ı Gi"'.
ı:ıına m 0 •ktı 1 'ı wı.zdım, al.! mi .rant'luı. nld•rtdım. lştc o riiıı. b ı glln, m" il •imd"· ilk rı
rnklık iuııı:ıın n '.ı İli'.' c~ın:oıvonım. Salah T'·
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nin, lkJam g bl bllyU' gnzt klt•ı'<I~· mlirc-ttib-
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\y. kkat ı rımı cıkardıl:ır. Her-

tır ba
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B r bayılın:.ım. J..:H gıdtc•gur. )Urny gı••l ıım Tr:hanl. rım \' aralı · Güı• hallr
.
n y \'alıd dt• ln1i b !{liyor. o da ı..t~n tnıUm.
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bu bciıvı
hcrd•ır .utgl'r
- başım grtırcıı o
.
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cckmın,
btl'ı
mPkh:pt
l'TIL'I. Jl:ırruı ma
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kalfaya ;o~ 1ı>.
nlrıııva
g 1mı • bulamnvınc
•
1ni .o bdıi. d.ı gddı bc!ll buldu
'\'al.tl benim cbyak yld
biliyor a.
... d"ı. "'cm',.:..
dC1gm~
~
"';' ,,''t'r •\'cmcz uvudum.
. Fakat
dayak cam.na kar ttn:• olmalı ki, ınlıyormu
şum. Kadının mı rakı artmış. Ayaklanma. b::ı
kncağına yüzumr f.ıakarmı '· Ben c.- ?'c~c yı ~~1:ıw ınliyl' ımb:ı.h tttim. H:ıın.mıa gıttik \ ll·
az kaldı bayıl eaktı. H n d şafjırdım. :rır
naklann:;. mo mor! Kan oturmuş. Kt>stıkç•'
kcn rı..-kın~ Dr. Ann m ağladı. Bir daha o DlC'k·
ı be yoU:ınu~-ır ğma dair and rttı.'' (GecderimJ.
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l'Ol<.ıklarını
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nld:ıt'r .ın. Hı

hoca mnar ırı O mJ :ııış f
va •lı r:- bı rar .'.:ık duran degr.ek. t.ı'·"'·
• ' "'
d cd I'
ba.nlanma in Llı: • . ban:ı c ~
.!l an
·
Okumak mı" B:nım Y diğl'll d-ırakl ~ b :
.. ··nd , d .;;.ıl
rıı" .,,..
~~!ız...LdıCamıı a\nr.un yuzu
t
·
luı;;ından i}. m ktl l olur mu? c, \'İZ. top:ıc
ır i'J'l: <'
• nb
\'t fal çocuklarla
kavga birdirbir, urJ "Şelr, kaydım~. kızak,
kartopu natırtısı. ilıtıyar kayyum ile ~ay,
m.z:ırlıl! 1'ı c "açlara çıkıp ötekin boikın
kc n.ı:k atııı. m:!cun, en ırmr, rr.. rkLp~üvar
c· ~ K rn~, dancı grzm (ukur.ı ceviz atma,
( o:")"n:a. "b• oyurlar \'ark n ıımme cüzünü
k'I!' b"t.r r" Bı- c 'Ilı U\.t. . 1 ' u kaJ r
n :ın oğrc nı) orum kıfayrt etmez mi?
. Evd n ~ıkar çıkmnr valideye gösteriş olmak ÜZHl' mektl·p tarafına dJğru giderim.
Oradıın bir tarafa fapar, cami a\'lusuna kendimi oar ntanm. Akşama kad:u- oynarım. Yl"m ğ:m var. param d:ı var. elverir. Cuma.rte'!i
gün1 ri zrngirlik ?.amanıdır. Zira \'İılid.ı hocay:ı altını..<ı, kalfaya l:ırk para gönderir. Yirm"
de bana v,rirsl' tam fıç kuruşum olur ki, rı
zaman iı;;in 'bü;ilk bir sı:-rvütir. Ho<.'a yüzümü
gfümez ki. haftalık alsın.
·-~

•

;ir:

rı

Bı:r gün camide oynuyordum. Ai;'lr bir el
aul ·:ıma ;ııpL']tı. Bt-n arkadaşlarımdan biri
C'ek.lyor zannile: ebnc, dönen;cm \'Ururum. di)' l'l'k climddu ceviz ile ıııs:ı.n almakta devam
..ı rkc-n bır sil.il> eııı::..mdı:- patladı. Yiizü koyun
düştüm. Bir dı:- ne bakayım? Kalfa. Ne? ...
Hıyabm ceki!i:;or zannettim. Ötek i çocuklar. hep bana bakıyor. Ağlıyamadım .
Ad.ım<.'ağır. cellıi.t gibi durnıuo;; bakıyor, benim
cL.• burnumdan z:ınl zınl kan akıyor. Kalfa
at~ tokatın ehemmiyllini anladığı halde yin o t.l \ n h unrfzi il Sl'rt sert :

gımı

lid. .

Ahm J Rasımin dayağuıdan kaçtığı mrk-

tep. "C'afı rp:ışa m{ ktl'bi"' ıdı. Oradan ronı"l

D:ırüş.<:afaka~ ~irmişti Amin ıle bnş1 adı 1ı
ıı•. mahalle mektebi de "&fular Mckt...bi" idi.
Sofulardan Hıfzıpaşayıı kadar geç n çocıık1uk yıllarının ilk hntıral:ır da "Falaka" run
yüz elli sayfasını doldunnuştur:

"Ikn, daha mrktcbP başlamadan C\'\•el

karşımızdaki rvde oturan Hoca Efendiyi kafrs arkasından göU>Uerdim. Bo~ :ılı. iri halkalı kapısının bır :mnndı cçılır, toprak ba~ık
a\·lunun iç boşluğu anısında beyaz, d:ırdağa

ni sanğı b:·lirir bclirmt.z yanlarıru çemi,Jer
usulünde aldırdığı hald~ giıya yatakta yorg'.lnın i.istündt• mi, altında mı kaldı<'Yı bir rnrıu
anlaşılmasın dıye - şimdi bana öyl~ gl'liyor! uçları - çocukluğumd:ı bulabil1iğim \'e<;hi ş~
b<h!erden hiri dı• bı.:.iur!- Hacivadıııki gibi yukarıya kıvrık akı;a &ıkalı da göriinür. yaz ise
ei<seriyıı ciiblı • Yt rine giyı1iği şal taklidi, sopalaruıdaki l"ı"1tklcri solıtk. kollu tHaydc•ri)
•len uzunca lıırknsı, hen' ı mintan) hem dı: mı
a~ ~cb~niıı bulunmasından dobyı yt:>lel< hi.zml'tinı guren belmdı>ki (To yal şalı kuşak, ku r-

l L•J

'•I

ISTANBUL

bl idi. Dinledi, durdu. Kara anneme dedi ki:
- Beyefendiye söyliyelim de Raaim ~

tik o mektebe gitmesin ..•
Hafızpafa mektebine gitmiyoraam da
bahçeden maada bir yere de çıkr.nuyor, diler
taraftan Yakup Hocanın her aklama binen
denılerinden, karalamal&rından. ezberlerinden göz açamıyordum".. (Falaka).
BugQnlerdedir ki, ilicenap enlfte aldQ.
Ahmed Rasimüı Daıilfşefakaya girişi de bu
GHndea IOl1l'a oldu; adı bu şefkat ve tahsil
oeapın ktltllğtlne yazılmış, ağust08UD oa
yedbıd gflntl ve gecesi de melıf..epte kalm'ltl:
"Artlk Darilştelakaya. yetimler mettelıine k&ydecU]miftim. Tamam doksalf gece buruun o lcabrı duvarlı, iri pencereli mazbut Ja>.

tullaruıdan birinde Karaamıesiz, aütntneaüı.
vlHdems, dar bir karyola berinde yabm ya-

tlyordum".

Kaydedilen 4rir talebeyi flç ay vell8iat

=-~a.kaııın
fik eeaa1ı 111tArti&t çoCQk, bu yeni bayata

ı-t- ~-....

...mtdJ:

~-J•

~Jrldolııaan gece ben me1rtebJn o . .
)leDCenli mazbut t a t -·
J'IJmz
1Ubm. Hemen her gece rll3Ua- __.
mi = " " - Bu

im

-·-...

ı..eııu dldu velev ...,..
'-liye ederdi. İıanea, JdMıil
. . ..,.. ededm, OllUDla ~ ona1a

·---·

alam, Jlne -

:::;..
~etıemrdlm. Klh~ . . .
ı.tank .... birtalıwOrtbnnn ,.. • &p,.

~oet=="flcuıla~
~
1Ulakl&nmda Ul""nfa ~
Jlllt

~

arunn. Buiıa

=......... .-u

clyl - -

~s...

ll°'li
•
bllit - - - ~edlıJm. .......~

..:

""-•-• hla , . - .

~-.........,..
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"01 mduğum kitapta ana llfzını görilr
g .. rm<'z titnr, de hal yanımdaki çoeukla ana
h 1 'cınJa oze . ba.,lardım. O da bt:nim gibi, 0
da r..nasını &C.'\,)or, görmek, •:.X,ynuna &anlm:ı'k. ağlıyara'k öpmek, başını göğsüne dayay:ırak orada uyumak, oradan ayrılmama.k,ona
J ul 1 .. ! olmak, onu g\icendirm m k istiyor.
~: b"I niz bu muhabbeti müşterek ne kactnr n Ü('Ssirdir. Bilseniz o zaman o dehanı maU'TlUn n tıkasında ne kadar beliğ bir tesir
bulunur. B n bunların cllmlesinl hluederdim,
~umıe ni dilşünerek kul'8.l'dım.
"Sade ben mi? Hepimiz öyle idik. Bazan
mUzakereh~enin harice DILZlr pencereelnden
eokağa bakardım. Sokağın bquıda bir kadın
durmuş mektebe bakıyonıa. herkese haber verirdim. H pimiz 'oenim anamdır, diye o vilcudU nıec;bulU benlmaenük. Bir gün cilmlemb

da hıçkırıklara
(Gecelerim).
Burada, eaki DarüıMefakayı da tannnak

birden

ağlıyarak mubuııın

uğrattık."
lhımdır:

"Mektepte bulunan çocuklar, amei kaydiye 81J"a8ile smıflara ayn)m1', her 8llUflD
vazifei tedriaiym ~ daimi boca ile batta
aralarmda geldiğini~~ mGlld.ukert. uıiıt muallimlere verilmit ldi. Harelrlb
umumiye muntuam faaılalan. bmOmnllt tdL
Ale&11ab&b, namıfta evvel taıııbr, abdıılt
alınır, yudarile, mihrabile. halıları • ....,..
yen bir hale ~ camide namu blmlr,
\11mhln.,e tnmr. kahvaltı edilir, cnd&ll dofruca mlhıakereblneJe Çlkıbr, ya JQkan mnf·
tan t&Jlıı edilmit lılr
neantl. Jahul
bir mllakereeinin ..a;yeti .ıtmda ..,.....
~. bir mllddet . . . . . . ôl..,e - lir, cJeN abıur, eDı..ı,......
DamU. teDeftUıl. UJD ........... memat

,..Wfllll

......... .....

.,. mmıt•nm "•1•1arJa wtaa pllrdl.
''()JıumaJr b6yle o1dqla &lıi 8bJik ela . .
... ı ılanD t.aJr.qJlldıdl .... ,..,...., - -

71bl ~ tacir f t tıwıldMl .....
lda edUlrdL Uaalt . . . . . . . . . _ _ . ...
OWmelr - - . . . . . . . . . Alallk ..
uaell'" auut iı!L Dll ....... •M at
baam.ı..........

.....

..............
...........

.. .........»

bdetl•nm•wlp _.... 'lıiria ~ .._.,. l

1d

t;: l -i•Fftli'Ni llJJl~ll"~

.......

~

"Dersini bilmly nler, bir defadan ~ defaya' adar uru m k
ye mahkum olurdu. Yanı ta.amhıuıed h k
mek yer, o •7n bir sofrada ~ alnız kmek y rdi Bu mahkt
mi) et hocanın mUdun) -t.e ıan turibJ auretile vukubu•an iş an ÜUTllM! "el amir" denila
dC'!tere ka)d dil r. bu ~!ti. r ikindi namumdan sonra d.vuııl:.incd ını! rıf, aa.f l&f dl·
zi!en l}akirda m muuc h ınde okunurdu
Dt'1'Se çalı.'1Damu:lıi;ın
bUyllk cezuı ''ia!D·
ııizlik' idL Darüşşa.fakada • izin" kadar ıar
mettar h"r .. r
u
Ua 11!& bit
defaya mahswı idi. ~be gtm ~
nra tal b clb ı bari ••
ı rıyer ftll)e.
rinln vilrudun.a intizar ederdi Her vellnin elinde yeşil qir mukavva kiğıda matbu numara
vardı. Bu nıamara duhul numaraa idi. Benim ilk numaram 77 idi.
Veli. bu ııuma.ra)'l k&pacıya. kapa da
mubauıra tevdi eder, mub&aır ı.jlra ....
otur, numara ııalulıi arbdqlanada q.
rılır, mutuımm ftd&ati1e m6dBrla . . . _ .
na çıkar, mlidür ta vır ve kJya.fı
teftit ....
~değil, rubaa ~imle. ._..
lııe ufak bir diMt1f o........,.~
blnm hinler, ueü ..... -.& ......
0

0

n:

ııtıedea llOltl'& . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

tüi odalardu lııllimdt 1*' mat .....alltlit
bWrlerdl.

--H'-

ı

dd rı açıp ' a " niı O ;!
r

!!

t>kl. l

ı

1

r.ı

tı..bın dıhUi rub:uıı alınıyor, g"lçıkanlıyordu Fıh .ıki üı; dört

bır gun gt.ırdürn ıdi. Hepiböyl •bohça hnlındC', fizerlr>r d ısımlcr yazılı olduğu halde drpolardan

mra

\

• ı lıal rı ı

1; '"mdl' duru.} ordu

"Bu muamele bana da) ktan d:ı.ha bet. r 0 , 1di .Mt ktcp<;e bunun da ısmiıı "kt'ÇC'
k l.:Jı olmıı.k"' denirdi.
"Ewıunla d~ anlı.}orduk kı. biz mektebe
ıretdiğimiı: zaman o halde' imiş.iz. flimdı iı:ır bu
hald<'yiz'" (Falaka).
Böylece> yıllar geçti. Bu yıllar içindedir ki,
pot...nkrı gıctrdııdıkça ayagının altrndata.şlan

..ı

• ı :ı
a ıı
. < ıd
!il
r ır.J , ~ 'ıardı S Kiü-n, f'.' t! ım yürüyord ı. Ortn" ~ lrnu ~ nrkl ri getırt n azı'ı

h'.zn tç. lxli'ld 11 ka\•radı ı;nirdi, diği.'r nı;ı
t - r, o •ll'ı;ı: kl<·ıin •ndcn blr d Jnck nldı.
Sa)" ıl, kıl'.ına ~. d Jn k ..ırdu Krırm:ı.nyolayu
ginn:. olan AsıtanL'i..
Anıtın, aman'. Rır d.ıh:ı. y:ı.pmaın !
Diy b:ığırdtk~.ı. ;:ı nim dizl"rimin bağı
ci.J• lüyordu. Dii"' ğimi zannediyordum.
!faah:ıza alırı gr)Z!:.: baktığım içm bu değnek
unış... H.ıfızp:ıı Mt :cLbJ hocasının sopa uru·
şu nl'Mln la hay!. farkı ş.dd t \1lr ıcli. Mubas"•r ağır a['ır ma hafi! md.r.)ordu. Yani kı
ya J) l d ~il korkı..tasıya uruyor. ı.ııze de ii.mı
re kar.;;ı gelm niıı cezası d.ıyak olduğunu anlatı) ürlu. Anladık

eziyormuş s:ıııaıı, •'lbısesinin p:ırlak toknsı.ilC'
üzC'riııdcki Darüşşafaka cümlesı gurünUp
okunsun diy'- kaputunun düğmelerini mahsus
çözmüş

Rasım'in

"İnsan, ne ile itilıif etmez ki, iftirakntn
Brn de alıştım. Validemi ayda hir
defo gormck udi giirmek kııdar clıemmiyel-;ız
kaldı. Scnrl<·r geçtı. brn altıncı sınıf oldum.
1
hurücuma iki sene kaldı.
''Bır izin günü Kadıköyünde oturaıı lıaliı
ma gıttim. O gece orada kalacak idim. kaldım
"Gece ııaat dördii geçiyordu.
alı.j!118.Sın?

"Yine bir gür. hı d fa öğle idı, divaııhC.
r. d c~m olduk. A)n. m rasim .. Bu defa, hizınltçi dtğnckkr ile bt:raber bir dr torbanın

"Odaıruı çekildim. Sııbahleyin kemali meşakkatle giyd,ğim urbaları dcrh:ı.l birer bi.rt'r

hır

ylı r fj tirdi. MUdiirUn huzurunda yir.. •
\•uş, o l'\'ll'll.İr dı>ftP.nni okudu:
- .. lalebesind ıı ... numaralı, ... li ... Ah·
n: _'1 mekkpten g-ec<'lcyin firar edip yakalandı~dan daıiı<'n cez;ısı \-rrilcnk tardına karar verilmiştir!

üzerimden atarak gözlerimi bir sureti ~cdıde
de kapıı.ınıya me('bur eden uykuya dslınak
niyetile yatağa. abldım.
"'İlkb:ı.hıı.r! gece, günı1üziin hararetini tadil ı;tmiş olduğu halde ben yine birkaç defa
ılöndünı. Fııknt fikrr'n meşgul idim. Bu meş
guliyet yatağa serildi~im zamandan itib:ı.re11
bir kat daha arttı.

· . Ahmed tanf ettiğim veçhile tlayakcagızı11 ye>di. Ytdiktcn sonra hizmetçi elinden

•

Ahmed

landım.

'ar idi

gi-

Da.rlı§ŞnfııXalı

lıyor. O saf kalp kirlı. mahıi imı.m düşünceler
le bulanıyor. O menbaı saf kirleniyor. lştiga
liıt artıyor, fena fc na di1şfincelt>r geliyor. Ben
bu ttbcddülittan azade kalmadım. Ben de bu·

Bundan maa .ı tlr y daha unlndık ki.
dayak mutlaka d ft, ı]ı> olacak!. Kulak cekır. k şami!.r mdirmrk ırk nadır... Fakat ~ra
mazlığın ı: \"ine' r,Crı
• ~füs VC'ya balıçe za·
manı divanhan :lf' nyakt.ıı. d ırmak, bahçeye
rıkmayıp ı ~ Wi .ur~ mahpus kalmak tb

tutarak mubassınn odaı.ına götürdü. Miidür,
1.r., sonrrı.dan gelen bir k:.ı.ç hoca avakta J:ıe;.;.
'ıyordu~. :\caba ne olacak idi? Ar;ı",;ı çok gı:ç
m :lı bır ılt bakalım Ahmed eski, ı:ıüs!<ü. bu.
k rub:ıl.ır içinde geldi. ~foğcr o bolıra
m ktc ~ _dahıl olduğu gün l'Vden Uz.erine
\ Pg
gı ru"lınsıru:ı. boh~eı imiş... Tnrd edı-

olan

y<?knasak hayııunı şirin bir aşk süsledi:
"Hayat, tariki tcrakkid'- bulundukça o
ı;olfıy t ı. tınıyor. O c-d:ıyı mazlumlinc değişi
yor. tnsan ba.'ıkn türlü şeyler dUşünmiyc baş

ınez.

..
du.

"Ne diişliııii.r<ırdum. işte burası söyll'n-

"Lakin ne çare, söylememek dt! olaıııaı:.
"Ben anı S(.•viyordum. O da beni ııcvıyor·

.

1'1tllr• Kfh• .Al•lt••I

.. - o kiın?

<

\

lh.I<..

[ t '

"B:r z:ım:ından~ r h
b
ll

lUt;Uın
ıdJll

o

gazel :

!\ r ı:onrr ( mln y!IJT•I r.ınlır eli<-rlıntll',

Takdim "" ç:art" bu da '-:ınnıı ladt'rhndr.

Artı;. bin •urlü c r. ~ aklım tr
:iığl
.ıwdar mal,amlı kiniy . h r ne fs~ hawrı. ıı::·
lattını

a." (G_cclrr.m)

.kat Darüş-;:ıfakada reğ1-a!ya \'<' tar'..h ~·hl
ilimler. de\''!"İn diğ r biltfüı m<'kte. ı~rı-:J ı' ,ol·

c:tuğu gibi, p<'k b:ısit id. Bir ~ '

ı: j

1
Ft>z:CA.-f

Tarihi Osmani'dcn ç 'l<'hi Sultan Mchmd'
kadar okumuş, sonra, hepsi otuz s:ı.hif tut·
mıyacak ı::ı:r umumi tarihe b:ı.şlmnıştı. En derin tArlh bilg:si, Kı.s:ı..<ı Enbıyanın üç c::..Jlnin
muh te\'ya tı idi.

.

Mezun o!ac:ığı:ıa yakın b.r ruma izninde

idi. Evde Kirkordan aldığı bir Tarik nüsha·
aından Said Be-vin bir icmal.:ı ah··:ı.föi sureti
malısusada ok~rken kelimcl ri anladığını,

fuat cümleleri çıkarıımadığını gördü. Maka·
le, Prusya Başı:elcii Prens B'"mark bııkkınd:ı
idi Ras.lm sonralan hatıratında. bundan hah·
aederken şu satırl:ın yazdı:
"Ben, ne lSiO muhıırcbesınl, ne Fransız·
!arın müddeiyaunı, ı:e imparatorluğun ne dl'melı: olduğunu, ne d~ cumhuriyetin manayı
iptidaisini bilmediğim gibi münas..batı siyasiye, poletlka,. diplomasi, r'Jaşvrkii.11.'t, reisi hil·
kfunet, Gambeta, lnıpc:rator Gilyom, Kraliçe
Viktorya, Moltke, .Marrşııl Baz"'n, Sedan
vak'ai esareti, Berlln. Pnris, Londra, Viyana
hakkında da en adi bir fikri mahsusa ma.IJc
değildim." (Muharrir, Ş:ı;r, Edib>.
Alııİled Rasim, Da.riişşafakayı 20 haziran
1883 te üçfincü de\'rc mezun!an arasında hi·
riııcilikle bitirmişti.
On sekiz yaşında iüi.

Dariişşa.faka mezıınlan, nizamı mahsu.una göre ya telgraflıancye, yahut Rüsumat
Naaretine memur olurlardı. O, Posta, Tel·
graf, Feıı kalemine \"erildi.
Fakat, "gözde göz.lük. belde altın saat,
llğ elde başı savaUı baston, ceketinin sol kil·
~ cebinde nazarlık tna\1 ipekli mendil, yele~ ~ cebinde de çörckotu, tuğla rengi ha·
li.a ıbriş:m kesede lork elli kuruş, altın kaplama kol d??e~eri, P~stron boytın bağmın
tetkll ettigı ınüsellesın zaviyei re'sinde inci
Jtn•" bulunan genç Dariişşafaka mezununun

~emuriyet~ ~ hC\:esi yoktu. "Ben başka

~r kafada ıdim, o zihniyeti adeta kendi kendime mal edinmiştim" diyen Ahmed R ·
keııdisin' •bU _.,,_
asım,
ı
) "" m:ıharriTliğo çıkaran yola
•PlfUU şöyle anlatır:
"Aradan aylar geçtL Tclgrafbaneye dl?·
vam edlyordum. Bir gün, şimdi ismini bthattur edemediğim Fransız lldeba.sı.ndan birinin
"Yolcu" MrD&meli ufak bir manzumeaiııi ter-
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ctmiştım

n

rımıtad

Ki!'korn okudum.
A:adı da mı. yok rınlnmaclı da anlar gibi
mı ı,'\irünm"k ist•"Ül. fo\ kallide beğrndi. Bar.a:
__ Buııu hangı gazc tcyo vereecJrala?
C"J

Dedi.

- Bilmem!
"Dcllm anıa, takdirin bahşettiği rli.şe ile
tit.nyordum.
"Kitapçı. önilndc:ki yazıhanenin gözilnn
çc•kti. Bir zarf çıknrdı. Banıı;
_ t."z~inc, Tcrcemaru Hakikat sermuharrir~ s:ıad"t!Ü ıAhmro Midhat Efendi Haz.
rctlerine, yazınız. doğruca matbaaya götllrüp
bırnkınız.

"Humbold tercümesi zihnimi bozmasa
pek do.;nı idi. Manhııza bu tc.kli!e
d., dayanamadım. Yazının altına kemali cilr'ct.le (D~afakadan mezun: Ahmed Rasim)
ıdi, dediği

imzasını attım.

"Ertı•ct günü cuma idi. E\·den çıkınadını,
çalıştun. Akşam üzeıi idi ki, Zühtü Efendl bi-

ze uğradı. \'alidtyi tebrik ediyordu. Ben yanında.ki odadan işitiyordum.
"Diyordu ki:
- Gazeteyi mahsus getirdim.
"Yüreğim hoplııdı. Gıızctc !
"Yavaş yavnş kalktım. Odadan içeriye
girdim. Zühtü Efendi gazeteyi göstererek beni tebrik etti. Ey filemi tahrir! .. Sen hiç böyle
ıbir mes'ut gördün mü ~b:ı?.. " (:Muharrir,
Şair. Ed!b).
"Ya ı.·filidt! ne oldu?.. Gautc elinde hine
lıfuıe gezerek yoru!du !" (Gecelerim).
Ahmed Ras:mtn ilk yazısı Tercümanı
Hakikatte <;lkmıştı. Fakat bir yeorde görüp ta·
nıştığı Bnb~ T_ahir vasıtasile ilk intisap ettiği
gazete, Ct:rıdeı Havadis olmuştu:

.''~fo~teptenb<'ri ~el edindiğim mesleğin

& bırıncı kademesine çıkmıştım. Art.ık bana:
- N ~·redcsin?
Diye kim sorarsa.:
- Telgrafhanedcyim !
Demiyccektim.
- Ccridı::i Havauistcyim!
Diy<>cektim" (Muharrir Şair Edib)
T l
"
'
.
e grafhancye girdikten az sonra evlenmiş olan Rasim
• anasının lsrıınna rnt;'IIlcn bu
~emuıiyetl bıraktı. Yarım asırlık muharrir·
lik hayatı, böyle başla.nu,t.ı, Bu Yorucu haya-

AN51KL0Pr::Dl~1
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Un son yıllnnndıı da bllyllk muhnrrınn kat""
nıind"'n .şu monoloğ c:ılmuştı:

"l.Jıt' dl'{;rıl, mtharrır bu' yaz! hem çnln-

ka.lcm yar! durma yaz! H"m kulrıtılı ı.n ucuna
nasıl grlırııC' öyle yaz!. D m kırı yaz, yaz' Bu
nıııüıatı kulağımı küpe yap! Buna b1r rwnuz
olm:ık ÜZC'?'C' kurşun knl m ni ku'ağı ın a.--dın
da ck:;ik etme! Yolda )<!Z, lramvayda, otomo~ldc. şimC'ndıferJc-, \'apurda, aroJada, kayık
tıı. dur, otur. hop::ı, zıpla, yaz.
"G:ı.zetrkrdc, ml.'cmu:ı.larda sütunlar,
abideic~. d k. Kütüphanel"rdl' mUc"ln:du.t ),ğ!
Ceplerin şış şiş olsun. ma"an kağ.t parçalan,
müswddc üzgünlerl ile Guhi Kaf'a dünslln,
8C.'n bunlan gördükçe' nzım ! Daha ziyade
gnyl"C'k ı:d. Yaz. Hn'tli uykunu kf's. bcf;azına
yeme, kfığıt. kal<:'m, münkkcp al. Sol elin başında, sag elın kamı:::ln düşünfir g.bi durduktıı.n .:onrn nklına nf' gr'irse ynz!
"Yahut, Ö)lc diişünür g'bi dl:' durma!
önün<:' bakma. sa{;'lna, soluna aldırma! H•ı:ı
düşlinmok insanı sıkar. türlü türlü hastalık
lara mevdan nçar. CC'tl t;-. bu dilnyayı faniye
yvmak.ıçin gelmişsin, binacnal \h durma.
yaz! Bcnd n .brrt al, durmam, dlıı.'e~"m, eavır cavır y:ız.:ır, vızır \'lZlr okur, okut·ırum.
•
"~1tıtevcffa kitapçı A.raldl. bir kitabının
forma fia.tından yirmi trnzil etmek cm !ile:
Rasim B~y. bir gün olacak, seni de;
işt . i tc-.. g• •hor! b:llt b:ı.lc' di:yı: prmı.k~a
göst rec<'klrr. B•ıgünler ynkındır!
"Dedi idı. Herke ·n dediği g.;,i, bunu"l
da d "1.ği g idi, çık'.ı.
"Aman azizim. sana bir r.asibatim daha
var. Aç'•:•a son dCI'C'CC' idman! Çünkü p rhiz·
lcr. oruçlar, bütün sal8.hı nefis için icat \"e cmrcdilm!şt.:r. Baktın ki, pek zlynd• acıktın. der·
hal ka.' ...ml.' sanı. yaz! Tokluğa bll'C'birdir!
Nefsi~de tE'crfibe eykdim, inan. SÖ) krim
sana'' (Muharrir bu ya).
AhmC'd Rasim. bu monoloğ ili:' başl.ıyaıı
e.!!{'rinin sonlarınja. d:ı. şöyl konuşuyor:
"Ben matbuata. hcnfiz mrkt ı::t ikt'n
musallat olan b~r sa!k;n ro:-u ıl nt P 1.'lmiş·
tim. Para knzannınyı d, •ıl, gaz t matbaa.sı
olsun dn neres; olurıın olsvn o b'nadan iç rlyt'
Er.rınrk. isl<'nır btl~iln nıaati m haı rnnln
l!a.fi nhllndl' bulunmak yl'g'n n• 'md H ""
başmuharrirlik k yt'~ ti ş:uı \
n o n: ~
takbrJ g{ln ~. ZI\\ l\Ul ruhumu ) .ıkıp k&\'Ut'Uı::
du.

--

Ccnd · Havadlal i:ıtt

'lC: gün c;a~

tı' tan
:ırn, t r
n
.~ bı ım• yM:ı Nurı
f~ ndi m rhum. bcnı wıuk:ı c;a tınlı Elime iki

mccidoy'

sıkı;•

Artık

::-arak·
h"T t:ıa!ta ikı m r.d ye> alacak·

sın!

T bşln:,'" say ' h ~ ı..:n takdir ~lld.ı·
rn lJ. , . a !l d ..hal anladım, başmu
harrl.rlik yo'unu tutmu: •u:on. Ev t:
b'l

r:,..,-ıı.mı ıf.;' , nuıl

" ... C ~ J ·

mille ttmd3 n;o kAldı'

Ha~ıüı'ln

Snad tc

lnkılAbı

ka~

dı

•

"\"apur-Ja. • •
.. -

...

_,.

,

• .. "'il.

.......~":' - - • 1 ...,ı; '

•
•
~

.__. -•
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da. gu'.noln.rda. JnraathJin l,'l"dc. m yg- J '.
bucaldannc!a. tilııe'ık. rıhtımda. &e) :r Y rl
rin1e, t>llndt' S.rı.'< t \<'Ya Malumat ıı!l3!ııılı buadam gilrdüm mil, yına.Ş yarns ip! çtıru\'O·
nmı. Çllnkil h~an J1izilnc ka!'S! m dhroil:n "Bini fıltemjyor. Ht>I • ben hl~ arzu l t'!lf'll1. Fa·
Ut. ne çare'! YUı • vulrua g.liyor. Mcs.:!i. saı,:ı
akalı yt'rinde. gor 1 üğii Jl.4."'llU u.:-unJa ef n·
d'den bir ıat m ktubu okurken ağrr ağır gil·
lilmııemiye başlıyor. Anlıyorum. Şimdi bir Ş"Y
fırlatacak.. Olur a .. Dudaklar gen1ip sakal ile
bıyık arasında bir hufrel fasıla hA.sıl olur olmu der!nde.ıı:
- Hay mukara bay!
Veya:
- Hay tflllıaııi!_
Veya:
-Çapkın!.

Slbleri dökil!Drk•n bfru l!tede bulunan
l'k .,lllfıun. ıflr!'<.' Gök<nı A\"rupalısı, Beyoğlu
dudlnlııl, yalı miraayed:sl bir bey, uzıı::ca
1* bhkra kopararak:
-VayK6.. po.. ğlu!
Diye hakkı n~iai kemterinemde &n8.9Ul·
dan kalma uııu!O terb!veve muvafık bir eseri
llAmkterin izhanna lütuf buyuruyor.
"He-le mahalle beylerini sormavın! Kahveye t.oplanıp da 'benden bahis açıldı mı mu-

kwn maYor:
- Ben bilirim be!. İznıaroya bu akşam
bulut dOetll, Ban bıyıklı. zayıf, görsen Aha.il Bunıundan akıyor da yine i~yor!.
-.Bfalm moruia &aylemlşler. b8bası da
2ıonrda imlf.. Eakiden Pirincciyi kapatır, sa.llllıa kadar kızlara kirz ettlrlrm!ş..
- Geçen gfln bana da göst..rdiler.. Ya.şa
ma be! Bizden de kltlp eıkamı•ş.. Vallah
1ııl1Wa g6zlerinden çaktım. Hem yilrilyor, hem
pheyl ectttlrmiyor_

- Nah! .. Keleşe sor!. K~leş be!. Muhanbe amanı bnbur Me~n dertanuıa karşılık
~ 0 defi1 mi? K~ biliyor..
Hep bir atıadaıı:
- Kel"! Okubakabm!
- Hepal hatınmda deifl!.
- Bilditln yerleri aöyle!
~

OlnlJa cılıaft (!llctt lıııllbana
'I'.............. tuıııana
,,• ..,. ........ at.rdl borum
......,.. J6dıa ........... lllJler-
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P!lI!tal ın r· :.nn o'sıı da glyıı<-k .. Baklava
Mr 'ı ll1 da Y ·';... Aman. ·
lnd nı lnı f.\1' tılr orrn l<ayık
\•tar Jdııdr bir ınL,.bt),k

Su~ rrl bC"n mr)d ı.nım aıcık

Er ubn bunu hrr r.:ınr:ın a!iyıer:

ThnıJrtın..

1n :anın köfülh'U kaba.nr mı,
kablli"n'~t mı?.'' (Şehir m'ktuplnn. Cilt IV).
Ahm"d Hıı.'lhı boyatı z ng.n fıkralar, lat:fckrle dol!J olnnlnrdandır: bunların <'n gfi.
zcller!ndcn blrI, geııçlık arkadaşı Faizin ilzc.
rir.ed'r. Faiz lışıl<t.:ır; bir gtin sc\'diği kadın
kendisini tM·k t'dlncc· divCıncyc- dônmUştUr;
!Ahmed Ra!rlm. bir .akşam Faizi Hıristonun
meyhanesinde' bulur:
"Müten·kkil, sahur bir tavır aldı. Bir daha doldurdu.
- Kaçıncı?
- Ya ü1:il'lcll. ya dördüncfi... Ne var?
Sarhoş muyum?
- Bö:·lc l\;C'l'S! n çok sü"Mez olursun!
- Korkma seni rahat.sız etmem! ..
- Bu sö~'rri bırak... B 'Il sende başka
halll'r gl.irüyorum . Merak ediyorum. onlan
söyle!
B'r ik1 d:ı.lc:ka dü>'ünlir gibi durdu. Sonra
crb:nd n o burıı'JUk kenarlı kağıdı çıkararak:
- Ben royl<'mlycyim... Srn oku, anla!
O z:ınıana gllrc imı·ısı oldukça ·~zuk. meali çetrefil bir kadın yazısı.
Hntınmc!a kn.liığına göre demek istiyordu ki:
"Ben sana l'\"\'t'lcc de söylC'dim. İstenen
bu muhabbet, burada. kalsın! Ne olacak? ...
Uç beş gün ağlıyacağım... En nihayet... en nihayet ser.i unutncağun Faiz".
- Onun yazısı mı?

Ta.edikan başını salladı. Alt dudağını ı:ıınr gibi dişlerinin ara8Ula aldı.
-Ne oldu ki...
Bir tane daha atbktan sonra:
- Çok l'610rmuşum!.,
... !
- Fa.kat bana o içlriyor! ...
Zavallının tecsallrU artıyordu.
- İşte.. okudun, bana böyle mcl<tup y..
ı:ılır mı? Gel de içme!

... !
-

Fakat kazın ayağı liyle d
S 0 nl?...

-

Beni mecbur etmek 18tiyor...

tD'

....

Beni.
"

-Nrye?
N ye olııcıı.k., .. T~hhUl"
- A'.'?Wl Fa.iz!
Amanı. z:ımnnı bu!... Hıı.lbuki bt>n
bu isi ya.p:ımam... Ynpamayuıca da ı. tJu şekle
döklilllr ...
- Bunun m:ıu"
GitUkçe kı:ı:a.."1Ul gilzlenni açarak. f'lin!
ymc knd he götUrrrok:
-Öirım!

Diye oylc b:r şidd.tle söylrdl ki ke'imcnln
son hecesi ku':ığınıda çınladı.
- N' diyorsun? .. Çocuk musun?
Aglıyordu. Güz yaşlan o kadar ııüraU'
toplnrup düşüyordu ki blr ar.da çent'slndcn
damla.mağa başladı.
Acıdım

.

acıdım! ..

Çok

hattl bir
hali bana pek

dokundu idi
Ycrindcn hızla kalh."tı. Bardağı eline ala·
ra.k gazınonun denlu- nazır balkonumsu mahallinde yüzünü ),kadı. Gözleri kıpkırmızı olmuş, y:uuklan moranr gibi koyu esmer bir
rC!lk bağlamıştı.
Bu, kuv,·ctli bir sarsıntı idi. Kapılmıt
bir ruh. he:- taraftan bağlı bir idrakin arka·
6Uldan bağırmak istiyor. fakat t:>ağıramayıp
hıçkınyordu. O söz; "istenen bu mubabbe!t
burada kalsın!" lAkaytllği pek ziyade gücüne
gitmiş idi.
HNn yıkanıyor, hem de,aöylt•niyordu:
- Bu muhabbet burada kalsın! ... S6e
bak aozt.>: Bohc;a mı, yoksa kedi yavrwıu mu?
Yalana bak yala.na! Oç, beş glln ağlıyacak·
mış ?... Bu kalpte blr kadın llç. beş d&kika Wlf'
ağ'lamaz!

Yilzünden sular aka aka mendilini ararken de söyleciyordu :
Haniya: sen gül, oyna. ben ilRaradıa aahl
hasretinle yana:rım. b&Da bu da bir eudttür:
diyen hanım!.. Haniya ilk gllııkri iç~;
iç nıhum: diyt> kad h kadl-b üıatiln<" 8UD&n
Ferdane neftde?
GUc; .bell &ilindi. Saçuu, f.ml da.itti

.Rana dönerek:
- fiaydl gidtolim kudetlml
Nt'reye?
Ben ew. llt'll ele "9! Şimdi kala_..

buaca .. Reatt o1ace,pı
KaLktak. Yana . _ . o-* ,.. ...

kapri\ b~

aynldık

Fıılz'.n }mrlmı ...~binde gördlltum allhni tag-ıyyurd n, h cy-yı )-apmat• ~
cıık b .. ırad.: ye n:ıı.Lıuyı 1in.l bir daha anlamıştı~

"O ra.man. h nUz üı; dört. aylık ı~w)'8l
m Sama•yada otunıy<ırduk S:rkeclden U.
ne bindim. Yo'da ~ l\mayı mahzunu p
zUmün öntlııdrn gıı.m::yordu. lnatçı, \'&kur, fev·
kalid zeki ol-nakla berabo'r anya Q1r de ıtret
ıd

girmişti.

Tren Samatyada durun~ Uıdim. İatuyoD
n gl,,rdim. tıcl tıı.n ~orada ı;ü.ıttlrdım.
Artık olmu!Jtu::n. Em gıderkm 1tn4t111ordum.
Kapıdan giJ't'r gırmez eoyundum.

bü!

- Ha.stayun:

acıdım,

şcy söyliyrnıl~ordum. Faizlıtbu

-

ndı\ bul~ ç"ın eözl~ttk

diye

yattım.

Yc.'li g{h~yı; kim merak etms! Eaia\"alide:

-

t'şUtmtiştür~.~

Büyük uyuı~.
- S. lki nazar "'C 11 Wit', 'blru Qllrtl it
çı~aun.

R c<ıka gel p gclip:
- Bır e<"Y ister mWaia!
Kain peder'
-Doktor~•?
Diyorlar. Besi:
- Başım ağrıyor lılru . , _ . . . .
diyordum.

"'*"n

G6zllmü ac;um ki mlıM .......
S&~"'I cüm1ea J1ıııe .,a .,,a WX
plıtiltt. ~rltt . . . .

Uyku~ll .......... •22

t

için muarun ~ ..--. Bir 111& . . . .

otudukUll eonra ~ nb 'e!WI ~
meslni nı:a rtüm

o ...... ....,. .......

Br1ı:rme~....._

Wlb•'

nöbeti,......,.,"811,....
...
baJdJ•.,..

ama. Sofada bir ..... ..,.. ...........
tın:fW. ~ . . . .
tıaJdm ..ı.ıa
tıe,yGdG.

Bir . .

-Af1amaba:

Dlywdu Bm de:

- Olur

s..,.e1ı-.

-Naal' ...ı

-

_.,-

p ,_

•t11ıallııa1
Fa.la.
HaJ bllak ...,r.w~-,!1"11""'1!"!

-

Sesler çoğaldı:
- AC'&''Ja ea :-raf kızı mı !
.Kalnp:>derin kalın sada.sı:
- Bırakın böyle şeyleri!
Kaim·alide:
- Ned<'n bırakacak nuşım? Bak kız nı
Jlale girdi. Alıal, morumor! ..
B.ıhis alıp \-erdiği iı;ın l)ice kulak ver-

cllm.
- Da.ban a.. şuna.• şu kahpeye... !stereen muhabbeUmiı burada kalsın, diyor... Ne
ele bllmlf kaltak!
KayfnJ)f'der:
- Caııım bırakın diyorum...
- ~oğlum!.. Kan faiz istyoıınuş!
Kayı.ııpeder:

Öyle faiz d ğl. Adam ismi...
HJç de !fltm«limdi!.. O nasıl baba
iıllff! Haram ismi oğluna takmış!
Eyvah!... B nde hararet kırkı bu!du. Bunm buram terlemeğe basladım.
Aıııadım: ben mektubu okuduktan sonra
l'alııbı o uablyetl ted1deııi ırasında unutup
eelıime koymuşum... Refika da s!lp!lrürken
cepleri temJıllyeyim diye içlerinde ne \"ar ne
Jok Çllı:armış••• Bakmış ki yanlan yaldızlı, kobhı, ç.içeklf t;,ır mektup.. Okuma da biliyor...
Okmııut... Bana ait ıannne kederlenmiş.• Ağ
larken anaeei g6rmilş... Kayinana gözü bu! ..
lllo g&mez olur mu! En kalın duvarlardan
pger, en kelff hailleri deler! Diyordu ki:
- Ben bir kere soranın!
-

Kahıpedeır:

- Sorma, aYJPbr!
Yine anladım ki bana bizzat meseleyi şer

iıııtmM dllltlyor... Odadan dıfanya çıktım
-...,hntne:

.

-Ne var!.. Ne olmuş?

Dedim. Baktım ki refika vechen mnte-

Pnh'-

Ne oldunuz?
Hiç!
Kalnpedere d6ndQm:
- Bir feY mı var efendim!
BOy(lk lrainvallde atıldı:
- Fallli bir nlme \'ar
-

daf···

....... e>'U,,-k ıtrJe lllldlr:

lwıde midir!

.._ Bir daha yine tııladım ki Faizin mektu-

~~'llle cllmle okuyup

•

teminat vermek

-4~

-=-----------

fflTAN!IUL

-

D.: ı ğ ın g.hi yaı;tım... H'.llll'pedcr zaten
\hı!ı ha'.
B n d m· dlm mi?
Kn nu id •:
Ö\ '" ammıı bu slzde O" g~::i.; 'r?
Bü\ ü'c l.aln\OldC':
İl .,.d:ı. b r b t ycrıiğh·ar ama ıı.~yn...nıa-

0

Sa'y l?'H m •ı-•r.ıı:ı'"'m ,-1zJı.

1886 da il1< ri-mlc!erl çıktı.
ı "'ll dr im n!'I. çoc-ukluk arkadaşı Ahmed
!'ı<:ırı tar rı:~t1an kurulan Scn·eti Fünunda

göründii.
lS!lt d · lkJam çıktı. Ahml'd Rasim de bu
Y"ni gn" ' 1in C'll kuwltli elması oldu.
1803 t • on.ı Bab:ı Tnhirin Malumatında
buluyonı:ı:. Sonra ~abıı'ıta çıılıqıyor.
1S96 da Samih Rifr.Ua b<>rahı.'!' RC'S.imli
Gazc'.ı.'nin miihim bir uzvu o1uror. Aıtı'!t hak·
kında "Ed"bf ıı hir Ahmed Rasim Bc-v" d'yp
yazi Y~~lacıı'~ kadar şöhrt'tfni yapmış.tır.
yıllar ıcınd dir ki. E:ieb!vntı C >did • kav!-!B.lanna giriyor. Hil!!f'yin Cahidle mürak~alar
yapıvordu. Uzun sUren bu münakaşa1ar Ahm~ Rasim!n adı etrafında kesff bir kari, küt·
lesi topluyor."

Bu

~e.ka.sı ..vp zarafoti ile İkind Abdlllhaınid
sansorünü urkütmeden inkıtası
,
rdu
'Meşru ti , t .
z ~ uıyo .
. ~e ıse, Ahnıl'C) Rasime daha gür bir
ve.llidıv;t tt>min etti. B ikan Harbinde Umumı Haı•lde Tasviri F"' •
·
vardı R
·
tarda rıarlak bir ltımf
· ~manya \'e Filistin c"'phelcrin""gltti.

mek::~:n brn,.~tupları muhaJTfrının

harb

tareke Yiilan~~:~ C'Ştıfz hlTPr \ eııılkadır. Mll·
Be Ycnı Güne. Zamana, v~
yazdı. Nihayet Yunua Nadi, Cumhurl)'et-

kite

anatkiır v, muharr'I"" ı ~ \
y;:-r" rdi. Allll1ıkün yük k ,t'.ırad.ları ılr
1927 çı.mlııd· Türktyl' Bi.ıyilk Mıll t Mr<:' •
sinl' lstan bul m bu 'U olarak gJdı 'i ~ n ır·
!ık bir mUcnd knln )o,praltıJı bir \'Üctc i l:ı
b:ınnmak~ıı. olan yorulmak b•lm z tav: d"maf,'1. vlıı-ud hastalıkların i"tırabatı i! kıvrruıır
kcn, Tilrk diline son hizmC'tini yapmıya t;'\lı ı
yor. bii) ilk bir Tilrk lügatinin tahakkukunu
dll!ıiluUyordu. Ne kadar yazık ki. AhmC'd r..atılm bu llıgali ancak K harfine ka:iar )"aza·
'blldl.
Bü,•llk artist \"C' muharrir Ahın 'd Rasim,
21 ]~)liıl 1932 çarşamba günü. Hrybellıdada
kl cv:ndc 67 yaşında olarak öldü. H ybdi:ıd3
m ·zarlığırs. ı:vmüldU.
Ahm<'d Rnsime tek mcraly(')i. Flori.'18lı
Na%.lm merhum yazmıştır, matbuatta, mü.su·
münr gnrabctl,rl yüzünden i~iskal C'dıkn bu
çel bi ve mazlum şair. mrrsi,YC's!ni ncşr 'ttire·
cck t.'.çb:r yerde kUçücük bir kÖŞ{' bulamamış.
ilan tarifrsi Uzcorinden bir bcd 1 ôdiyerrk gUn·
!Uk bir büyük gazetenin ilin sayfasına koydurtmuştu ki. tcrcddütsü~ Ahm d Rasim!n
ruhunu ~dcd~ck bir vdakfirlık eseridir;
mersiye şudur:

~

te cn:ı bU\ lık b:r
hır

dun!

n fika:
- Bıı\'•ının bey, glyininiz'
K:idik b:ıldız:
- D \" eniRtcmi fudi!nüz!
D«fü. r. Hele ~i.ı.kür, dava da bitti!" (Fuhşl atik).
Cl.'rldri H:ı\·adis'e h:ıfüıd:ı. iki m"Cidiyc ile
daimi muharrir olan it"?'!: Ahm d Ra imi,
açıktan muharnr, büyUk nn'atkar Ahmt>d
Ra~'me. \'llların r:ıkam'nn i!t• b:ığlark •n, çok
drğ rli dt•"ıivn • tar;hi ı.·ıg-'ni m ·!'h"m S d 'ttln l''W•'ı •t''n M !tlİ5i:ıd ·n istifade ediyoruz:
"l ı;~ - 1 6 vıllannda. ·r l"t' "manı Hakilmttı> <::ıl•"'""k ·n. n rk. Em·arı z~ k:l, GUneş,
Gil!.ş"'n. ı:: ?·~. Ham!yyc t, lmd:ıdübed:ı.d,

4:'ii
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knrikatilrUnün altına seçtiği şu mısraı haW"-lamamak imkansızdır~
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Ahmed Rasim b&S68S bir f&lı'dı tnct' ruh·
lu bir bt' t kilr oldu. Aile hs l nda ~k ~
vildi. Arkad:uı'arı tararından daima arandı
Meml •ketin geç'rd ti inkı!Ap,ar ' harb
fl'llk<'tl('n karşwnda va l hayatı t rt mı
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Bu mudur Meclllfıı alılr.1 llmründo ı:nnlll

•••

l'Ar cli'rnll,

tı:ııım,.

bt·n ati ıd•m

AnlaPll •iz d~ n ıı:ıı.. g-!mt5tm
Atl.:ıd ' !An sonra cunrn" nnt.:ıdım
Anlayın •iz cfu ne h:ıl ı r;rlm!ş'm
l"flr ırtıı.tln h.-ılllDl" br"I n~l:ı nm
Gllnfüm•J l•lt'r.., krndlm ılntl:ı;nm
ll'ıık•ı"lı ""l"!DI' f.ılı:ıt hlr nn'ıı)tm
Aııl:ıyuı &iz d" no hAW gdmı,ım

•••

Bir ı...nı nolnr ~uh-1 ı;<'nlm hrmh'nlm ol.....,
00nvıl\ı fedıl «I r fdlırı ftrn b•r.lm c!:;:ıa
lkha.1-1 rl!ı:ın. m\H fl~nın • r.•n ol11m
OUn)n), r~ "'Jt.r idim M"n bt-nlm o!Mn
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D1!Uı '\JIZLlı'ı • ', 7'rn •li\'le'
0.-nl kırmıı., bunu y:ıpmn lıoyit,

~ Alfalı'ı ""''""""" MiJ1e:

'
t'Y" ınnlııun dunıynrsıın llyl"'T

Sfonl ""' ılluıse b t:unı ettim
l'ok__".'.l bir tı'Y ınl dt~l•m lnrltttm
l'llretfm kalmudı nrtık bittim

~ A'lruı'ı At'\e""'n fillylıo:
?İf)" nu.hzun dunı~ol'!lun üyle'!

•••

!~-atnız, ,flne mahnım..ı teSt'lll kalıhm
!"'dlilmr, tc'ktJ&tmı., )b.bıhl'ı.ıua

8rıı ~hl

kııllılııdl"

ram yl"r bulm:Mlao

m'lhlUnn d \fDll

f'l'TI1lll~ıt

~ı:

it rtı, rtl n ~ıkılmn ı:r,·kn hak
Bir g.-Jlr lıı5.'UI rllıııns dunn:ı \'ak

Kabir taşının kitabesi olarak yuıl~

lota:
ltııhıım ~kDdl ı;r.rdrl!'Ph•I R:ıbbl

oı.-mtm

tzut.,•

u:.

bu YPrdc knldı gam.ı lftlmk
7.Ahlr drf:ll mi l"ıltllı3\"'l mlıınrllm !:~nim.
l.Ottct, bu l(ltf" nıuntnlrlm lştlyuk Ur.

Ahmed Hasimin <'Strleri: 1 _ Roman \•e
hik.iiydcr: İlk sevgi (1890) ; Bir SC'filenin C\'·
rakı mrtrük<'sj ( 11'{11 J ; Güzt.l Elcni (1891) ,

"'tcıaln Hn ·at <18Dl l: T..evnli ızrlırab (1891) '.

Mehaliki Hayat (1891). F'ndiş . H
t'
(l'I)
•
"
eı
nyn
11 ; l\l"ylidıl (1891); Trcaribi &Yat
(t>< 9 ı); Afife (1892J: O çc-hrr Wm3): Mek~':.1 ıırkadaıım (1894) : Tecrübesiz aşk (1891);
• umunC'l Hayal (1~91): Biçare Genç (1894).
S:vdayı S<'nnrdi (18C\5). G
.
'
( S9
- •
nnu Hıcran
~ 5): Asker oğlu (1896): Nagam (1S96).
fütab'i ,g"am, 2 cild (18!)7} : Ömrü Edebi, 4 cild
(l~!l 7 -l900): C!fot 0899). H
Ü
adil 'k'
•
amamcı lfct
e ı ınci b:ıskı (1922); İki güz"'} Günahkılr
cı 922 ı: lki gilnnlısız sevda (1923).
2 - H:itıralnr: Gecderim (1898). Ş hi
mektupla 4 .1
, e r
2 cild (lll~J. ~d <19.10·1911): F\ıhşi atik,
Falaka 09 ). uharrır, Şair, Edib (1924);
27
3 - Kitap hal; d
Rül!lynu S"t'y'"11 tah·rl" c toplanmış makaleler;
\'e nı" h
r !Birinci cild: Makalat
Men~uksııbl ıı~~~· 10()7; ikinci \'C üçüncil dl ti er
...
l•wm l!l07
'•
0910). no.
'
l; T-.ırih \'<' Muharrir
zaman 'cıu ~~?~.d~<'ktuplan (1016): Eşklll
1
'
U mlz:ıJı (1918); Gillilp

1

U~k..,. bu~ 1\.....,,., aıımıı. ı
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nuıan
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t '""'111 DDI \ nl I <111

n

::ı a.nı

kl

ı

mdl o

l;:lln 11

b\

ınr

lllr cıa~.:r
ıl

rlJ!:

tı..:ı.)1\ ı•lllr ılılı'r

'l gayri l;r'! tlı m'"''YUıarJ.ı b\i·
lr rcume v, tr'if bırcn't e; 'l'l"'
rile Abwr-tl Ha -=rı.n adı millt kU!.:.ıb~ A." "IllZ·
d bir etuıiknd.ır.

•••

10.' -

Artr dh!lna ,..,,..

4 -T:ırihl r· Hesim1i ve bar.lalı Oırıra.'L'ı
Tarihi, 4 cild (Ull0-19121; lkı hn,+.nı.t u
şah ye' ( 191 6): lstibd:ıtta'l HA.k'm y::ti 'Mil·
rilo .A h-r. ı1 Rnsirnn nüı nı. lli k\.l..ıbr .ı.'lf'"tUZ·
d.., t,ı r -.uhikadır.
~"\lkltı kilrl'ı1<'u

ll<'ppala rtı~' D•) 1 n~lm tıoppnlıl
~

aı'Hadıklıınm (10211: Mu'harr rbu vıı' (1927J

Bun'ıı.rd

olılun ı,rnMı.

Çıktı artılı \'llt'<lrn ~rrft•l"!M! ft%

Tutmu, "e•-:ıl rn •m'l"".l I!!
Bt-nden lw'll"r ulı' aı. dıüın

-~~9-

kıular • :ıdl pr,tnı!ln.ııı uyup al!&ltor1n"'

AHJ\1Fll nAStl\l J·:ı:v~~nı (Fod''l•'ızildel
- Sair; l7G6 (H. 11801 da dordu· t'akülar·
dn Eskivlll·dc• m'dr"'Seslnd-. okuılıı; g 'l<;'ı·
ı!inrl .. b'r ura Sa1lr<'t mrktubt knkm rr'1ft idi·
tipllk C'tti: t'('jsü'küttap HümU B yin trUhUrdıırlıi'.rırda f.m!undu; kırk yaıılan'lda lkcn le>·
kaüt o'du Bir arn y<'di yıl kadar Bıırrayn gt·
dio V"rkstl 1JOnra \-i'lr ttr. ı t j~ !"(\ 1cı • iııc
dönı-tk "fu"- b~ yıl kadıır bir ınUnr.evi ha\ •
b rur<fü. '!;).; t5r rorbi ~'ıfil hal'r k idi: blr
('Ole r" nckr b'r mcktro ~ bi drvam rı\rrl r,
rf niid.-n fL , ... alırlardı. Ahb:ıplan ara'llnd:ı.
F.obbct 11in v-11:-rln'ifü. <'ssiz n"1nkr' Vt.' inceli·
ği. r.öl"'lerthı!J. kanar>: h-r u?T.!'k o'arı'< g:.:'!!.
+,_,..:ıır. ı;iivl ~irdi. Bulün ~imrüncc "'' nm""
'""jqtl: <n "'hi.i't z vki. n'lıP gt>kr f" l''lrn' bildik! '!i"ll fü;.J'••mckti; tı-f ir vı- had ıı ıl:n'"'rln·
tJr derin bi'~· rah'bi\'di. 'l'ürk mıh :'I"l': rl
anuı•nda (.) virciil isan>tıni ilk kullnra'!'I "T'll·
hRM"IT bu A hrned Ra-ı·m ı•:ft"lld;dir. K"'"'
.ı:
iki kız cocufunu C'VliıUık o1 a.rnk alm•q, onla!'ll
hem rv !ş'crl. hc>m okuma. \'ama ll;'.:rf·t • ' ti
kJ. bunlar d:ı t1 sküd:ırrla "Fatma Molla H •
mm'' v;:- '"iocn Emin" Hanım"! iml riyl t.1·
mnmışıardı; ki. C"fcndlnin 510mUnd !I sonra.
vaıılvrti mtıcib'n('C' "ı 'i:-i •aif.:sın" rn.... az ıru·

relrrinl \'C' namaza rııUt allik m nili •" l ın" et·
m•11 rdi. A1ımNI Rıı-;im Efcn:ll dk 'f'r" 1 d
k ndi c!ikrr. d İ!l'!'IC kadm'ar onmı ,. ._, ~·n
vuııımazhrd!. 1$:5..'-I (H 1270) d' u'dü. tn ı •
yr'd<• Bardırmnlı tckk"!'ii karsı nd k r. ::.ır·
lıfa gilıo 1ldü. IY.vanı 1Ri5 d' Ha~ı H ' ' Ef ndlnln taş tl';,~lı m:ıtb:ıaı<::nd:ı l:ı ···~· tır
.AşnıntJJld gıur1, bu büyti' r. r a mı·
nın şairlik kudrrtinlıı 11 gı.ıırl rncl ' "J :ı·
dlr:
Şul .ı.-m hay1\I<' dlltrrl Ml 'nA rrııır ı: ld• r
cnn ıullı1:1 o.,ıı nuu ~~· lt"lür ıı.ı r
u,.,ıtt. !<lıhl!.' olo;,n dı•
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•!l\tı 1
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,
ı , ıı.nı vatı!;ltırmaf' ~ muvaffak
olı:ıu •ur:a, ~ı yıl ıc;ıı: l 'TC'!rik t bu ~ tah·
r.n c:::ıllk" I?!i :nurluklarıle Sd~c gondtrll·

_,.

AN IKIA>PEDtBI

1897 d< ölmilı:ıtlir Kabri Kayalar mE'Z&l'!ıfın·
dadır.
.
.
Kanlıcada otunırdu. ı·aıısı ştmdi

ilkokul

olmı ştur. Kend:suıl yakından tanı~anlar. Da·
muak!r, çalışkan. iş başaran bir ıdarec.ı olduğunu

yuarlar.

·
Oıomaa

...............
(lllllma: .. ..,

Erp

AHMEDRASIM SOKAGI - Kadıköy kaaaaında Kur bağalıdere ile Gazhane arasında
Kaptanpaşa mahallesi sokaklarındandır. An·
delibeaad sokağı i!C' Mahmudsadık soka~
arasında, Kuır.>ağalıdero boyunca uzanan. bomk, evlerinde dargelirli ve orta hallice aileier
oturan, ıııııız bir yoldur. Aliferruh, Abdll!Jı&,.
Ummemduh ve Allruhi sokaklarile de b!rer

ber ancak bu kenar semtte yAdedr bllnW,ler-

_...•Anla
, • ..,.... reWifi yap-

bnlımmue

dir. O bllvflk muharrir ki, t>Rr!crinde, ~·a:ı.
hıl, ııoka.Jdan, evleri, lbide ve mllesaeaelert,
mey~ \'e batakhaneleri, mesire ~rlert, - purlan ve kayıldan, tramvay!an ve arabalan,
'bir kelimede toplar isek manzara ve fnaanlal'lle lellli ve renkli bir flhn halinde akınatta
dır: o bllyflk ıanatk!r ki, kaleminde, latan.

buluıı baJıkçıJan, tulumbacıJan, eeraerilerf,
kumarbulan, devrlntı tanınmış almaJan, •·
ııatklrlar.ı, mahalle aralanndakf kadınlar w
goluk çocuk, >'aııımlaTda. ~ bulmııaruıda,
me,lıaııe b"lfllannda ytlbeJen anonim . . .
~~ tahah, 8llUf mmf, yq Yat Jma
~bul. "Tllrk tarihhıbı bazineaf, Tnrt ....
tammn li1neti. Tltrk mın'rilııiıı ~bebetf ..

tanbul" en &ı c1illerf, f!velerf, •ıırolarile tonkmü lleklJı, ince .mdi, fakrü t.tanlnıı goeqp ld, boJUDu qan ö1mes ......
larJni •kar Ülelr İlıtanbulllll lrotwıu. ıtn .....
Jar... Bllyllt tdırin haritamnda ldeta bNıt
:!._~. Ahmed Rulm, ı-...ıu
1111': o

,_,,,_ ~ bfrine

......

-

heyhtt ......

cek ~ adamdır; bq lamI. t.t.n+aJUıı ...
eat bir qaamlll' c:adde.f en aamet!l lıulvan ta.

...... IL\1Jlt

El'ENDt ,...._.

llaJwtt=s
..............,.

Jlıl) - On )'edinci urm Hdacl

...

,_,.. ..,.

~Damlı
aı *8>
ıeırr de doldu. Ol. U'IO) ıul
~

....

·~ı

-

·u

hldhıınt' yaptırarak

burada lrşnd ill"
ul
yirmi kadar balüe y ·tişt·rm· .. r. Ş h·
retten kaçınır, mUnzeviyane yqardı. K ndl l·
ne mutekld olan Üçüncll Osman aık sık ziyaretine gt'lirdi. Ölilmünde dokaa.n dokuz YllflD·
da idl. "Kurretiluyfın" adında tUrkçe bir ri·
aalesi ile "Mecalia" adında arapça bir eseri
vardır. Mutuavvifane ilahiler yU11114tır.
olmuş.

11.AHI

bvpfı vardır.

Bu iaimlerde gösterir ki, la.
tanbul sokaklanna yeni isimler konulup b,.lediyenin 1934 rehberi hazırlanırken, bu !et
memur edilenler. maltimatın "Şt'hlr mektup.
çam .. nu, aevd"ği ~ııçlik arkadaşlarile Mra-

-

~alııc:ıkta Yemen fili.hl Sinanpqa Cıımu d
imamlık \I." batıp! k yapmıştı; medr
ta.h :.
linl bitirililttcn sonra Calctidarda K ıı a a
meım:sesl müderrisi olmuş, Ş ;1ı Koııt nd
Ali AlAaddin Efendiyi.' lntiaab etm , Sınan·
paşa Camii civarındaki eviyanındıı b r l v.

ç.a.,

Bauft ltom'a al

Olllılln 'IUUlllrlııdl'll

r m - - pi

tnlıld

ile

AHMED RAZI EFENDl (Surreemlnba·
Oo aeklzlncl ıuıır aonu hattaUanndan.
S:IAhda.r kalemi
halife.lifine kadar yllbel·
1!'.lt kalem kltiplerinden; Samatyada Davut·
rııa kapısa tarafından idi. snııı. ve nesih y:ı·
zula nstadı Yedlkulell Bmir Efendizade Ab·
dIDhalim Efendidir. F.aerlerinden Welf C&·
mlinde bir turam vardır. (H. 1202) 1787 da
de) -

r.,.,

&dil.
Blbl .

MGlıtak1mdtt..

llarlaUa ,.._.. . .

t'ld&I

Qel\-.Jıdptlııabrta.dal

Tllbfel

bat.tWJı.

AB11ED BEF1 BEY (Okeımde) - On
yedinci IUll?' hattatlanndan: Okıçmacle Nltaneı Mıebmed Beyin olludur: ıılllO.. udi " tlllk yazıyı babuıından ~ etti. ayaea tulrak~ 15frmerek bir mtıcldet tıura bJeadD.
de eatirtllk etti. bu kalemde tbn Ref"l llAINlnl alda. Soma kltfpliil 1makarü Dm'"9
,. lfNI. Şeyb1IJf8lllll Büaf ı:r.di]l9 . . . .
ncıllik yaptı. (il. 1Gm)) ıe:so ele SIUeymalJıt
mDdlft'tll Dıa 614D- K*f Şqll Vefa t.-.ı

(Tttsaıırli)

-

ı

llftlm: il 0.-)

t. TANut'L

AHllED REŞiD UEl'
med

CB. : füy. Ah·

Reşld).

t

Att.ru:J) J'iZA Hl • siyaset adamlanndaıı: ı •;
partiınnin h ürrl j t ır. (
ttneUne daya= ~ı.ıhr • ,
edilmJş : ı:ar. ! l1rthlar.ı
bu yilksck ın: ·y IJ t.

..

.ile mc·
:ı

~<ıamıya.r;ık komıt.ı ·ı

gölg.de bırııkılmış, hcd
\ tanın.ı
milletine hi.:mct ed rr. • • •r m~; 1~9 da
lttaruıulda cıo.:-uu, tııba..ı
'k ayan ı:r :dıst
Uuuıdan .lo.;,,>iliz Ali Be.) ..r ı B. : Ali Bey,
lııgilbl ; Galata.sarayı Sulta ı..sm 1
o:..11du,
liraat tahsili ıc;:n F\-uıı."-lya gitti, oünü,;un,ıc
Bunıa İdadisi Müdilrt. n• bu nz.!C'yc ı.ave
olarak Bursa .Maartf ~ı ı lıniı ta.}1n ı'<iil.L, fa·
hl w mildd t sonra m murı,,; < !l :-!nd :ı 15•!ll ederek, yan ka~ak t ...krar .Fransaya ı; tti.
ikinci AbdıilhamiJ tanıfıııJ.ın süb'lill cJJı.LJ
dlji Dguı'da öl n babası:ıın h.ıtu:ısı da ınzi·
mam ederek, VçilncJ Cwnhuriyı:t;n en hcyceaıılı ytllannı yaşayan Fransada ttirkce -franmaca ''Meşveret" gazetesini çıkararak Ab-JWhamlde karşı hUrriyct mikadt'lesme giJi,ıti;
ciddiyeti, \'ekaari '"' kültüri.ı ile o vabancı
memleketdekJ türk sıyasi nıültC'cıltrlrtlıı fnh·
rf reisi bilindi, bu suretle lttihad \'.:! Terakki
Partiııinlıı en ön safta, en m j:ntiiz .,Im:ıs: ol·
du. ASır maddi mahrunı:yetkrc göğUP gerenk alyaai mllcadeleyf lınslıı menfa:..ıe:re ba·
amak yapmağa tcnezzill etn:cdi. ıocs inkıla
lımda Istanbuldan w~b'us scç!ldl, meclisde
de reisliğe getirildi; \·e hllk tarafından lttl·
had ve Terakki Fırkasının lideri gibi ı;öriil·

dil; hakikat.de ise ~u fırka, Tilrkiyenin siya·

al mukadderibnın mes'uliyetini hodbince beııhnaemi.t. terdi mutlakiy~tln yerine tek parti ~lıdadına doğru giden bir yol tı:,+muştu;
eılyuf terbiyeden manrum, fikir mlicııdclcsinde tabanca namlusunu kontL~durnn komitacı
lann peDtcsinde ikı; 31 mart \•ak'asından
80llra bu kom.tect i:i rlerl fıkir ıırkad:ışlığı
1Ç9mayan devlet adamı .Ahmed Rlza Bey
Ayan meclisi balığı ile faal siyasi hayatdan
aaklaştınJdı; şöhreti, milll L"I kendisin<· kar.
il beeledlği aevgl, hürmet ve itimad, komitf.·
al liderlc.-rin "o bizden d ğ. idr" demesi Ol' :na.
ili o!du; Ahmed Rlza B y de lttihad ve T\.'rekkiye k&l'fl muhalefeti tnb.ınt'a kurşunl:ın

le aıw.lur&n.tar. için "Ben onlard:ın değidm"
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T akki kt. '" ı:n,ı::.ır torluJrJKL.l> ... k de• birken, Ahnı J
1
r :,. AJtlllCl SulUlll Ml ıml'd \'ıüudc delin
R ....ıL ._,,
';;•
1
tarafınd:n A>aıı M dıs. rcıs;.,;.ııc gl'llrı_dk
karnn!:k
h elim mLtnrl'kC' yıllarında. şöh
0
n:unın mlllı bıl'...,,1 tl'm.::ıl cJ bi!·~sıııi mn
cd ., er;, omat, h:ıKumctin l şkJı rn. •esinin
k(mi:.s..nC \"C'I"Wn 'Si !Çin p:ı~:ıhl tazyıkıı b Ş•
Ja\"t:"CA, \'Jih deddiııin !tirnlldıııı ka.} bı•l.1.1,
A)'lLil reistğınd :n uzaklıışdınldı, b•r ı;olgo
ha.inde ,·ataruı::ı terk .>rl:-rek Par; 'c- g:tu · ,.
Türltiycy<> Istiklfü Hnı bl sona C!<thktl :ı sonra dön(il. mli!lZl'\-iyanı• ynş:ıynrak 19':0 yı
hndu Ha.midiye 1<:.Inı Hııst.lih.rn '.~ n lt' ö' Jil.

t

Huy:ıtının

son

gilııkrınk ku•ilbhüncsJı!,

o ınd..o 1:: ılunan sıyıı.o;i \'c:ıikalar a b r::.bcr
Türk Tarih I.!ncüıııcııln · salm!ştı: l u encUm ·:.ıin lağ\;ndc, E:ıcflmrnuı Z<ngın kCt'.ibhli·
ne• .!, l''rnb r Türk Tur h füırumun:ı d '\ rcd 'en" An karıya g •lurlildü.
Amıt:D

SABlr t:FENDİ -·On sekizln-

ka!cm k:ıtiplcrinin se~klıı şöhrctlcrin
d<·n. siilii:> \'C r.C'slli yazıda Hocap:ışalı İbrahim
D~<nln, tAlıkt..ı SuJTceın!nlzadc Seyyid ~Jus
tafıı Eftonilinln yetiştirmesi değerli bir hattat
leli; Sııdıraz:ım mC"ktupçusu iken (H. lliSJ
17&1 de taundan öldü.

ci

asır

Aimım SABnt EPENDİ (Galat.alı) ony,dıııcı ıısır

hattat ,.,,

şa.ı ·nııJcıı;

yııı:ı

111<'Şküıc p k kti ·ilk yaşta t:ı;;J:ı.mış. h nUz bir
ııcvciv:ııı lkc:n, liGlı.13, n sih ve ta iktc bir
"batlatı pcS"f'didc"' olmuştu.

AHIUED SAIU nt:1· -Tarihi etüdleri ile
tanılUIU6 muharrir; aşat;-ıd:ıkf hal tC'rcümi'sl

İbrahim

Alaaddin

Gövsanın "1kşhur

Adam-

Eaerlcri: "Vak al Suluın Abdil.15.L!z""
Sultan Murodı Hfi.rnıa . • ~ııltan Ha·
midin cvuUi saltanatı", "Rchntiıniyı lnkıllı.b",
"Son O...ınanlı • Rus muharcb<.>s.ı". • T ıihl
.McenıUyet v Şark M ·lei hlizıra.sı", "N reye gidiyoıuz", "Hakııiki lnrilııy<.' ve eıya .ye",
"Tııılhi

"Şark

MrsC'I ai".
Alll\IEJl • Allt - Kliıınk Türk mu k
ıılndc son dn·rln &---çkın a!nıalanndan: rrcm;ll·
glııdc de lstnrhul futbolculan anısında ç ıhnt
nro!!lnda "Şanlı"' llkabı ıll•
VC'fa ve Süieymııniyc- klUp' •

ıılmıştı, ııporC'Ulnr

aıulır, Kumkapı,

rlııdr bUyl.ik hizmcUeri \'lırdır. Son r..ıım:lllla·
nn<la, blrknç yıl da Ankarada Muhafızg'.ıt'Un·
de çalışmıştır Musiki ~nlısilı.nl bııba'll ve D;ı
rüttaliml Musiki ('('mlyctı.nin mucssi ı lsmnıl
Hakkı B y merhumdan gönnüsilir.
Salıu Turcud

alıyonı:z..

"Turk :'.ıuk ıkçusu \ prc:'• ur Kumu:,
Albav tbnıhtm Mu:ııtlı-ı E , ..ın c t _, r !
de- 1 'ı.ıı.t..;l'tl.ı d muş. hl :.ıkıy
.M h b ı
1000 C<' t t!rthkl -ı sonr:ı rq ic. ır ':-ıd • z:..
ruat ta.ıka u:ıt.. ' DuJ ..ıııu l' , lI'1•) ıu
S:nJc ç 'ış:n:ş. 1910 d.ı. I~ m' Dan !• u11u
hukuk M ~·nr dt".ictl r h.t'mku t• , ••
ı -.ıi

c .mııtur Huk ık

C..,rcncıkriıı

le -ı'a .:ı.tı

• aş .. Iı. 26 ma:ııs

Türkıycye hierot ecforek Tilrk ordusuna vüz.
başı rlitb~e girdi. Gazı Ahmed Muhtar· Pa!~nın ~lısır fe\'kaladc komlscr!Jğinde ya, erligınde buluı:.du, bir mUddct sonra ordudan av-

fıiı:unu"m·

M 14ırd:ı ikin<': Abıiiilham·d • k~ı
~nha!ef<.'~e
geçerek ncşr!\'ata b""'adı Eserlennin Tük"
•
...,. •
d

r ıyeye glrm~ muzir ııcşrivat anı-

sın ~ yawık edildi. 1908 inkılabında l~tanbula
gcldı, ıoıı de lstanbul Daru"lfü
m aır
nunıı nısc;a
~ ımll~ine tayin edildi. l!J20 de Erenköyilnde öldü, kabri Sahrayı Cedid
ı.ıı..

dadır.

rneza.r.,.,n·

ı

n

ıdıir

•

d
d

1 !anb•ıl
n

ır Hl t.-ırılu:uı.'

ll'ı 'UI'(

S:ı!tana l Şarııs.. 'ıı •

nlarak

F.ı.kult

frJnJ' ,." iki d fa Maar.f Nc"3n'.'tl 1\;d 1t'ı
, L.) , ı rcum ınüduı lUJunclc tutunmuş v l •20
d eon l! u ;ıı.n MC'cl.Eı'nC' lstnnbul M: le .ek: ı ı:e<;ılın~~r. A ımlt &:'lhnttin & ~ ı.i ra·
l r"nd • mil'c:t:; ' rLk ,. b:ıgınısWık n.şkını

lar" ındaıı alınmıştır: "1859 da Kafkasyada

~-ğdu, tahsilini Rus askeri mektc-biııde yaptı,

J\ktansd

ll:D SAi AlllDUl~ m:\'
A a ı
dıı.ki h:ı.l t re m w:.i THrk Ansikl ı: :l nl<n
ı\J•

dıırlı.l

L

il

i.ll'm!nş'.:l"

adına $;

;r ~rı 1 ~
proje nı şid
dctla t;:>nkıt ct 1ıck
surd.'y' bu duyına.sı

gıtlannı

m:şU.

belirt·

::O

oc:ı.k

Hl21 t&rıl ıntlL Hu·

kuJt Fakilll< · bış·
1k :ı olnıllş·
lllr.

kanı

..........,

~ ıU.-.1
(

S.M....," 9PJ

t TA 'lllft.
,

cı:ti: vt'

bir

1jrenc b'r

akşa. ı,

s;>a i

aıikudlıı kurbanı

oıant.

Bahı;uka

plda, ı. Bank .-.ı
w Valdıı aebılin.n
bahmduğu
Jıd alzında,
lrenıi

dürt
Ş .._

.B.fustafanın

albadakl börekçi
ftr1nJDJn önCnde
megbul bir mille·
•Tisin
taban a
laafwıi13 öldllrfil·
Alıw ,.; :s.ıuı.m
dl. Cfn&yet anızı.
(a..lm: S. B.)
dıa ümed Samfnı
fit flolkola gitmekte bulunan r:ı.z 1 Ah·
ad Aybç, o zamanlar Lstan' ı.!da p ·k
~ a.ldsler yapan V<? s"yasi d dJi:odusu
~ ııllrmlif bu unan bu cı.cayeti, arkııda·
. - p .tuvvetlı çizilmiş bir portresile btraller '67le nakleder:
"On~ inkılf:.Jı olup da b!rbir!nin
edim bile bllme)"'D birçok genç d:ğ. rl rile taıufbktaıı aonra ben şuna dikkat ettim: BeJdm s&ıJGme bJll, en tatlı, en dostane ve en
fltu'etU lıakıf Ahmed Samimin zeki, avdınlı11 bol va Dl!fC!li taşlun olan gözlerinde. vardı
W cımmJa l1ç dört kere konuştuk~an sonra
lııldabıe rAm oldum. Yani zihnimln ne kadar
tüUl ve tenkit kuvveti varsa, kloroform koklmll gibJ U)'Uftu ve kalbimde me,·cut bil• ımvgi vıe doathık kesel~ ona karşı c;ö-

...._

Onu her glln daha. milsekkir, hoş ve la~
Uf lıulmdum. lıı.ııanbğııım birçok müfrit. faı.t teballe llyık biiyüklilklerini onda imrcne2* 8lpederdlm. Kendisine iftiradan, baset-

ta '119 presden Clrillmek istenen bir düşman
lıık ... vardı. ıbiçumin önüne kurula:ı eena-

11& '119 ıhl»pızhk içinde kazılımıe bir ciı:ayet

r

ııı..

J'abt bwılar ıAhmed Samimin cesur ve
. . . . ilkin miltevazi ve betuş metanetini
lllr llaleldar ebnenıifti Kendisini en d ni bir
ele wriJen tabanca ile öldilrtmek, ne kadar

lılJIHr Ye alcakça bir ciııayet ldlyse biçlrenin

mama " muhterem nlmuıı iftira ve tezyif
plmıtan Jclne atmak iateyif de öyle bir te-

8111111r. ~ -.ilet dolu adım, aavaDuı.m

u

ııra lı.'t g '"< ı,. .tkrar cd.-n!er

6
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ili

nç H
~ "'Y : !:&Ue' ,,., troak.lr ' ··n• .ıııı ·ı ~ b r
kan ' a. • u.
•
.
•
•~ dı , r bt
ohlu,,11 halde b zını buguıı,
a_...nıtutlıı:. ı h:ırp nc.d
' uıe tckrnil k enuk.
·
) a'.ll ., kı.r:ın :ı.ınılılllın r<>nunda, Çl•kt;ğimi.ı
1crwıı,..
., tı
ci ,
At~. ı Sım

mahrumiyet,

m.

ı;.

ı:arurd \'•ı t.ı yacı

kıt ç .ı.;) ordu.

ı.ıa

o \'a.

.

"Bir akş:un listü Tanind•'kı tdgraf ter.

cüınrlerini erken bıtlnnlştı.m. Sıımime "merhaba" d nıdt iı;in Ba•'Jıiıl, yokusundıın iniyor.
dum. o vakitki Sadayi ~JiUet g..ız ~rs..ııc- doğ.
ru tnmam Ak ·crl'<'t otd.:nin ünOnc r; ·ldiğiın
zaman esb:ık Şcylıülisl"ır.ı Cc ın:ılcdJın Efendi
merhumun muiıtrn•nı oğlu Alu.1tar fü•y doatu.
rna rasllaclım. Arab:uıını dıuJurtarak bana
ne.reye gıtt.gimi sordu :
- Samını~ gıdı) orum.
_ lkn de oradan g~iyorum. DehşeW
mlinakaş:ılar ettik. Ç.Ok rica cdcı lnı, yann •
akşam kcndis:.Jc bı:hemchal bize g, lin. Celil
Sahire de haber \erırscrıiz pek memnun olu-

rum:.

Matbaaya vanp Ahm~d Samime mlilAld
olduğum zaman keneli.si ığı.işıış ve ateş içinde
g~biydi. lp:.ıda beni birçok azarladı. On bet
gundlir niye görünmedim diye. Sonra mutadı
veçhile birçok §akalar yaptı. ~luhtar Beyin
davetini söyledım. Ve bir akşam sonra yine

ayni matbaada toplanarak Celil Sahlr, ken·
dial ve ben Kuruç..şmeye gitmiye karar ver·
dile.
Yalnız kaldığımız 7Atllan Samim bana
dedi ki:
- Biliyor musun Fazıl, ne kadar temayım?. Ne krndimi, ne de etrafımı hiç iyi göremlyorum. Bir kere buna emin ol ki. meml..
ket gilmbılr gümbür g:diyor... Sonra, benim
halim de pek b~rbat! Sen nasıl görliyorlWl?"
- Samim, dedim, memleketi bilmem:
fakat ben senin vaziyetini hiç iyi bulmuyorum. Ve gayretinin, fed:ıkıirlığınır. mllsmir
olabilecek bir zeminde bulunduğuna da ula

kani değilim!.

. O pek çok SC\'diğ:m tatlı bakısile go.!enmln ~beklerinde toplanan endişeli ıstırap
lı mlıııiyı i!ı~iknab et~k istedi ve blrkaç ...
nlye mütereddit durdu. Sonra :Oirdenbire uml, kararı büyilk bir kuV'ieti lmdacliye 818111
lfbl, .ifadell!ne aala.bet ve ciddiyet ıeldl:

NC'I yaparlıırsa yapsınlar Fazıl .
• hıçbır
.vcydrn pt-n11m yoktur'.
. "Adct.n. bır _şeyuı sonuna gı:ldıti:mlı:.ı iki·
mu de duyar gıbı oluyorduk IU,
•.. b"•b il•
lu:u
mck üzere olıın bir şey var. Ahmed Sa•
birçok l1:hdit mektuplan göndcrnuşkrd.L~
Ul. bnz.ı garip kimseler kendisine garip müracaatlarda bulttnıırak sesini kısmasını, bulunduğu gazeteyi tcrkelmeslni tcnbıh cylemI.vlcrdi. Ve o akşam anla.dımdı k1. Sa.mim bütün
bunlardan müt.ceasir ve mUlchııssis oldui;'11
kadar gazetenin lhakiki vaziyetinden d" ştip
:tıeda.rdıı·. Ve kendisi için crı miithlş olan
nok:ta da .bu 1di. Ya.ıtl ke:ıdi ııaffot ve samı
mayetinin, aırr memleket duşmaıu lııs:uılar
tara!mdan suiistimal ve hııtUl. suilslıhdam

ve isUamar edildiğini hsseckcck o:Uraa. vel-

ıdndon dclirecdcti. Ve halbuki bundan ~phc
etmlytı başl&Ill.lfb.

dlik.klnı k&pa.mak üztte idiler. Yln

kolkola

tclgrnr mildU.rıy :'il umumlye.ı kl.rtwndatu aokakt.an kopru3 do~"nl yUrlıml'~
başladık Ben S:ı.mımı kl'nd.i vuıyı:U ile guı...._
t.eai hakkında konuşıruıf:a vk lc;in Wurdıyı
po la

Vl'

~ğıştmlim

·
- Canım, -drdım. bam fi\l 1K'nin Komudidt"n ııe ha.bc-r': Dün !nr 9 ykr IUYl.U> on!un.
Pek <lıkkat edcm<'dim . Bınnctıce neye karar
wrdıg..ni aorabılır 1IU)1m"

Za\'llllı v azı Ahmt>d SanUın. çok derUI
bir adam hali!" b!I'kaç k ı: ıçlnı ç ktl '"Ne k&·
dar canım ıı:.kıldığmı bılmcmın, 'bilmı.ez.ain,
Fazıl, dedi, bu akşam uzun uzun kon1lfU"l&
ya! Fakat şu l\:omııdıye v.):e b:.r iş yapacağıın ki, dılnya hayrette kalacak~"
- Yok, canım! Ne yapacak.lın kuzum'!!.
Biraz tcreddut ctti ve llOlln gillml~
başladı. Söylediği şunlar:

Sa.bııhle~1n Darülmuallinıındt>kl d:nimden evvel Celil Sahirin evine gidip Muhtar
Beytı med'u olduğumuzu, akşam üstiı S'ld:ı.yi

Millet ınatbaaaıDda toplanacağımw, söyledim.
CelA.1 Sahir d:ıveU memnuniyetle kabul etti.
Ve akpma birleşmek üzere kendisinden aynldım. Lakin vak.it gelip de matbaaya gittiğim zama.n Sam.i.miıı orada olmadığını söylediler. Diğer davetlilerin hepsi hazırdı. Hatti
Muhtar Bey de orada bulunuyordu. Samimin
çoluk çocuğunu ziyaret etmek Uzere EyübUn
llaerlnde Hamid.iye köyüne &ittiğini, keııd.lai

nin o sebeple biraz geç geleceğini öğrendllr.
Maamaf!b pek çok gecikmedi. Güler yilziyle
kapıdan içeri girdi. Ve şu karan verdik:
Muhtar Bey ve Celll Sahir doğruca Kuruçeemeye gidecekler; Samimle ben Şahabeddin
SWeymam bulacağız. ve onu alarak yalıya
geleceğiz. Bit'ııi.rimizin elini sıktık. Matbaanın
kapıauıdan Muhtar Beyin arabası ilerledi. Bi&
de Samimle kol toıa 10ıa düzilldilk. ı.te bu
...Uye ile m· ..nı şehidin beynini paralayan
Jnırfwıun iDfll1k anı aramnda ancak cZrt
be1J dakika ta.dar bir aman geçmiftir.
"Sadayi Mlllet
111maıud ead·
detıinde idi Ortaltk epeyce karanhk. yani bOtlba mlınuile poQdl.
Tamam Rtfat EfeadlniD dlkHnı &lb•
de birdenbire dwvU: '"Ala. De kadar Mra•
nUm var, dedi. Gel pr9da bini' tunmc fll'
ileti lgellm.N Dltll6aa p.a: hbt 'f'aldl
.-.~lGlatı1r991wt=vM ..,....rda

m..._...

-

Ga:r.et~; ka.t"ıyyen bırakıyorum..

Am-

ma kat'ıyyen !. Çilnkfi doğrusu kmdim de birçok ş~-d!.'D şüphcleruıuye bqladmı. Gueterl
bırakacağım akşam yınnı dort punto ~ keadlın karilere blr "an:ı tt.ızar'" ~ ve makineye '~ ğım• .Amn:ı bunun ıı;inck ne
yaz:ı.cağun• !i>yli)uıem' _

Yine gülüyordu. Bet on adJm daha atıbk.
tenha, etraf karaı:ılıktı. ~
da Kasabyaıı eczabaneat ~daki fboiaça·
cı fınnının önüne gelınişiı. Gdmifia d.lyorwD.
çllnkü onaya \'UsWilmü& anında kopan a,.mıat
Ortalık

emasmda bt'n nerede oldııiumumn tartmada
bile detil idltn. İft! birdenbire duydqmn ..,:
KaJaklarunın ıarlanm patlatac:ak bir~
bana ..,,'UJ'U!diım... hilmal ""

~
reQ

debfetJi bir t.arika.
'"Bir tarik& ki. ~ beylLlmin . . .

ilıftlik olmuş wıbmiııi lı6t:b ~time

'*

.,.

ettirdi. ~bir . . , . . . . . .
içinde bir an için baflmı U'by& ~
pek i)'i ~Ve JiDe J1H *1bln b&·
tırb)"Ol'Ua ti- o ~ bir • .,. s6rdGm. o
kadar! Soma yapdan ta'Wibt '-ulun. ablu
l"Ul

ikmıel - . . . . . aleovt olduiuau ıab&t etti ve
o lll"&llla bea bir mteıı. ile tartulmut oldaa
ki. fUdıar. Her taraf karanblt oklufa ıaaldl
clllıMn ~ bcıPcaa fJruwuD . . . . .
...... ...,. ı...- ~ .. içlr'deki ..,. lıu
lııuubk _,,.,.,. GwiDe mW•tll llir .,...

............. ..,. ........ . . . .

bkcllW........,.....1P ........ ..
•
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Mud~riı G'.11•'-> PllJia.

~ utlar polis müdurlyl Lind bu.il.
kım mtısl:ıntikl(r hulun.
, ı\.tffil B } , t.r
0
d. ~m oc,; :ı:ı nıut ınad yen • dol~uruyrır, Ye

h • 'lin nar.arı kiıh ~nyrct, kalı ~up'ıc_ ve ler.!ddü·.~ ıız.erimc donuyordu. Dediler kı, 0 gc.• k ,dJ.r Bahc<-kapısıoda koşc başındakı
C<')~
••
• lis
f '
scbi' n on!ind<' bır suvan po ne m durur.J ,.
cce her nedense o .r:ırmur da ora.
0
~;.ı. , u'l:ıınmıli! istir.tak, tahkikat, dakika.
v; :.n
k' .ıya ır illi yyıç saflınlardan g -,çiyor.
du. D n ma b:ı d:ın nasıl çıklll,'1tnl2J, ıwrı ye
g.c .,..m LJ, \ nJ•.mın nasıl c.cr('ya~ clU~'l.nL
bo • ~. eı fııınmıı. nasıl ntıldıgımı bırcr birer
·;j, J 'll. Ttkmil fınncıları ~nğırdıl:ı.r ve bcm
kc:ıw
T'l l \ c he ctUrdilrr:
Dlıkkamı girm adam bıı muydu?

o z:ı.man hi;; tnnımndı[,rım bir kımscceğu.
d kkaUc yil;:..ım b:ıkı~ or \'<' bcnJU için ~ir
d nt:r dünyanın en ziyad<' chcmıniyct k&z;ınnn kdımcsini söylüyordu :
lrnnCi.ln

h.

u:U n

kt:~Ü

lılmba'llll,

kli-

ınızın .. J \'c.; r-· &jJın! 1 &1 altında ~yn:ııd :ı vurulan z:n .ıL. Saıruının o.u ç~hrc_ '··
Th ·:ı ı> r'...;an \'' muzma.hı; t.r halde, fınn
dan çıktı.k•nn suıı.nı. kc1clmi mütemadiyen itidılc da\t't ed ..)or, ya; :•...:ı,!:"C.k şeyleri düşünliyu::-t!u::ı. H '!" c;;:! n c>wr: ~m:ııyeti umumiye giderek i:i.ıd r.ıl \l.Il'!.k iı>~di.m \'L' vürü-

m ğ :ı:ı 1lıı;lun. C "mCJ:;:u:ıa Tanin matbaa.sı
nın önü.ı • g 1ı ğ,... z:unan Cnlıid Bcy::ı odasında "Ybiık gö.J m ve d·rakap Yukıınya

çıkıp ~ac.:ı.yı '· ı:!Jı.Lv anlattım. Makale> yıı.
B~·ı Sam min \'U.Mlldu ~nu söyler
BüYl'mtı kn'eminin elinden dii:,.iiverdiğinı :ıa-

?rau.

1! hatlrl I"l:'.
- ~\.ınnıı n d•yoruın? dedi ve d••ra.ka
tc!efonh. o zıunan D:ı.'.illiye Nazın olan Tala~
B •yı ur ır.:ı~':l bıır'adı. Talil.t Bc''in C .d
•
~
avı
B''-'d
,, e o"d,.b'\lnu
c.ôykdiler. Oraya telefon
etti
H' \11.kayı h"bcr \'r>rdi, Bana: "Emnlvrti
Umu• 'y-.J. ne yapacaksın? Hcm~n bir ~ra
b ·:a rıt!.ı. Köprlibaı;ı merkezine git." d\':li,
\
'.'!. k
1 \'c bUtlin maddi tüvanımı lıJ,
p b tren b:r rl~ içinde köprü başı mcrkewı
·'di!Il, yalnız bir polis efendi vardı.
.lıı:oı!ıi.u·, filAn plı ba mahalli hldiseyc ı:ıt.

gece

yansından sonr:ı

Hiiscyin

Oıııııı

ifadl•sine de
n:ynca mür.caat olundu, z:ınncdcrlm. Zl.ra
h.. .i IJ:ışk ... bır odada oturm:ıı;a d:ı,·ct dmlş·
lcrdı. O. ta y! ı, tık nazca''" sakallı bir adam
kı • Ş !ırcr a.ntindc pul memuru imiş galiba· kaWı r,yfi:.iyın g5rmüş. Ona da beni
gö ~crd:! r. "Hayır, bu dci:"il !'' dndi ve sonra
bcnıın d, yan maktul oldui,'UJDu anladı! ..
. Hnamııfili tahkikat bir türlü nihayetlen·
mıyor, m!!rkeı:dC' heyecan artıyordu. Sabaha
B yi de get.rdil('r.

Y~~lık. D.n ac;. susuz. .iştihasız, \'C göğsil·
~'..in .~·girerek kalbimi yırtıp, didikliyor
~~h:nı W'rcn bir büyük kcdı:?re zebun bulunu·
yordum.
Gönlüm krndisine karşı mÜ\'t>ddeUe dolu
bulunan
SJmim~ıgı;ı
.· • · 1matilı
. . olmak gıbı
. . 'bır
.
li
ş ph g<ilgroşi nltın<ln bir suıılvc kalmağt bil•
taL atin. trııııdilliin o kadar h~in bir hareketi
olarak Curüyoıı:luın ki. tarif Ad mAm istin·
t.akım

.) }l)'U•
1 y \atan, ry

ZA\-allı

&nl frryftdım
nu kamnlıkt;ı

m:"lrrl &Ar,

ltım-sln

bhAr.

o)n:>yaıı aıç:ı.

l:'.lcrln zuııııı..., ~t:.:.r ol:\rak
t rl}rn. n,kl lıaklwı il) rılm:u
0,

munt.wrdılar.
N.h:ı.~d.

•11-

yı.nn.ı aıu YIUJı.nda

nır ılliM~ h:ıml)et d5A11dı:

E>.·~ ••
Lindt. silB.h var mıydı?

- H.ıyır!..
Dıkkat ediyordum ki, bütiln oturanlar da
bu sac!· k...ı:nıcı. re benim kadar heyecanla

Cah~ l

&aU
ı; ~J.> tltnı;J'Ul )-.Ş

·h
"'
" ·•·
w ııyot bulı.luiu haldı. ııcrbeat bınkll·

·~n!n <11 gUıldt•, t"D nıfmıt:u,

t:ıı

mllnen l'r cocuk!aruulıuı J.ı.
Onu zulmrtW, dlşl..yı:n ot. ın< rd
A('tlı kalbinde b1r umıtulm
d n1...
~lmdl ı. yuu:ıı o nnre ol • rn
r.
:y •-at:ın, ry L'\\Sllı nı!drrt zAr
t:) \'alan, ry za•allırık W\nt'.
Talı:ı.tlm yak &!lknnl temkin.-.
llak için hS) kınıubnn blrl"1
oııın: ku1"5unh• ~usdunıldıı -ı.

Ottrkr kahmm:ını bir bldln.
Huhlu 'ZtılnıMıl,. b1r şeriki ı:nnu.
"Gere h nırA&ıtlır h!ıyııı!ldl.n"
Dl.r dcntnln muini nur oJBm:u..
Ş!nıd '(l('hln&- b1r nlk:ıbı •l)'l>lı.

<lWDyor. knrktı'Jut bu ~trltll'. Ah.
&-a tllkUnnrz mbln onun ;ı1lznı....
J~· •al:\n, <'Y hllyllk. r.ıkur nıuıeT

=·

t:y ı:unh
'"Y' cn·311t •-:at.'\n,
St!n bu alç:ık çMııkl:lnnd.ın ut:uı !
llıen u.ıundr ,..\kltAnr ak1nı
Hu mUb:1n-k ,.., bl ctın...tı al l.":Ul

S:um lı!r nl'frrt rylrrlm I• lldb..
l"•l't, ltn'D bıı lr•udrn. Jlttnl
\'tı arn, ry nıuh!rn-m tdtldl IH'd!ı.
OUI bu (Jrıttnı ufka ~ı ntm.
UO,nı•"'ln h\nrn<' tıı.at n: ıann.
AtlAJ or t•nııl kıtbnn ,.., ı....811 ) rt ın n,ıyuıu ..-n onılan
kklıı. lrnynund. "" u•.ıl• , ..tan.
1'7 Yatan, •1 iN ka\- mdı411l9d11

~ı:kıl

kc U

n bir

telıraf

blldirılmlş,

So-

?;;u' Jakı Iran 'lcbıwu hll·
rlu r liUkb:ıl mcruiın.I ha·
bal he) tı muteber Iran
Zeyne.rılt.duı, ,,Abdülpffar,

"'E:nın:ade Rüsu!, Halli· ~ri! \'C Hacı lbnıh:nı
Ağalardan m"n:kkqıtı. Hükwndan Ka,"llk·
lard:ın karşşılanııık iW.'r•• &yriscfalılin s.:ısra
\"C Haydarpaşa \'apurlarilc beş istimbot tu·
tul.muştu. \'apur \.'C istimbotlarda bandolar
vardı. Ahmed Şah s:ıb:ılıl('yin S3&t ı0.15 de
:tngil:crcnin Riıius knJ\ıırorilc Ka,·aklanı
geleli. Slrius. arkasında ,·apur \"C istimbotlar
olduğu Jıııldl' gayd ağır bır seyr ile Bfi~'ii~~'l
önüne geldi Biiyükada otellerinin hepsı Türk.
Iran, lngiliz ,.c Fransu: bayraklaril, donan·
nuşt.ı. AhmC'd Şah karaya çıkar çıkmnz., otomobille, 1909 d:ı lrau tahtıııı kendisine bırak·
mış o!an ve o tarih1rnh:r1 Büyükad:ıda Niz:ıın cadd·sindckl köşkünde ikamet etnıektt•
olan babası MchmC'd Ali Şahı ziyarete gitti:
babası \'e kıırdcşlerl Mııhmud \'e Mecid Mir·
alarln görüştil. Ada iskele~ındı. \'C Mehmed
Ali Şahı.'l köşkü önü!"x~ biri'r Iskoçya mUfrezcsl tnrnfındıuı c:'limla.ndı. O gece için Ahmed Şaha lsplandid ot l tnhsl~ edilmiş~i. Onkrindc "Cemiyeti Cİ\"inanı lraniyıın" yazılı
bir le,·ha ı.:e lran tebaası otl'l önüne toplaumışt.ı. Ott'.'l bahçesmdc de Türk bahriye ban·
dosıu çalıyordu. Otelin kabul salonu, 1stanbulun ungln Irnnlı hıı1ı tüccarları tarafından
gayet kıymctlı Kişmir şalları ve lran halıla
rile da5enınişti. Burada lrnn muteberıırunı
toplu olarak huzurun akabtıl eden Ahmed
Şah: "Vıu:iyct fcvkal3dc mucibi menmuııi

yettir, milleti

lrnnıy:mın

istilfJali miinewer-

dir" dedi Sonra balkona çıkarak otel önlindcltl kalab:ılı&'ll.: - Cümlt:>nızdcn menınun oldum, çok zahmet ettiniz! dlye iltifat etti. Baş
mabeyinci Omcr Yaver Paşa ile Başya,·er ~li
ralay Naci Bey huzura c;:kı:.rak Altıncı :\!t>hmed Vahideddin adına hoş geldiniz dediler. O
glln. Şahı ka.rşllııya.n heyetkrl" matbuata l:ı
pls.ndid otelinde bir öğle yemeği ziyafeti verildi. Şahın maiyetinde yirmi klşidt:>n fazla bu·
lunuyordu, bunlann içinde en seçkin .simalar
amcası Nusra.ti.issaltilna. Hariciye Nazın Nusratüddevlc, Tcşşrifnt müdürü Şehzade Şaha
büddevlc, Şch.z:ıde J.khmed Hüseyin ve husul!i tabipleri Hakimüiiddevle. • Lokmanüdde\'J,,
idi.
3 eylül 1919 perşembe:
Sabahleyn Adaya gekn Söğiltlii yntı ih'
Dolmabahçe s:ırnyına ~ıktı. Orada biraz i.sltra.b~tten sonra Yıldız sarayına gıtti. Altın.
o Muhmed Vahldcddin taraf'ı.ııdan Yılcllada

şerefı.n,• hır öğle yl'mcğı ziynfcb 'lrcrildi. zı..
·aft-ltl'n soııra p,1dıŞnh Şaha murn.sııa l111t1.
>ıı:: nişanı. Ş:ılı dn Pacl:.ş:ı.ha l ucı Iran ııı.,a.
~nı ,...r<1ı1cr. Ahır.rd Ş:ıh Yıldı~dan Dolnıa.
bııhçn· dl>ndöi • bu ıırradn f'\''l'C'ln \ nh~
- ··varct etti, sonra Vdia'tıJ Abdülmecid
U1d 1.'l ZI.
• b'
. .
Efcndı ş:ılıı z,iyarct etti; ıraz ıstirahatten
Ahnıed Şah otomobtllc Ihlamur kqn. •
s0nra
· E'f
· deı· 11pa.
na giJerek Abdiilnıecıd
" end'ıyc ıa

rette bulıın<iu.
Bir gaz ·h. ~ı. bu zıyart'tler m imuebeWe
Abmrti Sııhııı portrc·smi şöyle çizıyor: Yuvarlak yüzl7i. giiz kapaklan dolgun, siyah IÖllen gayet Cl'\'\'al \"il nııfiz, b:yıklnrı matru,.
tahminen yinnl. yırmi biı ·yaşlanntla, bir f8J
arı olununca çc hresı kızarnı'lklu \'C etraAa
ba.'<ııunakUıdıı. Oazal' hafife;,• cludakbnm
ı:ıınvorlaı. Krnd.:tln• takdim ol.ınan aefttı
varı"m lJlı• OOş cğm k sureltl' s.limhy-rlar;

kCT'..dilcn ka.'luşurk<'n, d:ı 'm:ı unl"'rine

bab-

Bibl

Cluıet.61ııer

ıUIMED ŞAIUR AGA

hamıd dC-\'rinde End
Bırıııcı Abdlılı.-rı.ınu hl.ima
"'..1
odııaı ağalannWın Tü km
yun ~erlı
mak~a hUner aarub' b r en tUrklileri oku·
ı lJ' gençtir B&ra
de. kmdi cesaret vı: teşebbü.Ü il ya girltı
muştu :
l' ı,öyle ol( H. 1188) 1774 temmuzunda bir
gilnil Sepetçiler kaanııda muaiki f:.ııuar
vaklt geçirilirken saray aahiline bi k kı ıı...
!ip içınde bulunan bir tize yiği't birr aky'ı F·
da
. .
n a (ıııtı l sunmuıı ıdi; Padişaha Türkmen türkfile.
rı oJrnmak. u;ın wn istiyordu. Huzura kabul
cdildı ve ~rfı üzere bir muaiki faıılı edip bir
raaıı da Türkmen türküler. llÖ} ledi. Padifah
etrafındakilere "kahili iatidad mıdır?" di
cümle nedimler ve Enderun çav:.
lan padişahın bu gence aadığuıı anlıyarak:
...Azıcık .talim ile ıuzam bulur" dediler. Ahmed
Ş&kir Enderunda Seferli odaııuıa çırağ edil-

tl'Bı

baktıkta

yorlaı·

di.

i cyliıl 19Hl p:ızıırtcsi.
traıı Scfareth&ncsindc i>ir ı·esmi kalıal
yııpıldı, S f~th:ın nin sağ salonu Sefuıııt.
crkiinına, sol ı:alonu tücc:ı.rcm nıutebereJıt
talı~· edrm ;;u. Ahmrtl ;;ia.h Adadan Söillll
yatı ile Dolmab:ıhçc sarayına. oraclı.n oıo..
billc Scfaf("thaneyc geldi.
Sciir Mahmud Han, \'C Iranın Bükı....

AIDlm ŞAKIR .l!'IENDl (Al6ııiade)
1H. 1324) 1906 da bir hafi~ jumalı üzerine
12M) 1874 de Bağdadda doğdu. RıııbW - Mea-

scfirı Bihmcn Han tarnfındnn knpldMI -..::

şılandı \'C Sefnrcthaııcyi dolduran 'halk tulıi
frndan: "Zuıdcb5d:" duasıı • nlkıslandı. a.fa:
rotlı.aned vcrilrn zıynfettl' Ş:ıha şu Y81111ı~
!er çıkanldı: Tavuk suyu, böl'('k, kuıtlfıc••t.i
levrek, koyun fılctosu, ln\'\lk, cilfl\'• hma
:r.artnıası, s:ıl:ıtn. dondurma, t:ı.tlı ve
~tisafiri."linm
şehrin iıbidclcriıu

dığ<'r giinkrınde

\'c tabıat güzelli_ __,•.••

mck için gayri resmi olarak dolnş;ııa
Şah. 12 l'ylill 1919 cumartcsl günü_ . .
huata \-Cıilmij'l'n \"l' s:ıdccc süratli tfr
duğu bildirilm bir Fransız knı\•az<*
buldaıı

~rallyaya

mi.'mur

eımiııti

hareket c-tti.
milnascbctile .ı\ltıııcı ~lehml'd Valıicllll•Wll
dada bulunıunıumş, vc<laa llarkij..,

·\b.mi.'d

&ıh Kıu:ıu~

hatinclcn bir dah;ı mc~ılt•ketıne
1925 de merhum Şchiııs:ıh Ilır.n P

f~da.n t.ıılıtmdıuı
nııto fümU tnr.

ındırilnıış, 1927

ni admdaki methur telllirin milellifi Mahmud
Efendinin oğludur. Büyük ~ Numan
Efendi de irabı aeçkiD uJem•Ddandır.
dad ı.t1nat mahkemeainde, Oll tld Jradar
da Villyet ldaft Mecliıli ba1Jtmda tıubmdu.
<R lnt) 190C da bir ha~ jmuJa . . . .
Iatanbula geUrildi, WmdaD iftira ..........

e.c-

•ılmea llecliai llaarif bahtı. leOncıl ~
dıım Ollllwd .,.. Mecldl . . . . . . . taltif ....
rek aynea lkiacl ıü«Wl!ı•mid tanfıDdaa .....

'* -

~ Şebriyarl.. ta1'a edlldL g._
içi9de Bü:JIUı9e1Ur ..... .,....,... ...
Jı:emalile eeçtm bir .... oldıl. il 1rwtl)ıtta
Hlnmdu ..,._ tabiaa Be t..aıa er' 1«1'
mis bir tarihte ildi.

.....,..-..........._..
................................
W.. llamlK

&'O

~

ile Molla 06rbl. tıdml ...............

l!ITAN?\UL

470
Aınıno şF..ıısı-:amtN ı-:ı~ı xnı (Hııdı·
zade) - On alUncı asır u: nı:l' r. •
Ş j ..ü·
lis!funlnnn on a;tmcısı; c.-şa 0 :i tı ' .ıl t~ re•
mcsi İl.mive Salnamr 'JJ,., ,ıJu ıştı : • Al.k

Ali Paşa~n az:ıdlJarmJan ı Jı l lın ?tııh·
mud Efendinin oğluiur. 'fur _ı t H lJdu
(H. 918) 1512 dlr. Ahınd Ş. n ..d n Ef\:n.ıı
gençliğini ulümu iptldalj<
tah ıü ı.e gc :r·
dikten sonra d \Tln Ln rJ shur ıı: . ,oır:ı \
bilhassa Ebussu.ıd Efrnc.ıyr in' p c•tı 131.ı
eureUe iktisabı f~yzU m."i üd cc l'C'k yırmı
~ akçe ile Bur.: :ıd.l Ft rbAC.ır m -1rc
Jlc,
otuz a.kçe ile Vel.JdJınoğ:ui!!:.m
llY.'dl\.'·
sesine, bilCı.haI'C' Kaplıca ı.:I! At
med·
reıselerin<" tayın olunJu. (H. !'531 1"~5 de H:ı·
leh kadısı oldu, dürt !: ne c.onra nzl dı! rek
lstanbuld:ı seksrn akçe ile t
ıilt c.dildi. Sıı
dırazam 8.mi;o; Alı Paşaya ıııt 'ıı üraUc
yükselmesini temin cttı: (H. 9ill 1563 dı:' tstaJ:fıJul kadıS1 CH. 974) 1566 d:ı Rum a Kııdı
askeri old:.ı. Sldını.z:ım S •kol u M ı-nc i Paş.ı
ile aralannd:ı adavC't m,vcut ._• lu ,,ı cihe'lc,
bir sene oonrn azledJdi. Bir m ıd1et F:dirned •
!n.t!vaya çekildi. lst:ınbul:ı a' d ••i ıd' Muradı
S:ılis eli.His etmiş. Sokollunu.'l nüfu:.::? knlm:ı·
nuştı. Bu scb.ptcn iltüatı paıfüut .y mnzh:ır
oldu, birbirini müte:ıkıp S.ı!ey-maniye müderrisi, saniyen Rumeli sadn; \'C r.1'1ııyet (H.
9&5) 1577 de müftü oldu. Ş •mı..ı.:dd.Jn Efrndi
üç sene kadar bu vaz..Ieyı ıfa etti. (li. 988)
1580 de öldü.
1

"Mllfıtı

vefatına
d.ır.

Bir

Ahmed Çelebi eyledl

tarihtir. Kabri
m~sc!di

uklıll.yıı ıum

!lSS"

Kti;uk~arıımanclıı·

(B. Çırçır l.!esc.:Jı), bır Da-

rillkurası vardır.

AN8İKLOPED1!11

"A ~ Ş rhl HiJ,ıy<- Şt rlıi Mi!tahıı Hliria c\•ail n Hüşlyc, ~~rhi ;,ecnd. H ı;:) , Tl"h'ih ~ • l\ft \"akıfn Talik al
AIDh !) ŞE)lSEUBlN JO:FENDI (Keınıılp:ı.-::ımdl')
Asırl:ırdanberi devam ede'•'en ş ·ıırcU ılr lbnikc ınıı.l: on ıı.llı?cı nsır
uJ -r ıun tn r:ımlılarmdan, ŞJyhlllisliunln·
nn do!mrın.. u ıı; aşağıdakı hal lcrcrmcsi llmıye 8 'n 'llesindcn ıı.Iınmıştır:
"Ed.rnnde dot_;'Illu"tur. Kem:ıl Paşazade
su: ym.ın Ilf'}in oğludur. Fakat pederi limcn:.ı:l:ın cld ıf;,rıı Jçin kC'ndı de ilmern si:klnc dahil oldu. Bayt~dı Sini r2Illıııunda birçok sefl'rltrdC' bulundu. A kerliktC' büyfik bir dirny, t göstoı:!ı. Bir giin otuz akç ... i'e Filibc mil·
d rri!:.l ol n :Molla Lütfinin Io:vrnnoszade Ah·
m d B· } · takaddüm et iğ ııı giirüncç, ukma
~ürnrr::_ı1in iimuııva n • d r<"C" tlft.'\"\-Uk cylcd•ğini anladı, o tnrlbtcn ıtıbım.11 zilmrrl ule-'
mnyn. dF." il ol"1111) karar vuJ.i. O scnr scfr rd<ıı ıfü":ficUnd• derhal trbdili nrsll'k ctU.
H ti~z:ıd cl n \'C! d vr.nin oir ulemasından
talısil1i ulüm:ı. muvaffak olrlu. Edirntıd:.- Taş·
lık Vl' Hal l-i m('(lrcsc! ...rilc Üçşcrckli Crunie,
(' kü ~ 1 '•:lkp:ışa m;:dresnıın~ müderris oldt. B r .:. iJ t oonra Ed"rn• kadılığına. ve
(H. 92::.) 1~16 d:ı Anadolu kadıaskerliğine
~ii:t"cldi. üc; ren" ronra nzlrdildi. Bununla be·
rı:.'1er Ya\'llZ Sultan Selim z:ımnnında şan ve
şiilırcti y.r" p:ı.rladı. Sultan Selimin billün
ser ·rl nnd bulundu. Mısır Sl'f 'rinde kahrn·
m'l.II S ·'imi-ı yanından ayrılmadı. Sl.'frrdcn

,ye. S:ıJr•

S 'lim

u\eM:ı. ayağından

cır,rayan

"Divııııı hfım:ıy1;nda, y~'IllrktC'n sonr.ı !"·
ğcn ve ibrik yalnız \"t"zirl,.re "~ rilir Ji: kadı:uı
lı:e.rlcre sabunlu el ~ z1 \\.rllirdi. Ahmc :1 Ş 'm·
eoddin Efendi kadıa.skcrl ğindc kjen \'<' ibrik

~

bôyle kad.:ısk rkre dı.: le.,, n
tbrik g tinlmesin.ı ııaray hşrüatı arasına

koydurtmu;:.U.

yn prrt t<"ktl bqıon1~
keJbl frz.:ı.IJ ~cbllmPı ~ ....

dC'Ilu.Şlt'rdlr Nazım \'C lnş:ıda dahi kudre~
ımtı:harc~ vardı. Bu kıt'a T~ \-arlhı Al.l O ır.a~
da Sultan S lım h:ı.ldc•nJ:ıdır
Ar. mllddrtt?" çok ~ ltm!s idi
SA)rsl olm~ lıll Alcın cfr
e<'m•I a.~r idi. a.•tnh Şt-m•lıı
7.ıDı mPnıdDd olur unırU ka.slr.

'"Bu

kıt"a d:ı onlarındır:
bir hbl'lllr Arthişl

("lh:uı

tolı

lçlttl" ~ll"t'n!n a.'4~1 .rok
Oü~r dPnit"l~ tr,,,1Ş nAne
\'"'"' 8ulln.ıt ıs.. fikri Clh!n..

c;nmurun

bii.dii mcOı:ın-t olacııf,ını b"·
yan oo"rl'k çamurlu elbiscni'l \'e.fatmdan son·
rn sandukası Ü"eriııc konulmasını '\-n.siyet ct·
mİŞ· 1J:ıl'lk •malin mertebci fazlını bir knt dn·
ha yi.iksdtmiı;ti.

istemiş, bund:ın

mrl~k•lı:ı
knd.ır

d!.hü~t.e t..'ı'lln ayağından sıçrny0J1 çamurlar
Yanızun rlbisesinl' konduğu zaman, 8ultıın

"Ahmed Ş.:m~ddln Er •rdı gayet mlista.1dın idi. Hakikati söylC'm~kt n ar1a ihtiraz
eylemezdi. En mü~kUl mesuı:y t'ı zamanlarda
bile tehlikeyi güzline aldınr, icr yı şcr'i şe
rif eylemekten geri durmazdı. Z:ım.:ınınıı gellneeye kadar bey! rb:'yller knd•askerl~re takaddüm edrrlerdı: Ahm '!} Ş :r! dJ.n Efendi
kadınskerleri!l b: ykr>.;;;y, •re t!lk:ıdcfüm etmelenni usul ittihaz ettirm.ştir.

\"e

Ya.

nu

mrd:ın ziyntt \"e

lbnik '"!lln! Slilcynı:ın

r,;.ıhrı;>tin·n rn vlik~k
Q":_>)

~." •·

) 'l ~:

15

~

•

Kıınunt devrinde

nok•~sın
'""'

_....,

il \·<L.Lul.

(H

•

~~ d" milflü n:ısbcciildi. ?ıksaili ş_ri

hnl u f:ısılda gösterd.ği lktidurcbn do!a·
MuCt 1kalcyn" unvn•ıilc şöhret lıuldu ·
(H, 940) 1533
•
' d. o""idil . }'.l"
"'11nt kapı d·ş•nda
M~udçC'! hı :ıavıy~_lnc d ...üıolundu. 1Ud·
d :ıti frt v ı E kız r:>nrdir.
"1h:ııkc IT'L! xvı
n•t1 •
• ü!Ur ıılt·mnslI'ın en bD·
~ w "rmd !ldir ş ·
.
ı
k
:ıır, mlıvrmh \'C din bilgini
o ara C' rkrl lltl yUzc Yakındır

k:llbrl

ın

.ın

'\ OQI

::j K

!!}

büyük

adamdan

şô)·lece

bahseder•

".Insil cine
vermiş

\'C

kııtbiyete

115TANDUL

47! -

Udlıt\kc v< ıllbny vadisınd..

ıneşburdu Veli Efcndizad k ganp hıkayr' 'l".
karalıkları halk a •• :la c ona(;ır.dakı ına

fetva
tariki

gzın
dolaşırdı Ru•1ıeıı1
ıca;bı bulunduı;u meşveret m
· .

O

kadem

basmıŞtır. Eğer

bu
ziitin evsafı mfr'l:ı
· reke<ilnl mu!ass.ı·
lan tahrir etsek
bir milcclled kltap
olur. AhırkA.r mer·
hum olub Edirne·
kapısı

Alı.ınt!<I ~<"dtllıı ıı:arabl~Annın '41ıe.serlttl111ıcıı

tarik.I 8.m ücrlnde

bır

pencere

danJ.r

.içeris!ndc üstü mckşuf bif maho.lde üsudc olmuşlardır. Her cumarkSl vakti ~erde bir·
çok sar'alı acmmlar gc!ip üç hafta ziyaretine
devam ederler w· b1emrlllah sa.r'a ı.a.!ımetin·
den halas olurlardı. Kabfrleri havasın \'"e ani·
mın ziyarctgühıdır"

(Seyahatname, cild 1).

AHMED ŞDISEDDİN KARAHISAnt
(MolJa) - On nl'ıncı asır lhattatlanndan

Türk yazı sanatının en büyük üstadlanntlan;
(H. 873) 1468 e doğru doğdu. SiHüs ve nesih
yazıyı Yahyaüssôfidcn m~ketti. vazıda diğer
bir bilyüük üstadı da F..sedüll:ıhül Kirmfuıi
oldu. Celi yazıda ise. kelimenin has mlinasıle
erişilmez bir kutup oldu. Muasırlanııdan bir
şair. onu. pek haklı olnrak :
Hatb hQb lçrr lx-JBza çıkarun örtınli

diye medhetmişti.

Aslı ~kes olup kendi köl"si iken azad
ederek :"lad ~indiiğ Hasan Çelebiye sanab·

nın bfitün inceliklerini öğretmiş idi .. 1 ki
sllllis, nesl)ı ve celi ·azı!
' oy e '

Y

arda asrının en s~-

kin bir
Kaıııhisa ·kul
lebl Sülsıması olan
.
.:
rı
u Hasan Çe-

~ eymanıye camu ve külliyesi yapılırken
muh fazla yaşlı olduğundan, bu muizı.arn v~
teşem hayra.tın Yazılarını yazın .
mur ~n~ıeu_ K
. .
aga me__ _-:,~;
endisı de, Kanuni Sülevmanın

ri..........o mabedin

büyük

"

medhal kapısının
. e c ı ..yazıyı yazmış ve imzalamıştı.
ır nvayete gore m[hraı.:> yazısı diğe b"
.

1W.erind ki

er

va:,--ete göre de bUyUk kubbcrtin ~az.ısırdaı~:

medCamii
Şemseddin Ef'endinindir (B· ·· snı· eyrnanı.
·
ye
ve Külliyesi: Hasan Çdebi, Karahi-

aarikulu). Plyalepaşa Caınilndeki "Sel" ..
Aleyküm Tıb~nm·· liycti kerimesi s··ı amun
noı.

•

rnk
disi

taııınmışlır:

kabrinin

u eymanl-

ye .....,...ancslndeki "Ve yut ı mrınet taam ...

ti kerlmeal d<: Ahmed Karahlsarinin ~ ~=:

kıtabcsini

de kcn·

yazmışb.

OL 063) 1555 de v:ışı doks:ııu bulmuş
olarak öldü ve> Sütlüc~e defnedildi. Evliya
Çelebi· Karahisarinin kabrinı Büyükşehrin.zl·
yaret yerlerinden biri olarok kaydeder: ''ZlyarC'tgahı Hattatı Süleyman Han Haueti Ahmr-d Knrnhis:ı.rj - Çu-uşba.şı (Sütlüce) Camii nele kapıya nnz!l'dır. Türbesinde kubbe
yoktur. çiır k~e> 1:X-yaz mermer sanduka için·
de ır.Nifundur M.7.9.n taşındaki yazılan biz.
z'1: kenclileri yazmışlar ve bakka. ki ibretnü·
mıı kıı:nuışlıırd·r. O yazılar, hfı.la ziyaret eden
hattat v" crb:ıbı maarifi müstağrakı hayret
eyler".
•
Araı., harfle>ıı \'C

Yuuıın HarıılıJ5arlıllr •tartan yüzUnU

B'

Wr Bcııw"lrl ŞtrU

harichıdc

.

.

Ebced

lıesabile

Hüdai

Gt><;li hol1a Karohl&arll ptr

tarih

Büyilk

düşürmfiştür.

hatta.tın

kabir ta~ı 1918 • 19:?1

arasında çalınmıştır: yazı meraklısı bır

terikin işi olsa gerektir.
kayıbur.

roÜ!i·

İstanbul için bil,iİk
~

Bibt : 1'Mıy.1 Çelebi. I: MUstııklınzll.de Tuhfe!
hnttD.lln.

•

AIDIEJ? ŞE.,ISF..DD1N EFENDİ Ma.h·
ınud Ç4i\'U:';itadt') - On dokuzuncu asır ~aşm·
da Rumeiı kadıaskcrliğinc kadar vüksclmiş
ulema.dan: d~vrinde l::.tanbulun r.:ıÜyük şöh·
retlcrınde~. biıi olan bıı zatı, Müverrih Ce\'·
det Paşa şuyle tas,·ir ciivor·
' . ".Mekte>p yanından geçı~cdiği \'C üzerin·
~ hoca hakkı olmadığı halde 1.ıol!auıdeler·

clen lolınııkla mliderri.slik ı-iiuım aldı. hem·
c ns eri :\'ardı m c t tı,
. . kcndıs.ı
. . de gayet· nat(\k
\'e ml'<=lıs fıril. oldug~ıından

doladığı

k"'b
tti R
u cra da himmet
e • umcli kndıaskcrlij;'ine kadar yükaeldi.

söylenir.

Bibi. : Ce.,.det Tarlh1. ıx
AHMED ŞUAY1B -

".Merka·

<L hat.tı•t" tPrkibı ölümüne tarihtir.
Mu;tafa efendi de:
murraını

ve tedbire mcdlr ola k
rcluıkrtnde rey
• ..
ca malrlmatı yoktu
cerrcd liı.übaliyıuıe bazı aöu rıl
• m'.l·
lunnnlan gilldiirür ınıış. 0 asır~am~t" bu·
gevşeklik hascbilc hl k.1
~asettckı
.
ç ~ lı.hmrd Şcm.Y.t;1.
elin Efcındi Jıakkında lekdır ve t. .
J si " t
· ·
11.Zlr m U&Ir. •
.c k~osscl~ez ımış: atiye ,,..,.. hediycsını cıldıgı m\ ifen mcdhU sena eder, krndl.sinc ya.
na.şı~ ı t nt ctmiycnlt>rl kadih v' ZCT!Un d r
olduı,'Ulldnn o vak!in hlllunünc:; fö:ı.nın t t
nk''
k
IU·
ı ıı ıçın ço zeYüt kendısini'." atiye ,. hc<I.·
yelcı V\'J'l'gl'lirdi: bu mi.=illı tayyarı:! k ;:di•
slıı~ muayyen varidat hükmünt> gıııni,ti: bir
uı~ her.~ kadar çok ihsanını gürı;c atiye \'l"
hcdiyelernun nrkası kesildiği gibi z.."lllmin
kalkardı, küfranı nimet nakiso..'8ine aldı~ etmezdi. Üçünefi Selim ile crkiıu de\'lctinın pek
ço'k ihsanlarını görmüş iken Kr.l:ıkçı \"aka·
mnda. küfranı .nimetini göstermişti. Ali':ndar
Paşa geld4:rinde dili bclii.sı!lll uğrayıp Bursa·
ya. sürülmüştü. (H.. 122'1) 1830 da orada gur·
bet elemi ıçindc öldü. lla.stn.lığı zamaılınd.ı
Sellunetül insan fi hüzıllisan keliunuıı dıliııc

\'l'

muharrir; Salih Efendi

Türk !ıkır adamı
adında ıbir zatın

da· bilhassa, Flaubert, E. Lıl\is&e, G. Monod.
Ta.ine, C. Niebuhr. L. Ranke \'c T Mommsen'•

lar" adındaki ese·

rinln

yayınianma·

mnda.n sonra çok
parlak bir istik·
bal \·li.dedcn genç
bir ımuhanir \-c
ılim adamı olarak
tnnındı.

yct

Mt~ti·

inlrılllbııida

HUkuk

mclttebln·

TAı..\T

y

~1 Hukuku ıdar;: \

Huku"
J _l\
• ~ bulu ıdu. bu
~ cL-n Ma:...-u Mce
L
• T~dr~ lptldai,)c mU lürtı 1 ~nbul
ril MI! Llr\ı
'1-'"l'i da Dı\'anı Muh:ıscb:ıl Mu"' ..
m aon ' c ta
~~ u
WIUS1 yın c-t'lild.ı • t'..ıu. T \'fik \ t\n·1ct

~~le ~ rabcr, a) ık "l'lfunu lktwıdıye v
1 .timajyc M !IlUa.sı" nı kurdu. 1010 dn, ht
nliz 3-1 yaş!anndıı ıı..:n ap:md.-:lllrn '.lü
lkkl nmiycn t.limU Turıı: (• r vr unal lleınind derin t r tcc»fırlc lwlılandı OlUmUn·
den roma cıddi bir ı tt...,bu•ın ma~ ılu olarnk
"Hukuku Ha.re" admda.Ju csen ne3rcdı.ldi
l"lumu 1.k.tıs3di) v lçUmaı}• ır. cınuaaın
daki maka.le:: n Ahın d Şuay.bın UUınllc
Türk ir(a.cının ı: bU) k b.r kıym t kaylı t
tığinı gw;:;.cren hiUrıüa.rdır

AIP.lED t:'Al1B SOKAGI - Enıiul)nfı
kaıaıınını Ba)~ıi na?ıivesm~

tam

ortasında.

B.l.!aban ma·
il
aruınd-ldır h m n

Hm.kud ' r

G..ıyükrqıdpaşa c:ıdd

u.~a.ıt ııoka ;ı

ta ınor..asımb Har'ı.kL"'dt'ler u!all soka rı

b r dört yol

11

ağzı

ya'UI"&k k
r T:>rrak. h
v.~ tcsviy~ <.'dili!:
lı~ araba ıırhat raba•
bil~ k lıdar
h:ılk ~d.ıkı k

g

g; q
.. sokakUr Evlttı.
":i de:: D ils!iıpsuı c;irktn

t.nalardır (19-151.
~ P..EK '"'~er Den. Oal

oğlu olarak 1876 da tııtanbuldıı eloğlu h ı:iiz
birkaç aylık iken b:ıb:lsını kaybrtti, çocı.:kl ı
ve tahsil hayatı güçlükler içinde ~ ,Fatih
Rüşdiyesile, Yefa ldadisindt' \re MckU-bi H:ı
kukla okudu; Edebiyatı cedide nrs!.ı ara.>ı:;

m hayat ve eser·
leri üzerinde tah·
lili bir etüd olan
"Hayat \"C Kitap-

AH)ll':l)

AHMED TJ\IB
'ulkamlb ..-.usrn)

t:n:~mt

rn.

notu

(O:ımaımde

Tıl!'o. OsıruılW\ch:

Abm d).
AHllED TAL..\T RE\ (l'skudartı)
Şair: (H t!!i5l l -.,. &
"°' rd.ı lluanı·
y~df. d • babası. E::~ rıınu Htlır.ı)undllD
v t:ı,,-- \"\: saravıh, ç<.lrtık tıı.n l!Oilr& a : r
•
s kllıhr ) Jk !nllŞ Ahmed
~ k• ı .... dem ;,;.rt) •• g.ttığı \'anda
E: .. bcs vaşı-nı.1& '<:Um bı·

c....

i:.lltlt n ııonra bu ydim
m.a..~ .s;:;n ııgr"'crınd n yctiml~r
a:ı:l!m.ğa 11) bır Ha!ıı Oma
\"l.'"±m!Jr ı;orm~ llk t..ılı·

ı ı <' " sa~ ·d yııptıktan b:ıoka Hafıı
ô.Trr Ff ı:Jl fa?.!lct ' krnıllı ılc d~ aynca
b r mlli"ş .i \• murti>buU olınuştrı. On on bir
, ~da ik n h!mtsinın dclilctılc devrin
~~ Şl')"hl rmdcn Kudretullah EfPndiyc in·
ti..~b etti \'?' •'SlJtkepO.," oldu 1N70 &.- Hafı&
Om r Efendınin ölilmll ile mflncvf balbUınI
,~ bllyük bir haya.t desteğini kaybetti. Pat•

l:!TAN?ltn.

-

.AmI!:D T AÜ T BI"T

kapısı r:şfy- :.. i bltırd..Ltrn sonra Bahriye
m~kt bi'lc girnck istcd. ı·,nc! t."bin ı: "çok
ağ!ayıp su:lad·"'ı halde" an:ı. ı razı olmadı.
B;r arıı::!!ı S! 1 n.iycJ B ..J fçsL Abdilrrnh !'t
nmi Efc-:din!" c:ım' ~ l'Sl .. , ... d vaın etti.
büı ük k:ı.rd -:n n Amn\u•lu'>ts Bl mt tC'lgnf
müJürlü~ihc Uıvini i.i. r. • anas:·--. ~ rab r

ora~ıı g"ttl. Berat ır. j?Y' ·~d G"'\ rin kıy
mf't!i fı'im1 .rinJ 'l Yd: :::ıı H:tlil Efl "din n
Wt:lx'si o11u 1~7 d• ! :ın~• la dc'ndil: tı:k·
ra.r Sclimly de r:ımf d rr 1 .-,.;rı · devam rtU:
muUı::ı.s.·ı'llar tcrafırıd n "Mci ')Ü T""mn" d'nilen Hoca T-r'ıs"ı Ff "1i"T M'·'T! t ffz!kl.
heyet. ihihivat okudu: H -c:ı. '"'.af :t E'"rn lid !J
d<> fa."!'IC'a ci">T ! 1i; tı•ı \. ,... ı::ı. a 'ı kürt c;'a"
Alim ve sair ırnynar"ı.1 'ı H""'! AbcP'ka-lır
Efendi il' tıuust1: ('"1\ Yll"lı Vl bekar. killlSt'siz
olan bu Z'.ı\U CVİ'!'l.C' 'll h: ki &'.- n ' a.<·kın o'a·
rak d:ı Alır-"1 Trı-t B vi'l n.;:ı1" ö!Jü: kürt
Abdü'kad:r F.' nr'!'d !1 d0 f'l'"<; \'l' arab <"d"biyatını Ö~nru. 1 ır.'9 da lrntihan r' VE' 200 ku·
nı~ nına.<ı'a

ti m•ıhı.stbe kalemine r!lrdi. On dıkuz y•l r.:>"t'"n b·ı kakmin
bas ki'abf>ti"<'. 1(:!')9 da adl'v" m•ı\ı"S •b' T!' 'j.
dOrlüıTiinl'. t;rkrt' av ııcınra da B:ıhrive Nl'za·
reti mi\et<>qar'ı •ı~ tav:,.. f'<'l"di: be'i av sonra,
bn m:ıkarr:ı b:ıhriw' mrııl ~ind"n wtimıe mütehaqqıı; bir zrılı tıyhi knrarlaştıi:,'lndan açığa
çıkaMldı (1910),
tTıık!irfarlı i\h"lld Tı>lat füv d""''Timizin
büvfil( rııvoı?rnfı Mn'rrıwl RPMrl lr l'a t"Öndrrdi~! bir otobiyografi mektubund3 şunl~ı

A•i'iv

Nc~nr

yuıvor:

"Adl'wnf' vn:r.'f<'i T'f'""TIİVl'-nl lfanan Mn'"D.
ak:ımlan "S1"dl't". "Zııhü"" t"'l~t,.lc>ri "d .
l'f''h'l'l<'lPTin,.
Pirl· r, "".,, vazar.ı
E..vv::mu
ı a
üh
ul'TI.
m :ıl'f''kPdr dini m<ıkalr'f'r. C"ilüq Vf' Vf'ladetlerr'!f' • ırn~c>tr- li!'anınr'!an • knsidı>'er •
dım N ·
'aza.r. . . acı mc>r'hnrn "S:ındPt" in n<'zarrti C'd"b w.....,.,;ı.-,, rf'1•11r'!ilt•"n
b 11
1
mlidrl
·
son'"n
\'r>7. fr"vi b'r
~ fakır !·far!' ı>Hlm 01 vak't'·'
.
imt!V'l 1
k
·
' '<l ıuılı•bi
.
z ıır. t'O r:ılıştırırlnr. az VI' -,.1 _,.
R 7. va:m,.d•k· onı
..
.
rı "•uı.
d t"
.nr mııo:ııtrfıt olurdu "Sııa
"
f"'nth~aqı 'h<ı,..,ntı Fııkat
· "• ·
.,., ıır- f' ldi S"h'b" • t·
mı>("1']']11 "lll'<'fü

b'"""· ...ı r,,.,,~

ı ı~ ıvnıı Mc>hl"'~<'l 'N'•ırl

V"

Ff!'n'1:Jr,. b:ız:ııı hanı. "B
.
·
ha..,..ı,.ınıı ..• ı:T1,. 11 ., 1 r 1
•
::ışmuv"rı~1r-rflı. b"'ı
llbthı>a hllm""' """'l nMn. '1nı- 1

rt" -

Bıltmu!mrt'lr ~n mlytm, Talı! ' ""'mıılırT
de!' <!"nırtb'l\.
r mldlr. Dlrıuı mıdır!
"Bu Slru~ Jar.!lnynyu giden Ertuğrul

4.74 firkat yn rin gark olduı;tı ha'~eri
f ır .- r )
l c•-.,ı d

\'

•q •

,,

ür

H•h:ı

gelmişti.

Bey mi.lsa-

E.-t
giin D:ı'!ıiliy(' müsteşarlırı Jını. H•m nn Pn-1:ı. bu gibi teürlt vr lıi yatı umıımiyı yi tahrik rdec('k
'.ızıinnn. r. ir: r.n yazılma.mnsını kat'iyyen

" c:

ıhtar

etti. Kcrkt ,..., Ç'ürkü:
htt'mrm d \"Jet ıılr) hinde f'\'lmde gtlftt'g1l
Sonm f'!\k Jıımııl t'dl'rlrr hrrl;r5l11 nturıl15U \'ar
AJkrrfılrn, O'') htl'n. Ji'"5bden, ırnttabdcn
llıuttU phı cUıanın it lmdıır c.-a:rn•u Ynr

kıt'ni ın

lı11'(nıd-.

d«' drdıfım vcchlle c:ısus
lar coUtl. jurnal cdrrlt•rdJ: beni belki ncfyed :rlr-rdi Matı.unttnn ~ekildim".

lkircl .A~dtiJh:ı.midin lhriciyc Nazırla
kiirt Sa.ı-i Pa~nın o"!lu Şcrif Pasnvn
ktnbdi rc'"mİ\·c M1 ı:ıTlimi olan Ahmed Tal5t
B'y, B·'d \'i' Ş riI Paş"tla.r tıırofından şairlik
rın"-uı

şanına ?il!"k nııil b:r himay,, gömıfiş. daml!,t
Mahmud Pr-;a.nın Top.~M?~lioğlundnki Mşa
n('-indn de E'n ı;aro 'mi ark'ldaşı üsklidarlı

Safi ile b rabc-r her nrnıın bJklc>nen dostlard:ın clmu!!tu. Otur alb Eenc·lik memuriyet hayatının SO'I devrinde a~ır bir darbe oldu · vangında. kPrdi Ba.!"•t ve fik 1r mahsullerile .beraber kütüphanesi de mahvoldu.
TWı:ıt

;rllzU gönncdlm ,.e

ı::linnrm

mr 1Alıın im ı::nm •em t'\'frıde
\'nrltl'n hulmd:ı.r ı:-lizlılı> be\'11..

ıknmet etmckt<';>im.
Çlln ıurrı hal< \ lk:ubl mr'Zahlıılo mlhlfotlr
nı~ \'erlır.~ını; lı:ilWım llnlı ne ı;fi•tutr".

Şa~ t~ ~udnrlı Ahmc ·j Tıılat B y. lhaanıycd Ç. ltrı kııh'i
eh annd:ıki b'r cvd., 15
Eylul 1926 da mide kan. rındcn bld".
.. ,_.• al
:J. \'(',
kf'!:....,,ını
tı ay yatakt:ı. lnl lrn bnstıı.lıg·
.. _ "ist' dat"
·
:ı r.snııı-rın.w

yııziığı U%U1l bır

u-. i_şa.rct c.ttiği ilzl Ti'. o r ,-, rtlı şair Neknr1ri ya'lına c.l fo".'dildi.
Mrı'lı.Tud fü-ma~ tnal, y kından la'll<i ~
bu kıyın tli ı;-ıirin ı:C'" günl rinde bir ziynI"'."tini. ı:ı.lrc"lil' J.ünür·~ kemal'"' t>A !:ıln ış 1 "rilt'
örtC'r k şöyl' anı 1 ı\ :ır. "F:ı.ıtılı"~ hrn""5·
mınt':ı. b'r gün <' b:ı' ,.. d1rct rnli~tcc,ıan Ali
Fuad B '~ C\..;'1" ~····-. ı~ukavc'-. vcçhilr Sil·
lcym:ın N:ızif d· {""1 • O k&<iar Ji\tif \'t' zarif
Mils:ıh'.lbc rdildi ki. b'ç:ırc> hasta: - Hay<ı~t
mı iad ttiniz! c di. B..z de O"UD di'rüb:ı sfölcrin·l n ~'lyat buldulc". Şair hakkırıda da·
''Talii.tta gördilüüm fli mr..·y tlcrd n Hri,
cf'al v' eltvaı n;n rüz:.,.nr:ı t: bi olma"l'.l:ısıdır.
Demi ikbal \.' ~d..~:ı.rdn ~ftnr Vl' Jrfiftarı111 dl'·
ğlşt.ırm«li" divor ki. bu l·ü•,nm. t ..aı ölçü -lin·
dt' bir t,.ıyorrnfın kalcm:tıdcn çıkınca bfiyük

dımin
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:Muh:c!din Raifin :
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F.\1mln ''llndı~n:ı. ynnmllilım <"mm.'l Tnl'at
Yanıtı bin bel"tl mr.llnlm on:ı MIA

Tekafit olduğunun tezine anasını kaybed~~ Alımed Tn'fıt Bcv - ki, bu kadın ders vekı~ ~krneltcizade Hafız Ahmed Efendinin kı
zı ıdi •. cıvlcnrnivc mecbur olmu!l Öm
F
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TJ"\°F1K PAC.A.

kı Paşaı!ın j.qtırfi.kıl ıkrlemış bır ııafhıula bulıınmu,; olıuı ır,iizakcral İtalyanın Trablusıı
uuırrıızıı ,~ Balkan hnrbınin :ruhuru ile munl-

başlayarak

den

J.S62 yılmd:ı Har·
biy.:

mek!cb!ııde-n

~:.ı.

1866

l!lrta ı..-aınııştı Balkan harbinden so~rn. mezkur nnlşnma trş~bbüsiine kadar gınşmış ıse
dt bır taraf• an dcvletın askeri itibarının azalnı·ş bulunnıa:oıı d.ğ r uımftnn Almanynıun
ihntnsı yolund.ı İngılte!'('nin Rıısya ÜC' sıkıca

mlillıımı

slll"ll.TJ

fakat

;>ı~rüı

Jrerlikten

ııs·

ıstıfa C•

dtffk
Harici)'<'
Neuretm" intls:ıp
eyle:ııişti!'
yılında

De,·.

nnlnımuş olmııın keyflyC'tınden Osm:ı.nlı
ıetınm valnızlıgını gordü vr umumi Harı::ıın

~'\il

bnşlıınwcında Dc-vı.~uıı silfilılı hitanı!lığının

o zan:an

muh:ıfaznsuıı

idare meri<ezı F'h·
ramıa şchıinılı,; buhınan Italyar ht!~
tfımcti n"ıdnddd
'I1lrldye sefaretini'
lkind katip o!-

.\hn""1 TM1ık f'a•:ı

(Rnlm: <;. B.I

muşbır.

Bundan sonra 1 72 a VıyllJl3. sefaretin·
de. 1873 de- B~rlın scfarctind \ l' 1574 de ':>aş
kltiplikte Atina s fa1':tinde bulunmuştur.
1876 yılında p, tcrsburg sefiri Kabuli Pa·
şaya vekall't etmi.'k Ur.ere Pctersburg sı::faretı
maa"a.hat.:;-Uzarlığma ıı:ısbo'·ınınu..tur
Harp
ilanına d:ıir Prc!lS G-Ortchakofun notası üzerine Istarbula n\·drt!f' siyii~ mrnıur \'ı:ızifcsil ·

ln vslye etınişU.
Umumi H '"P csun <: ınd:ı iıza ı bu'wıd•ı·
ğu Ayruıa demm C'ylcmlş \"<.• 19IS d~· nıütnrl'·
krvı mütcakrp Teşrinis:ınlıJ • Sadımıanı olmuş
iı; • d!' 1staııbulun işgalinden mütevellit \"tlz.lyeUcn dol:ıyı istifa etmiş, Ayaıı Reisi olnıus·
tur. 1919 da Hatirnnda Parisc gidl'll ilk hi"yctc rtynset ctınişU. fa.kat Clenıenccau tanı·
fından fena k:ıbul göret'C'k neticesiz a\·dı:-t et·

m k saadetine mııl oldu 8 Ekim 19~ günUn·
d" Istanhulda Nışantıışınd:ılti e\in~ olm~ş
tUr. Knbri Bcşikt.aı;ta Ynhya Ekndid dı:r
u\hnıcd Tc \-!ık Paşıuun iki o~'Ullanndıın
biri emekli kurmay yarbayı v Dışlşkri Ba·
knnlıl;'lilın masl:ı.hatgilz:ırlanndan İsmail Hak·
kıdır lkinci oğlu emekli kurmay .blnbaşılıını..
dan Ali Nuri tk:arct ile meşguldür. Kızı Fa~
ma Zehra Moran lstatfauldn Tnksımdc oturmaktadır. lkl oğlu soyu.ılı olarak Kırun Cı
nıy o.ilesinin Cl..~din işaretl0 'Okday" ı=ıni·
nl lntınnp t>tmişlerdir (1946).

0

karargA.lıı Şuınnudıı bulunıın Serdıın-Ek~m

Abdülkerim Paşa nezdine göndcrllm~tir.
Harp aknbinde Atina Sl'Iirliğinc tayin
edilmişti ve 1SS5 senesinde Pııristeki Süveyş
kanalı konferansına birinci Osmanlı Murahhası olarak iştirak ettl; k()nfernns nkabında Berlin bilyilk elçiliğine tayiu edildi Bu scfirliğı
on sene devam etmiştir. Bu esnada Alman ma·
liyecilcrini Anadolu Dl'll!\iryollan:ıun inşasına
alikadar ctmeğe muvaffak olmuştu ve binnctice İngilizler tarafından ~na başlanmış
\'e lzmite kııdar ikm:ıl edilmL., olan demirvolu
•
Devlete rücu etmişti.
1fı95 den iUbareıı Osmanlı De\·letinin dnhill \"e harici çok müşkil bir zamanında 14 yıl
milddetle Hartciyl' Nezaretini ifn eylemişti ve
31 Mart \'ak'ası t'!lll3Slndn Sadırazam olmuş
tu. Yeni Pldişah Sultan Reş:ıd tıırnfıncfan sadarettı.' ipka ~iş ise de is>.ifnsı fızttine
1909 yılında. Londra ıscfarctinl! tayin edilerek
Osmanlı dr,•letinin umumi harbe iştirlıkinc
kııdar Londrnda ikanı t l·ylcmlşti. Bu esnada
İI'.gilt.ere Ilı.: amimI bir anlaşma temininin teminln ~ise de Sadırazam İbrahim Hak·

mişU.

ltilıif dc\'ktlerinın

sulh ş raitini almak
1920 güniln<l • tekrar Pari:ıe
göndcrllmişti \"l' tebellüğ eylemiş ulduj;'U
şartl:ınn müstakil de\·lc1 me-tlıumu ıle gayri
kabili telif olduh'Unu bildirerek donınüştü
1920 e.kını ayında tekrar sadıırct rncı·ku·
ni deruhte ederek 15 A[,rııstosta imzalanmış
bulunan SC\-res nıuıı:'hedı.'sinln p:ıdişah tarnfıncfan tasdik edilmemesine dıkkıı.t ctını:.-kk·
beraber ls:truıbulu YunnnWann crncll!'rinl'
üı.ere ı Mayıs

karşı konımnkla meşgul bulunmuştu.

1921 yılınd:ı şu'bııt ayında Londra Kon·
fcronsına giden İstanbul heyetinin riyasetini
denıhde etmişti ve konferansın resmi içtima·
ında Ankamd:m gclımş bulunan milli murah·
haslann nokt:ıi nnz:ırına iştiri.k ettiğini b •
yar et.nıiştl. Ht>yctiıı uvdcı:ind Parisd ı Oumhıır Reisi
Romnd:ı Krnl tarafından kabul
olunmuş ve bıı vesile ile !ta\ya hilkitmctinln
giiney bntı Ana.doluda tanınmasını talep ettiğı rüçhnnıycti redrlC'tınişti.

,.r.

Mud:ı.nya miitarckcsindeıı S<ınnı. Türkiw
Bii~iik Millet :'ılcclisinln lıfı.kinıivcti 2 Kn,s;m
H~22 giinilndı· 101 pflrc top rntlahtiln lliın cdilmış, Rabı!lli Hükumctint> sou ,. rilmiş, hu sur~t~c Ahmed Teo.•fik Pnş:ı da Osmanlı DN·lctinın son Sadınıı.:ımı olmuştur.
. Ahmed •rc-vfik Pnga bu aurcUe .,7 vıışııı
dıı. ~en GO ~:ıı fiili hlmıcti hitamında :>~rduu
tam ıstiklll il~· ırulhıı ka\'UŞnl\lş olduğunu gür-
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ladılar

tan
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ti
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biri
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AllMEO l STA (Deli)
Alcmd:ır Mus·
tıı!a l>ıı:'...:ı büküm t..ııı d \'U'Cn yenıçcrll<'riıt
Rnm:u:ın ıhtilfiliı:d , bu ayaklanmanın başl'·
ca mürctllb ve mil<: \"\ Lklcrind n bir ymlçcn
z:orbaııı, elli dokuxuncu bölüklü 0~ sa·
bık ustnsıydı Al~dar Paşa Bııbıfilıd· ki m:ıh
U"nc kap!UUP baruta ateş vrrdiğl ımman
r
luıvıı ola.n kubbe üı:::"rindc bulunuyordu, d.g "
birkaç scrgerdc ,.<!'bu kubbcyı d' lınr u~~ •
ş:.n \'t.: niç nl :-k b<rııb<.'r l ll•f oldu.
cabı S&1d , •.umyma=w
A.H'.\lt~O \'lı:FA Ut;\'
Ş:ıtr; yak n
dostbn tnrıı!ıncb:l blıyük kardc$. İ!'.!!lllil Sa·
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fa bulamıyarak 1001 de bu butaha.'l
I:'·
du. Karac:ıahrr.::d me:.arl:,.ınıı göm 11 .ı Ah·
med Vda &"')' n h."'I!llz otm )-aıında rn bu
h:ıı::n füumu ~ t;:
dut.lll. Turk ı ri fX'k
orlJınal bir la~tını kaybc~ r drnlkb

olmuştu.
M~ıı:oımmd
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'kh"&lld

Alll\ml> TlFl.J ı~n·:Nnl
(B. : Tı!lil
AHMED USTA
On aekir.ıncı amr ha.t·
tAtlnrından, Topçu' ocağı ntferlerinden idı.
Tophant'dc Arulık Mescidi~ imamı Hafız
Mchmcd Efendiden sülüs ve n~ yaz:ı Ö~'TI!n·
m1ş vt- dn'linin soı,;kin sanstklrlanndan bın
Bibt
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90m'I.

\'l:Fll( ['

•

f TA ·D~l
bınız

bcra.b r düvdı
r::ı.ı:ı.z:mma ,
karış:ırıık Par t
bir k~ nferans ak_., Sun) ~ sevk o1unarak A\'nıpa
ask n-ı n mJ tian \' sur tı sn 1u w asakiri
şihrcnın " ::aiCi tt kın.., c- ..C" k yf ıyeti
!.J'a :ı kcnf ransta mUz:ıkc rr olunmaıı:ı takarrür \ bu karara Babı!ı!. dalı, mın"S!akat
eyi "d. B:.ı b:ıpta Alım d Vdık Ef !ldi.}e td·
graf ı.e n rıı 'l ş;frcli tal matı Ef mili müşa
rünileyh konferansın ıykli ve milzakerc cd •
ce:"'İ madJclcr etrafa sızıncaya kadar sakladı
ve Fransa hükfım"tinc karşı inkar etti. Halbuki B.ıbıfilinlıı konferansa muvafakat vı.ı
dç h€y tal matı mahsusa tebliğ cykdi{~ı
Fransanın DcrsaarJt t sefiri Marki de la Va·

kttr'io
rrtinro

gc\"Uemlş

olmak a

!ş'arntı llzerinc'lo~ransa

Hnrir'y Ncza-

malimı

oldu ve resmen Ahmrd Vcfık
Ef !ldidrn talt p olundu; fakat Er nrii öylt)
bi!' tbl.!ğ'.'lamc almnd ğın• ifad d • L rnr cylt'd..ği...-tl~n Ali Pn'1 :ı ta!lınatı açık teigraf ilcı ir-
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ı;ale m cbur o'.1u Artık lnkAra ır -cal
yıp ALm"d Vefik Ef rdi mu. kat< Par
ten savuştu B,,yl l; rkaı: g-ın m•ırur ı Frn
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an Ml' • inde imparator
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yor" cL.} haber yollamış Ef .- 1: d : "Sultan
&lipı scfırl olsaydım zatı haı m t :ıaplan
burada bulunamıız.lan'lı" c "'\-abını \"ermiş Bir
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dı. DiğCT blı- rh-ay-et göI'C' ıl
: •o g
yatroda imp:ırat nın loc!Ll,ıh b •'•·:rıu~. ~u
peni açılınC!I, Fnın ız!Arıı kartı l kLI"\. .,_ııı
hiddetli b;r tav1rb loca), t rk
~..ı. ~ •
\'avct ne olun>:ı G' ::ın. Türlt c'ı; cfuı \
ıct.İnin ŞCtı:"f"ıni k<>nı uş~ur. Al-:-ı~ \
Efendinin Paris !ıkralann l2.11dır:
"Napol~n'un bcy:ll: bo., 'ı bır arab:ı81
\•arm•.,; Vefık Ef, nj ~ a~nını ) ftınnl
buntL"lla sokaklardll

"Tarih
ıl: bu .. -

r-1.

Dl :,;...r:ı kitalinin
lr:ıy ~'.rıden ch!:ıyı
y• galey d.
' kur:::.: _Jıı:..ı Suri~
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c: \ tı !hW-zaratı
A "'"O Vef:.k E-

.ı\h=ı \ rflk l'ııı:ı Son ""tin' ..o-~

cı:estnı:

"

xcz.:ı,

1

' ""'" ,.,. h!.U Uv

gd yor :ı:aruı ;f k t '
bayı d .... urmos!n.."ı

- 4b0 tığı yerlerdcln d('J'('beyl rinın nüfı..zunu kıran
yfiksl'k m d nr C<'s:urtİ hakkınd:ı b:r çok ıı.i·
kiyetlcre yol açtı. hatta b:r ara Babı!Ld
"Müfe!tiş Ef~ndinln rl\-ayct l'dilt!l gayn ka·
nunf hareketler.ini tahkik ~in aynca b:r heye·
u tcftişiye gönd.•rllmesi" düşünüldü, \- niha·
y..t Fuad Paşanın lıinıay<
s:ıdcce. azled.1•
di \'e Sadırazam Ali Paşanın ölümüne kadar.
yedi yıl mazul kaldı. Açıkta kaldığı bu llZWl'"
ca zaman Türk irfanı ~in faydalı oklu: MoliA,

ere tercümdcıi, "Fa.lik<'i tarihi OsmanI" ve
Micromegns tercümesi bu yıllann malısulfi
oldu. .Ali Paşanın lilfimil üzerine muhril hü·
.mayun Mahmud Nciim Pagaya verilince. ye·
ni Sadıraza.m. siyasi h:ısmının sevmediği Ah·
med Vefik Paşaya alk~lı bir dostlu.le gösterdi:
Onu rlisumat emanetine tayin etti (1871 J.
mizacı bu mcrnuriyetc uygun değildi, banndı
ramadı: iki ay sonra Sadaret .Müsteşa.n yap·
tı (1872), tutamadı; Maarif Nazırlığına getirdi, yadırpııdı; kısa bir müddet sürayı
de\'.let ar.ası oklu, cilıayet azlecWdi ve 1577
ye kadar aı:ıkta kaldı; yine Rumclihisannda
kayalardaki köşkün~ ve bu köşkündeki kıv
mctli kQtüphanesine çekildi. Bu 3'11la~n
.ma.lısulll olarak da "Lclıcei Osmnni" adında
ki meşhur lügatinin ilk kısmını \"erdi. 18i5 de
Petersburg Rus ilim akademisi \lu alim de\·let adamına muhabir Azalık piyesini verdi.
1878 ilk mebus seçimlndc İstanbul mebusu
oldu \'e 5 Şubat 1878 d:.ı ikinci Abdülhamid
~afındnn Meclisi Mebusana Reis tayin edil·
di. 27 Martta. kendisine vt'Zirlik rütbesi verildi. .Meclis dağı!dıktnn sonra üç dört ay kad:ır
Edirne valisi. iıyan
iklnci defa Maarif
N~. ~Şubat 1878 de Hamdi Paşanın yerine
~~<>kil oldu \'C kabincsJ.nde Dahiliye Nazır.
lıgını da ken.ctisi aldı. Aluncd Vefik Paşa, Os~ devletinde Ba.7\•ekü ün\'llllloı alan .,_.•
cı v . dir k' Sa
Ul.!n
~
1· • dırazarn Unvanının Başvekil
değiştiri)m · · .
.
e
esı ıçın bızzat kendisi uğra.şmıstır
derler. .Ba,.c;.;ckil.liği ofiçüncü ayını do!du~a:
dan. AbdtnTahm:ın Şı.-rer Efendin"m tab" . ·ı
· b' ·
ın ı c
şenı._ 1: Jurnaleı iftirası ÜZ.:>rine azledildi (la
Rdııüle.hır 1295) ve 2 Şubat 1Si9 da valil'k
1
ıle Bursay
.. "ld"
~ suru u. Bu jumalda, \iikelanın
~ğu ill' ittifak ederek Vl'liahd Reşad Efendiyı tahta çıkaracağından, Şd1remini Ahmed
Raai:m :aşa vasıtasile İstanbıılda bulwıan Rumt'.U mtihacirleri eşirasından binlerce lllüm eri
*'l"balan tedarik ettiğinden bah~yord u.

azam,

Burr;ıd:ı dort yıl sli!'C'n \"ıı.liliği bu zt'.'!lgin \ilA·
yetin imar \•e fikır hayatında, milb:ılügıı.ınz
bir kalkuıma d \"rİ oldu. 30 ikinciteşrin 1882
ti ıkıncı defa olarak Başvekiılete getirildi. fakat bu 1.kincı hükfımeti ancak üç gün sürdü
Ke:ıdisinin kötWer defterinde kayıtlı olan
Şı.•yhlilisliım üryanizade Es:ıd Efendiyi kabl·
neden çık:ı.np jyiler defterinde kayıdlı Bursalı
Rıza Efendiyi onun yerine getirmek arrusu
ıkinci Abdillhnmidin nazarında Başvekilin
azli iı:in kllfi bir sebep idi. Bundan sonra tek·
rar kayalardaki köşküne çekildi. dokuz yıl
bir milnzevi - mcnkub hayatı sUrdü. 2 Nisan
1891 de yaşı yetmifflı:e varmış olarak onıda
öldü ve JtöşkünUn cnıınndaki mezarlığa gö·
ruüldü. Torunu Farünnisa hn.rum tarafından
dikilmiş olan ka".:ıir ıta.şnun ldtabes.i şudur:
"Eazimi ülcmayi lalim.iycden. efahimi \'Üzerayi saltanaü sen.ıyeden Ahmed Vefik Paşa
nın kabridir, eJfatiba".
Devrin vakanü\·isi Abdurrahman Şeref
Efendi, bu büyük adamın portre.sini şöylece
çizer: "Afif· milstakim, malCimatı vasi, şedi·
düşşekimc, \'atanpcn"el', cevval. cebbar bir
sima.yi mUhib idi. Fransızcayı \•c fiırisiyi pek
gfiz.cl söyler ve tcliffuzda edayi milliyi i.z.lıar
ı.>ylcrdi. Mütalaaya meftun olduğundan pek
çok asar \"e kiitilb gözden geçirmiş '\"il okuduğu şeyler kuvvetli hafızasından iivanı şeyhu
hetine dcgln siliıunc.mişti. Fakat o kadar çok
mahfuzat dimağında muntazaman istif ola·
mıyarak naklclederkcn biribirinc karıştırdı.
İnat ckrccesine varan sebat \'O metaneti ve
mübaliigaya meyli ve istibdadı harekatı darb:mcscl h~kmüne gi.rmiştir. ~laamafih en ga.
np harekatında bile, aransa bir hikmet bu·
lunabilir. Hodpcsend ve hod rey olmakla hiç·
bir mliskiilün
karşısında acız· go.. stermeyıp
.
·
bll.rnediği mesail hakkında bile hükümler uy·
durur ve sonra da bir ka.lıka:lıa salı\•erirdi Va·
kııı:_ ':'e ~bal ile serveti istihkarı müsbettir.
Se~ını ahire.sinde üç dört ayda bir kere ziyarctıne gid •reli
.
" m. Zatcn (zengın}
olmayıp her
~y çı~nuıy°:" mazuliyet maaşı da sade olan
ıdarcı bcy;tıyesine kiı.fi değildi l;'" • r
d
ve hatta . d .. ..
· ""'i')a :ı.ersu e
.
mın er orlıılcrl yamalıydı. Tenezzül
edıp de ne zammı maaş be ne gü t
la·
ı~nın tctllye..cıini istemlşUr Hasta~ c maaş
şahane b
·
gı mesmuu
. . uy~ruhıp mna.şatı mülodahilesinin
:\1yesme ~adei seniye taallük etmesi üzeo (tcşokkUr içln l bir kere aara}ı hllmayu·

ANB.1KLOPED1B:t
ı-

~a gitmiş idi. Me~yetlcn yalnız ıstı~
ıha.ret olsa b~ yuıc tcbeili nzime IW'ZAdır. Ki'bir \'O n.zamct.inc payan yoktu. Sevmediği

adrunlan, herhangi rütbede bulunursa. bulunsun sureti galizancde Uthkir eyler, ve ~
landığı kimselere toz kondurmazdı. 0 lhU
halinde evlidı makamında bulunan ~r
kend_i cllle ıha.remden şerbet gt>tlrdıği olur:
Büyük püsküllü büyük fesi miidev\'er çehresine mchabcti mahsusa \'ererek nürani ce
ıhcsınden büyüklük \'<'zeka ve ilim ve ha~
y<'t şuııalı lcmean cderdL Sokakta dilenci kı
yafetine girse hiç tanımıyan kimse bu adam
vezirdir diye hülrnıed--bilirdi. Müccssan ha·
miyyet ve sad:ı.kat idL Adab ve ô.dn.tı mllliyeye rla?'et. edip baremi_ne fe.race ve çed.ık p:ı·
puf' gıydirırmış. Eyyama uymayı bilm z lıır
ferman dinlemezdi. Fuad Paşa: 'Ahmed Vefik Efl>ndi, binek t:ı.şı cesametinde bir pırlan·
tadır, ne zinet eşyasına yarar \"O ne kaldırıma
konur" der imiş .. "Scrnegfın kütüphane" \"e
"her tarafı dikenli bir yuvarlak" tabir1eri de
Ahmed Vefik Paşa hakkında söyll.'nmişti. Na·
znnnda memurlar iki kısım idi: lviler w fe-

nalar. İyi belledikleri hakkında t"c..·cccüh \"C
enuıiyeti berkemal idL Fena bildiklm ki alu·

dci rüşvet olanlardır. indinde çrrçöp makulesi sa.yılır ve onlara husumet beslerdi Acz ve
ademi iktidan, irtikiıba tcrclı eylerdi" Abdumıhman Şeref Efendi Ahmed \'ciık Paşa
run şahsiyeıtini tarif. \'e tayin etmek içın bl:r
takım fıkralar nakleder ki, cidden gilzcl eey·
!erdir:
Dc:l\i Nazın iken mahkeme karan!"
mahkfun olduğu borçlanru alacaklısı esnafa
ödemiyen ricalden birine adliyeye uğraması
için haber yollamış.. O zat da, zamanın Mc>tince attna binip nezarete (;<'lnlİŞ. Ahmed \•efik
Efendi kendisini odasında alıkoyup llkırdı
ile \"akit geçirirken, emri üu-re hareket cdeo.D
memurlar nezaret kaplSllldaki ha:<"\-:UU pau·
ra götürüp satmışlar. tutannd.'ln esnafın ftl3·
cağını kestikten son!"a geri kıiliuunı nıwnn
odasını!;. '6mn1ıakta olan borçh!ya ' nniş·
ler..
S:ıdaret milstCŞ3n iken ('\Taka ~
- ~ mt>ktu~u değilim, \'B&ikm. Sadıra·
r.:un mllhim dc,·kt işlcrlnd' iSti.Şal'C' <'yicdik·
le )"('y'ılJıi tx-ynn ctmktir! dt'r imiş.
Bursa" Wıi ıkt•n yapurttlğı h~
gelir tedariki yolunda bil' tiyatro açıp Mcli·

ere'dcrı tl.'rcilmc ı:tligi koınrdileri oyn.nur, Uerl g<>len ~ınurlarla Bıırı.ııı. eşn.! Vt' !yanını
da arzularile veya cebren tiyatroya ıı.bonc
Yazdınrdı. 'Mahkrmci şer'iye nıı.lbi A111m Bey,
m!!Blcltl l.caln tiyıı.troyu gidl'Illiyl!ttğl.m .bab&ne cdcrek abon'" bedtlini ~:ı:; bir llabah
bakar ki. arabalığının kıqıım gece valinin cmrlle duvıır ile ördüriilUp hayvan!an ~c
mahpus kahıuş_
Bunıada kira arnbaml;: sokak eoknk do·
1aşır ve arab:ıcıyı lwıdl.'.D Qkınıız aokıılı.IAra
sokar. arıı'ba dunın<:a: - Vali Paşanın ara·
bası durmak biç o!ur mu?! dlyerek 'belcdlyo·
den amele getirtm:-k karşı g ten duvan hem~ yıkt.ınr imiş ... Bu 61U'ctle Bu
d:\ bir
hayli çıkmaz sıkağı açmJŞ~
Bursad3 kafad:ır bir mtldıMumum.t mU·
avilu varmış; akşamlan o gilnkil icraıı.tının
hikmetini so.-ar paşa da izah eyl.erm!ş. Blr
defa Mudanya Kaymakamına filin mevkie
kadar Bursa yolm:un iki tnrafına. afa,Q dik·
mesı.ni em?'('tmiş. Ormandan çıkanları fidan·
lar fula g ld;ğindal ta)in C<Llen ~ rdcn 6W.si?X! d dilaniş!e _ Ah:ned \"e!ik Paşa mut.·
yen r tahkik gittiğinde g6s:c:rdiği noktad3D ~ ri ne kadar ağaç dikLmiş ise hcps!.nl

ııOktilrmüş_

Hilmı.ci:ıi

eorduklannd:ı.:

-

Mudanya kaym3.kamı \'el'diğim emri bu kere
fazla icra rtti, yamı da eks:lı: icra edebilir,
tamamını ıcnı.ya a 1 ışm:1lıdır!

CC\ıı.bım

\ı'.7•

miş.

Bir gWı b:r k6ylil kadın kenılishıe mtira·
caat cd.ip saatini kay~ttiğmi. aradığı tınldo
bulamadığım '\"C \"ali Paşa tek gfulilğilııtl ta•
kar lSt' ka~ıp şeylerin buhınd$ ~ n k!'Şf<>yled;ğim hsbcr \ttd:.ltl rlDdcn onun için kf>.
\'1.lild n B-.ırsaya 'kad:ır
~
yl r. Ab·
~~ \"t'fık Paşa kadının hangi koydcn oldu·
ğunu, sa.atı.::.ı ne bdar \-aldltcnberi kullan·
dJtını'
aman bytıcWğini nıp anla·
dıktan sonra bir muddet " lt'mcsinl cmrodrr' Ç1I"Şlj"!. admı gönd<'np mün.-Wp bir
t aldınr kadını çağırtıp tek gai!üğünil ta·
~ · - Hanını. ben kaytpbn bulurum ıuna
'!Ul' ik n bulurum. n \UUni gcc;irmllsln,
şüııdi bu saau al lrull:ın. bir daha kayıbın
oı~ 'kırlı: eekl.z ıızı..at ~cıı mllracut
l' di) f;&ıliinü alarak gönderir..
Mulıalreinc wıulü kanunu ile mülkiye
m(':lDUNnmn kt'yfi emirlerle tevkif vo ıbap
mllddclumumDer mAnI olmakta ldi. Bwı·

ISTANDUL

-- 48'l dan çok

sıkılan AbnıNi \'cfik Paş3

bU: gün

Sa<iJ.nU:am olur ~ Adliye d:w"CC.ll• gidl•rek
binek

t.:Şında ~ydos

cLye

bıığınp ~

kapılarını kapıyııcağıru 50ylc.r illllŞ•• \ e &Oz:.ı
Iırt.aııbulda yayılmış.. Blr nra1ık adlıy:.- dııirC
si tamir olunurk n eakllerd bir kAtip e!t ndi sandıklıırdl eski bir C\Tak doeyası an):or
imJ.'j.. lrgatbaşı ISglc paydosun~ fuı ctmiŞ ·
Zavallı ki.tip Ahmı:<l \'cfot Paş:ınuı Sadı.ro·
zam oldııb'llnu \'(' ıı<lli, yt t.at.e ı_; ldi.,>uıl zan·
nedcrek nc.:le il andığı kapayıp razı takı
mını toplamak iç n kıı!-:m od:ısUın çıkmtŞ...
Büyilk '!lly:> mır M.:Junud Kemal

1ııalda

da gllzcl fıkralar \•.:tnlı.r
Bursa \'ali.:! •. n valilerin sadaret ile de·
ğJ, merci ri ola.o Dahl:.ı\
:Ncz:ı.r.ti il" muhabere etmesi grr Jctıginc da!r &ıdıraWm
Said Pasadın ~i
mim alr.. •ı, 8' .~ Pı: ayı
ııemıcroi, D:ıhilıy<' N ı.ar<tin ~ bir telgraf~ l'C'k ; 'Said ı:mzuil< lt.r telgraf aldım· bu ad1m kimdir" diye sordu.
Yine Bun;:ı. vnliliğlndr 1 ırn Lr gün dc·fterdar, M:ıliye N '-:3.1' tinden d ftcrclarlığ3
gelen t.elgrafu.rla m rkezln masr:ıfl:ın içın
birçok para ~d.j..ndcn. buna JllkB.n bulunamadı;;ı hususunda yazılan cC\'llpların d:ı
kabul edilmediğinden şiknycttı:o bulundu. M l·
liye Nez:ır\.'tin" m_ıhtıuar ve mUfit son c::-vabı Ahmed Vefik Paşa \"t'rdİ: "Para d~hm
b... bu vilfıyetıc :;ok" cLyeı bir telgraf çekti.
tkinci d· fa Başwltal,.ttcn azlin.iı>n bir·
kaç sene sonra. bir glln mabı:yinc'..Ierdcn Hacı Alı füy v
rm • ııar:ry•l
toplanır k
bir encllıııt'ne d:ı\ l ed.lınişti: "Efndimiz be·
ni c;ocuk oyuncağı mı zıınncdiyor!" iliye -Oir
k_ahkalııı atmış, mabeyincinin defolup gitmem ınftn:ısuı:ı da hareme gitmişti.
KlZJJlın kızı F'ahrfuınlsa Hanun anlatır
mış; liınrünün eonlannd:ı şişır:an yücildünU

a~r, mzılar kııplayarak, yerinden, bir ild
kişinin yardı.mı ile gllç kalktıı'.;'1 halel<' her gün
bnhçeye çıkarmış, bir gün kendini yormaına
sım sliykmi.'.ller: "Sizin çocuk o!dUi:'\UlUZ \'11.l'
mı çocuklar! Bcrı yemden çocuk oldum, bnh·
ı:emdrn \'UZ

geçmem!" demiş.
Evkaf Nazırı ikrn Gnl:ıta ııe kvilıa.nesi

..

ne yapılması li.zım bır yaıılımı Yllpmamıştı.
Şeyh Kudretullah Efendi: - Ben seni Haz
reU 'M!."'.·liinaya h:mıl,.. etilin?
•
Deyince Ahmed Vefik Paşa: • BC'Il dl'
IK'1l1 Hazı't'tl Movlayn havale ett.iın'. cevab ını

4~-

wnnişU.

Bu büyt.ık Türk \'cirıııin şahsiy<'tiııi ve
!tusus'i 1'ayııtını aydınlııtnın ba.kuıundan J\fıı
rar mnskş_r1ki Dr. 1ğıuıs Kunoş'uıı aşat;rıuakı
hüuı-ası da ~k kıymetlidir:

"B r tın'Bl~ nnm< m daha \'ardı. O da
!\hmcd Vc-fik Paşa nimın:ı.. Müşarilnileyh
Lc·hcd OfmlarıI'nln muhterem müellifidir. Pa·
şanın kim olduğunu. csı.:rlerinln. t('l·cümclftı·i·
nin şolırotıru zaten f'\'\'Clcc ö{:,"TCnmiştim.. Bir
gün t>rk ndcrı kalkıp Boğazic;inin bir diknci
vapuruna rV.kib<'n Pıı.şarun ikamüt ettiği Ru·

mftlibif!3nna gittim.

Paşanın kOşkU tept."'('ic

inis. lsmJ koşk n.'Ila· saraya IX'ıW'r bir ıblııa
ıdi. Orııya gidl'rek \'aınbcri'nin ml'ktubu vasıtasil P~ın huzuruna çıktım. Viısi kUtUph '\Asind.: A\TUpa.ldl.ıi bir koltuk snndııl·
ved • otuıı.ıp O('nİ öyle Bl'\'imlı bir suı't.'tte im·
buJ , tti ki, iı.deta mahcup kaldım
· r ;aru:ı da\'r:ınlŞl şalı:m . bakışı mer·
di.~t-. yüzündc.kı Z<"kİı\Tt. sfüdind ki ker&.mct
b:ı.mı uyll' lıir İ<'SU' <'Ui ki, kırk Uç st'ne geçtik·
t-u r:.mra hayali hfıla gözü:nün <inlinden gitmez. N y timi. 1.iyaretimln ı:"'bcb.!ni anlatır·
ken kcm:ı!ı n.z:ıketle:

- D<mc.k
sında

kı.

A\TUpa şarkiyununıın

sıra·

y<'r tbulmak niyetindesin... Aferin sana

aferin! d"Cii.
S. :ı - O muradıma ermezdm evvel türkre ü;:;renmeliyim. Folklor d·~dikleri edebiyatın
türlli türlü izlerini arayıp bulınıılı)ım ...
Pa.şa - Çok arayacak olursan. zahmetlerden çckinınl'ZS('n muradına elbette nail
olUl'SUn. Araba şimd:ye kadar bu yolda ter·

rübelerin var mı?
Paşanın bu suali üzerine Rumelid!'.1 top-

lamı.'J. oldu~m ~rkfıleıi m<'ndilimdcn çıkn
np OU'(·r bırer okudwn.. Bu avam şiirll'ri
muhterem llliınin c:ok ho.suıın gitti.
- Ha, dr<lı, benim de e!klirlaclığım parçalar bunlardır. Yolun doğrusunu artık buldun.. Bu yoldan hiç sapma..
. !lana çok minnrl \'i:'r<'n bu sözlerinden
ııcvıncrclı :

1-<"'ıcc 1iz.d" avam liıgaUcrı bol bol 'bu·

lunııyor... Dl'yince

- \'au'
. 1ı-h cenı.ı gördün mü., diyft
" · Berum

sordu.

Ben
dum bil -

c..

"
'"'
y 1
a nız g1innck dt>!;'Ü hattlı oku-

Hemcr. , k

' ıs em!esindc.u kalkıp lclıÇt•tılnln

güu-1 cllll<'nmlş bir nlıııhasını aldı v baruı. he-

diye etti.

etmış

Oklllllmü çtfl<ı l<uthun
uçtun
B<!n bir lır.W ,...,, ~t\lm

Tohurnıımn }1!l'I!

Pnmı - IA'lhc::md• lıul.ınmayan avam iti
gaUl.'rin~ rası g<'lip yazar lll{n kitabımı tek-

mil

AlIMED Vn"tl( PA A

olursun..

Ben

'Mnalır. mnıınlye... diyerrk k ndl·

lrıin<' tcşckkUr

Paşa

• t.thn.
Bari Lıt>ı.n ~ııılda sana !hım olıın

şiir ıın.rc:ıı.lnn bıılnbildı.n

ml".

Brn
Dalın iş h nOz başlamadın Da·
hl!. <ı k'ldar İlt n:ı'ıf,'lm yok .
P ' lir " l f iti· rrkn Eunrn·
Oyl, ı
buranın blruıcı ~\"l:nl benim PV1mde bulncak uı! cllyr ba."ır;. r ın
ır.=ızl tc•kli! ttl.
OdıIBı'ldnn çıkıp mı.-rdiv.-nd:n inl'!J'f'k
"b·ıyurun !'' d ıli ÖnümUz:c! biı· kaı ı açıldı ..
C. ~tim.. BakUm ki· güzel bır bahı;t". GUililk
gUlüstaıılık. gllZ('I gfi.&<l ııf~lar Şan! şan!
sulo.r akıyor.. Her ')aııd:ı kuş!:ır, blilbUlkr şa·
kıyor. Bakanın gôzkri k:ı.msşıyeırdıı. Ellen·
ııi birbirine ''U11U'llk "?ıkn~~·" dı:,- ... &ı:-slc:ı·
dJ.
- Le<bbcyk drndim' dly n ~ir !tadın
sı.'Si işiUldi. Paşa:

Bir cany m \'ar. d~. sana gilı::l btr tür·
kü, Tiiı'kmen kıZlnln tUrkilBllnU suJhy ek.

IWn

rk-t

lkruır.mdan

sonr •

yanımıza gcldı.

r:ırı,ı.

Paşa - HAydi bıık:ı.lım, bızım mısafır
dj.'nd.;yc Tilrkm n kızml sc.yk .. e'.'d.ı
Kız. yürünU gliı.ilnU ortcn:k uux k b r
s;; ' şu ıtUrkUyU söyl di ·
Ben b!W:ım•O ll\ in )'lkl.ıo:ı
TD\ lıu1wı donnım ceJrtlm
\'tnlıln ııllun ııhıb (ıklım

nın ~UJD beyim utloııı

TUrkmro ım:ı, tnrkrueD ı.:ızı
Sabu.lıın aı: btr yıldıt.ı

cm,

ı;idcmcm tnrıı:rn<"ıı km

Kır atımın n:lh 3 ,,ı.;tur
Ar\Jı8UldD tııln

)-aktur

nlr ~c'Cll.k 3'WII 1t1S;;tur
Olt. ı:-ld• Ill('lll tll.rkmt'D ı.,u,

lk'ylın otbıı• P3fAl'1 ı:ılb.D
KolnDl f38ltk.
ım :r~
Uln cfılrUm bc\'tm oll.uı

'

uıı.-.ıtrnı n:ı1 ı.ı ıııı
l'\-rocnttl tul ld '1rn

lnrllrrlm

)rtll

kk)1m

ıııo ı;'l<kllııl !!<'ytııı

ı.u. ıkkmnn

tU"'1Drn 1m.ı_

OklWl.ull ıı.ıırtb.r 1...ın
Tohmnunu ı.~ JNıl
11<'161 <'lıtn..ıl bt.rıun cıbım

ilen btemem stıudnırt>ı1..

Tlirk:l 86yl nmrn bun bi~:
Efmd.:m. bu öyl adi tlirkUlerden değ . .ı\dct.ıı bir ba.Ilad'a bcn:lyor.. Buı:un gıbl
bcyiUrr garp ed~y&tınd.'.ı. bile nıı.dlr bulu·
nur. dedim.
Paşa
&n de bilmi)-mım ~ı..
lsittl 'hın yalnız bu bir tancd:r. De~"in bıı.J.
lad1ar z:ıten fa
okluktan başka muba.ver kri <! \'llrdır.
P:ı.ş:ı hauc:tl "l'ilc Llirkü gJıi beyit!, r Uı:c
rı.": uzunca bır mUki1cmc açıldı·
Pnsa ~ G:uı> anmı
.,. ~~unın ec çob'ltnıbn lx-rum d h:ıbcrim '\"lU' Ye~
dair b:w l"8CT'l r dl" kütüpbanemdıo m vcut
dı)'l."n'k bir takım mecmuallr gı
rdi.
B. ~
Ôl le U!(' Wim mC !.lmmıı
rı
j oç.:ı bu:r.ın gibi escrkr l
•
~
8'.mu.TJ t.rçok ~ri \'Udı:r
FA baş'ıcası
Osmanlı l :nır"'m milli b1r

L:
olmaması. t'sti ~ '
:ı:=m ~
f&nsi \'( \":l an.'1t d 1-!yıı.tım:ı t.es!rl alt.ı:h
dilimizi C"'~ dı' ~ uydurmap ~··
.. Şarkı.

l' bunun

arap

ac= ~

bir Osmanlı

~ ıı
ruım taklidi Gıt1

~

ım:,,

iSTANDUI,
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~

·--&ından anıaşıımavau

Gazeteler nıçin haik umu
•
bir lis:uı ile vazıyorlar!
.
Paşa - Hakkuuz ,·ar.. .Amm~ ~te .t bt>s·
Paşa sözünü keserek meyu:ı U' '

ııümle:
-

cevaplı

Ha..

Şimdi hatırının

idi Sualli
ge ... ._.

bir türkü daha istersen

tındadır...
tJ:

elınuzın

,.e
al·

dedi.
.. .. .. 00 Jet·
Yine cariyeyi çağınp şu tur-kuyu Y
-

Kı1ını kınm kın3lı kır.ım

~nl bir~

istiyor
\"rreylm onn...
- Ana br.n "1lnD3ll1 ıına
Sarrafın nltıııı ('Oktur

..

~ydınr ıxuı.

Cariye:
.
- Bunun eşi de vardır. ruhsa.uruz olur·
sa onu da söyliyeyim, dedi.
Paşa _ Söyle bakalım ...
Kız

yine başladı:
Kınm 1a11a

hotoz alayım
yak yok
Kızım lillM potin nlnymı
Yok babı&cı~m yok yok
Kır.ım ıoenı konıyn 'ereJ"lm.
Can bıı.lınrığtm r-ıı.n l"M..

'l'ok

b4tıılnkmı

1noe sa.z sesi gibi söylenen bu ahenkli

beyitler çok hoşumuza git.ti. Pa.-,a. bugün
cwnadır diye nazan dikkatimi Göksu deresine ve oradaki halk eğlencesine eelbetti. Ve
yemek ikramından sonra bir kayık ltiralatıp
ev komşusu olan bir efendinin mektepli çocuğu ile birlikte kayığa rakiben gitmemizi
eöyledi.... Ve:
- Bir iki hafta sonra yine gel. topladığın
nıinileri görelim .. Dedi. (Türk halk edebiyatı).

Mımed Raslm de Karagöz gazetesi sahibi Fuad Beyden dinlemiş şöyle biı· fıkra anlatır:

"Şekerci Hacı Bek.irin dükkanı önünden
ha.na karşı tarafı gib"i.erdi; ~di \ti:
- Burada eskiden kim vnrdı bilir miain?
-

Tönb~kkl Hasan Ağa!
Ev~. o da \'ar idi, faka.t gazetelerden?

Bilmiyorum ..
Teroeman.ı Ah\'al ilk defa o1a.rak Ş•J
binanın fistünde dizilip basılmlştır. Sahibi
Hacı Ag1h Efendi idi. Kapı da daltil olduğu

"di Beş oda kaüst kat
·
.
halde b~t. n da.lann blrind" el tczgü.hı. birin·
O
de
dl' muretupll'l". dig .
Aluned Vefik Pa·
bulunurdu. Bunlar
. dokuz
şa. Sarı Te\•fik Bey.. Bu gazcteyı hm d Vee tt'
ç ••·-rdılar Bilnhaı-a ayrıldılar.. A n""re
fik Paşa ill' Şuıası ~'-ırı c..U\.
~....
ter" (!>fuharir. 5:ıir, edibl.
. .
'

.u

dar'~ ıd~.

~

malbıuı ı

·-:-erlcriııd<'
Şınasl,

·: .. .

muhıırrirh•r
sı;>ne

.. "'"·ürı

Burada Ahmed VC'fik
• tini ve Türk edebiyatı

ı-

Pa.ş~ihinndılk~ ~~:tar:

C 1 m

•
sıye
.. saliikiini belirtmek için. bu alanda tam soz •
hiye.ti olan Ahmed Hamdi Tanpı:ıa.r'ıu lsla~ı
Ansiklopedisine yazdığı makaleyı okumak lazımdll':

..

"Arapçayı.
blldıği

farsc:ııyı \ 'C fransızc.:.ıyı

,.e l..oııdra·dıı ikameti t'SJııuıında

ıyı
iııgi

lizceyi de öğrendiği söyll'lıir. Fn.ka t garbı,
daha ziyade fransız kültürü yolu ile tanır. •
"'Edebi faaliyeti de. nşnğı yuknrı siyası
lıayatıııın w bugüne kadar g'.11:3bcti anlatıla
nıılaWa bitirilemeyen kıynfetinin mnnznrası
nı arzeder. Filha.kikn bu faaliyetin asıl mek~
nizmnsını veren dil hususunda muayyen bır
zevk sahibi olmamL-;. en basit ,.e sade tabirlerle en garip ve işitilmedik nrapça. far~a
kelimeleri. manasız secl'lerle üslubuna geçır
miştir. Devrine göre, Avrupa lisanlarından
da <'peyce kelime ~ullanır. Bununla beraber
mesela Leh'1.e-i osmani"deki nokta-i nazarı.
.. lisan-ı osmani" diye tarif ettiği türkçey:i
müstakil olarak alışı. tarihimizin mebdcleri
hakkındaki fikirleri, deYrinin diğer şahsiyet
lerini geride bıraktığını ve bir nevi milli şuur
sahibi olduğunu gösterir. Dilde daha ziya.de
realist olan. Avrupalılığı ve yeniliği memleketimize getirecek kullanışlı bir \'asıta arayan
devir, kendisini pek beğenmemiştir. Ayrıca
tiirkçe kelimelerin muayyen imlası olmadığı
ve binaenaleyh aslına göre yazılma.en lazım
geldiği bahanesi ile bir eserinde geçen bir ke·
limt·yi, diğer bir eserinde bizzat kendisinin
dahi bcğenrru:·yip, terkedeceği bir la1'7.da yazmış olması. ona karşı yapılan belli başlı itiraztardandır. Hakikatte ilk bii\iik edebi mü·
ıtcrcimlt'rimizrlcn biri olan v;fik Pa.~a eski
nesrin tesiri altında .idi ve biisbütiln a ~.:-ı vollardnn olsa bil;., - mcseııt Cevdet Pn,şa:ıun
erdiği muvaffak:iyctten ıızak olal"ak - eski
ntısirlerin hatıuıım tekrarlamıştı. :4idlli os·
mani'deki şu ciimlc onun lisanı için en \~b
ve doğru hi\kUmdiir: ·~kitabeti, ifadesi kadim
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türkiv" tntbikan olmakla imliı. ve lnşaııı tan:.1
ııh<.>rdc idi... Namlk ~'Kcrrıaı, Abdülhak Hil·
nud'c gfüıcl,,rdiği bir mektupta, bilhassa
gnyr-i mo'ııus türkçc kdimelcr kullanmı.ş olması dolayuüylc, onu. çağa.tayca yazmakla itham ederek, istilwı. eder. Ayni şldd ·Ui tenkidi Voltnire"dcn t!'rclimC' elliği Microm(:gas
hakkında da yapar. Yeninin yapılma(,ra çnk;tığı V<' dil<' hır nizam gctirllmı:-k istenildiği

zamanda. ayni sahifede birbirine tez.at teşkil
eden unsurlann bulunduğu bir eser. bı.--ğcnik·
mezeli. 8'ımınla bcrnbt'l'. bu uslüpta ve cscrd .
ba.şkalannınkinden daha derin olarak, milli
bir çeşni bulundugu ve Vcfık Paşa'yı biıtun
hayatında etrafına svvdıren ş yın de bu yerlilik oldıı!";'ll unutulmamalıdır.
"Ahmed Vefik Paşanın ilk eseri. löô'l
senesinde Tasvir-i Efkarda tdrikn ettiği Hiknıet-i Tarihtir. Bunu Ebülgazi Bahadır Hanın
eserinden naklettiğı Şeccre-i Evsal-i Türkiye
takip eder. Bu iki eseri. natamam olarak. ki·
tap halinde de tabcdilmiştir. Tarihe müteallik
üçüncii kitabı, rüşdiyeler için yazdığı. UZU.'!
seneler elde dolaşan Feuekc-i Tarih-i Osmnnidir Bu cscrlerden birincisinin iyice tetkiki
liı.zımdır. İkincisi iSl'. milli tarihin diğer ŞU·
bcl rini hatırlat.an bir eser olmak itibarile-,
mühimdir. Lehce·i Osmani (birinci kısmın
tabı 1293 - 1qG; her iki kısmın tabı 1
-..9). bu tarih görüniişil dil sahasına•.teşmJ
eder. Ziya Göknlp kendisini bu ~c~ dola·
yısil<' türkçülük C('reyn.nınm mu~lcrin
dcn addeder. Belin ile beraber, l2S9 da nrş·
t.tiklcri Ali ~ir NC\ııinin Mahbub e!-kulüb
re
~
rsa.k· tarih ' (~
adlı eserim de zikredt'Cck olu
dil sahasındaki mesai.sini tamamlam~ ~uruz.
· . •......,- ~-.'":
en....._ Ft'llelon
Bunun sahasındakı• fi l oı·ıcr
ve Hugo'dan yapbğı tercümcle.r gelir Daha
•·•·~-'kienn'ı:" düskiin
olmasl
zh·ade fransız .......,.
"'
~!'.iz lisesindeki tah_ilinm nı biru da mı
· scv'ki ilt.'dir.
. Herhaki ~ Fnınsıı: kiiltu·
zacının
.
kıftı Bıı tcrc!imt'knn ıı;ın·
d
.
d
rune crın en 'ıı
·
.
- ı,.._
.:r- en şa.\'nn-ı diklmt olanı. Mob'l\'.' tcrcu.nı~a
""
•
-ıı;,
tını
tam
lidir. Vakın şairin bntün ku....ya
b uw•
,
. u·r fakat imki..'l u;'
rak tercfinıc- <'.tmcmış
.
.
•
klı Zaten b3ıı trrc 1
idi, gahbıı, "'lxıc& · .
,. fı' Pa.,~ bu
rinin lrnybo•Juğu eö.>iorur.
':mık tcrdl:n
eserlerin b.uılAnnı m!UUU!ll
~ tı'l'etmiştir. lkco ,~ı il<' Y3 ~1
t'rdıP
cümclc-rd b~'Ük bir nım'a!akıyl"t ri.:ıdt" as
lddia oluna.mu.. M ıuıur tr.rcUmı.--k

AUMED \'!:FlK PAtJ.

tstrtn yürüyUşune s:ulıkur Bununla btı
rıı.ber icabında fraMµ:cadakı ınş::ı ta:"ttnı kır
dığı da vakidir: isimlerd ufak tefek dq:1'ıklik
\ r yaparak iı.d ;ta ycrlilc:ştım. 1--:.U tiyadt' ta
yam dikkat olan mcs.ı.lAI ada..bt.aayonlandır.
Örfılınln:e gclmey k olan mc-vzulan d ııma
dof,TUdan dof,'TUya lcrcilnı çt.rnı:şUr ~\d.lııtu
yanlarda cşhaaın tamind<n haşlayıı.nbırdık·
kat \'C ıınla.)ı.ş görlilt.ır. Ahmed \'efık ~·ıun
k ndısind b:r komık icat kabihycti \'ardır.
Adaptasyonlarda bu kal.J.ı~ı:t onu sllrllkler.
Vefik Paşa'nın bilhıuıaa tutwwı p1ycs! ·rl, Zor
ııikü1u ,.e Zom.ki t&bib gıbi ııdap\asyonlardır
Bununla beraber Teodor hJuıa.p (Pinti lll·
mid) ~ Ali İky'ın (Av)ar Hıımıa) ad:ıptııs.
v

yonlarmın. buıılardan aşağt Olmadı{.'1, h:ıllA

dil 'bakımından ufak bir f&iltiy"t bile g sll'r·
dikleri 8..şillrdır. 7.or llilcllhı ile bıı-.üd t:Atıib'i. 1869 da adapte ettiğine bakılıns3. Mol ~rc ~rcümele...--ıne bu aralık b.!tşlımış olıhığu
ka.bııl cdilebilır. Moliere'dcn ten:.ilmt- ttiti
eser! r şunlardır: lııfıaJ.i ıışk (Le Dt!pit Aml.>urcux), m.cIJ3lr: 7..or nikllıı (Le Marl:ıge

Force),

meı:sur:

l>oıı Chıı.ııi

tDon Juruı),

mensur: Tubib-1 aşk (L'Amour Medecln).
mensur: Ad:unol (t.;.
"thropc) maD.."llm,
Zonıki t:ıbib (Ll' Medecin maJgrau!), men·
sı.ır: T:ırtüf (Tart.uf l
m&!lrm!l: Amn-a
(L'Avatt), mc:ısur Yorald Daııi1ini (Georgc!!
Dandin),

mensur

Ol.-ıım~ bıhnbr

Fcmmcs Sa,"3.JJtesl, m.&!ll:m!l:

CLetı

I~ CLeıı

~-'~) •
Fourbcries ek ~-.......
m
• Mer&ld
<Le> .Ma1ade ~ı. mmsur; l\~r
lIK'Jrtchi (L'Ecok- dcs Jd.arts), mamum: Ka·
dınl:ır nıckWıi (L'
dcs Fanmrs ). manı:mn;
'nıt (L 'Et.omdi l, ınaıımm: Dudu
lmsb.n (Lcs Precicl
llidiculesl, mcıu;ur
C~fo'ıcre tl'!"cil!ıtt•:n ıs kltap aWıUc. 1933
d Kan33t killi:~ Urafı.:ııhn ~
tırl S-.uıda:ı
HIJ80 dan H nıwl yı
•
cumt' t>tmlştır Jliki,)?-i Hil.-müy&-l M~
ı:'L ( ,.oltaiN 'dre 12.S ) : 'IWt'lll:ll.; tr.rclinı
(~
n•d.uı. ı.,. ). C1J Rbs , (Gil Blu)
ti!lanl'nin ~üm;ti (Le
dan. 130J)
"
Bu
,~ rlerden \'l"' ~~arın
bahs . krtmizdc.a nıaada, Ahmed \etli Pa·
Giilistan
J)alki\ııkııanw. (l.Aıcius,
'-~ El ) nin tah'nıa yardım dmlft.ir
Gnndc Enn kıp&lio'd aynca mun
Ls
•
.ın """'"
"-": .._.
._·•ı r.ıııırl&
Sclı.:nl'T \
Slulp<'Spcate
._,
..t .,;., oJd"r..' ıkaydı mevcut iM
rlııi tl'l'"CWIIC " ' ~y

t:c

t~TANnt•ı,

4~6

-

Affl·~u:D~\~'EFİ~~K~P~A~Ş~A:_:c:\D~O~ESl~~~~~_.:.::~.:::;.:::-=~:::::~:

ilk mllli), tçililt \'" turkı.;ül ik rı: n')'&nl~nı
\"C' bu b:ı.vntı yn."?Muş: eefırlik,

:

...A ~-"A bulunmadığı içtn. bunun bir rh'ayet

...... o.-.......
(A Hamdi Tanpı·
olnıası çok mubtemcld..l".
·
nar Ahmed Vefik Pnş:ı).
, AIDIED\'"EFIKJ>AŞA C:'A'r~o.ESI -: Fa·
.n.
....,

k"-~'"'n
!::·?ı-ııi'nl nahlyt>sının Dt>rız:ıp..,_,,.... ;;-ı., ....
._A_.,_,

tal mahailcs.I yollanncbndır: 103.t de =ş
Beledi şehir l'\'.'hbcri bs.rit:ısında, Odabaşı
camII

:ondcıı Çııpnya knd:ır ~ d·~

düz bir cadd<" olarak göstcrilmiştiir:.•.an ·
1
bir Y~'l yeri olnn h~ eemun ısukbıl ~
deki şeklini göstermeldedir.: ~e zaman.~
hakkuk edt'ct'ğl b!linmlycn bır ımar proJC'D·
,.,.,.,..,c
mn şehir rehberine konulmıısı nE' de:·~-,,
kadar doğrudur· bllir.~rz. Ahıned\·efıkpaşn
Caddesinln 1945 dcld ıraru:arası şu idi· Oda·
bnşı camii tarafındnn girildiğiııE' gÖI'C', uç_ara:
bs geç!'bllecc.k knd:ır geniş, kab:ı taş doselı
gayet bozuk bir yoldur: solda b!r mahalle
bakkalı vardır. Hrmen bfitün f'vleri, biı'\'r kat·
lı. Jrufübcden bllyük~ fuknrn meskeni ~ıapı·
gf!Ili'!

!ardır. B:ıhçt' dumrlan umumiyr.tle )ığm!ı
ta$andır, bin;ok lbııh~"lerde teneke havai"·

lerlt> -·""''-'~tir: n-.ı~"""" V(' K!i.<;ı;-arlı
~-" ...._.
"' •.,,,..~
Mahmud sokakJariylc olan ka\-ş:ığırdan ötesi
oo (B.: Detlzaptal Mahallrsi) topra.lt bir pateka hnlindC'Cllr {Kasını 194!\).
Blb?. : REK. Ge:! notu.
AIDIEDVEFlKPAŞA

HöŞKO - Ah·
med Vefik Paşanın köekii RumPlJıisarında,
hlsnr üstündcld Şehidlik tr-p<'Sind<' idi ki. gn-

yet

geniş

olan arnzisi,

p:ışa tarafından

Amr-·

rlkıılılara tı:ıWmış \'C bıırndı P..obcrt Collegemfia~Ieri lrnnılmuşlur,

lstanbul topoğrafyası üzerinde salıi.hlyctle sl'lz snhlbl tarih bilginlerinden tstanbul B.?ledivesi rnektupc:usıı Osınıı.n Ergin, büyük
maarif tarihinin ikinci cild!nde Robrrt College'drn bnhsedrrken şu s:ıtırlan vaz:ır:
"Bu mclrlenl1-rdcn Jrel"t'k hükiımctin gert'k halkın gözü c;ok yılmış olduğlı, her müesse hükfımet lc:in birer c;ibnn. birer siyasi mettle menb:ıı olacağı anlnsıldıih ~in ilk zamanlarda lbunlann a~ılmamnsı irin clden gelen
gayret esirgenmezdi \'e kolaylık l?'5sterenler
yalmt mektC"bc yC"r verPn!er ve satanlar halk
''e hlikümcl. nezdinde İyi bir g-özl<" görülm~zdl.
Coll<>ge'in birinci
vC'linl
\'C'fik
16 bin
Dr.ncl lasmıru da 20 bin linı mukabilinde Ame-

Ro~rt
Ahmııd
Paşa l'\'\'t:'lıi

kısmının
lirııya. ~nrn

rlkalılara s:ı.tmışbr.

Ahmııd Velik Pa:a gibi bu memlekette

..

uyandırmış

lliı reisligı··

\'C'

Başvo-

nazırlık. m bu uk. mcc
.
killik gib3 cıı yükıı k mak:ı..mia:rdn v~ mMıun·
U rd bu]ıınmu.7 olan bir ilım ve ıdaro ad:ı.·

ye e C' b" m<'kl< p'~rir." knrşı hükümette
ecnt> ı
. : .
dan örmesi ve
\"l' halkta m~vcudiyct.ini yakın
g
lbllmesi llzııngclen feıuı. tc'~iyc k'!rşı ~e
bu
tct.kikc d".,<'r
ml'SdE' oldui'.,'llndan tercilm"i hııl.ndC' \'C •
rllıtC' mf'çhul kn.lmL<; olan bu noktayı aydınla·
tacak şu birkaç e:ıtır yazı IüzUmsuz sııyılrn'.l.ll
mının

ı!;in

işi y:ıpmış olduı;'U

~

s:ımnm.

t

b

"Rh'llyct•' gon:': Ahm~d \'dik Pn;':ı~ .. u
zcl:ı. lıiırt'k<'lC scvkrd•~n, hiikümct yUzun·
ar bo lanmış olmnlll \'l' bu borcun hiikCımrt-

~;iltan~p t("Wi)'C' roi)ml'miış bı1lıın~ kQ•fi. ilir Paşa Pnristt:' · fir b·ılunduı,'11 sırnd:ı.

~~:ı·ctin

\-C

milletin haysiyetin~ ko~:ı.k

ksadilc V<' )'ÜlC' büküze: tın emrile bırçok
~~ııfC'tlt>r \('rmİŞ. fııkat bilrıha~ bütçenin
d ıı· nda~ mı h r nrocn l.S(' bu zıyafC't mas·
~ hükfunr~ kabul \"C tt'S\·iye OOilml'fım tt
al ll'L~"ca
miştır P~. parayı lıiık ı: en :ım .; ':'
, • n:•ızta!" kalınc:ı kmdi ş, refini ve haysı):~
. .
l d "" lunan bas n-~·vı
tini korumak ıç.ın e n c ·uu
.. .., ~.
Am rikalılnrn satmış '\'e ancak bu suretle

f

borçtan kurtulnbilmiştir.
"Tapu il<- mutasarrıf bulundui!u bu toprağı satmnktnn lıususil<- Ahmro \ Ycfik Pıuııı.
bir d<'vlo~ r.d:unını mm'c hükllmf'l
..aibi bih•ük
•
ml'murlan kadir olamnclıi;'l için satışa m!ıni
olıı.mamışlar ~ de, zam-ının lıükümdan bu
satışın intikamını Ahmed Vrfik Pn"a öldiik·
t en sonra alm1EŞtır şöyle ki: Pıı.şa bldü~ U·
m:ın ncrey<.' gömiilmcs!nin an:o \'C irade <'dil·
eliği ıısı.ılen sorulmq. lkind Abdülhmıidd 'n:
"Kayalar kıı.bristanın.'l dC'fnediniz: !ti, Robert
Colll':;:e'de çalınan c:an B<'slcrl kı) amcte kadar
kııl:ıklannd:ı çınlasın dursun'' tamnd:ı bir
irad" sadir olarak icabı icra roi!miş•ir
J
"Dlf:er bir rh'tlyete göre: Ahm<'d Vefik
Paşa öldii:';rU zaman kPııdisi ic;in renaz" alayı
yapılmamasını. tii~yc gömülm-.m< Jni. dl:irt
hamal tarafından sırtlanıp hemen en yalon
bir yere gömülmrsini vasiyt•t <>tmı>tir."
Ahm<'d Vl'fik
$<-l'l:'f Efendi ili.' Mucur mlls·

AbdııJTnhman

Paşa klSşkünii gön•nkrdt•ıı

lC'Şriki i)oktor t. füınos, hC'l' ılds! dC' c;ok lnıv·
vetii bil'C'r mlis:ıhll oldu'tlan haldt', ne kadar

yıwkbr kJ.

bu

tıı.riht

bina

hakkındıı.

hemen
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hiçbir ıry knydctrr. m:işlı>rd!r IB.: Ahmed y,. .
fik Paşa l. Bu köşk hakkında Şirketi Hayrty
tnrihı,ıcsindc> eu satırlar okunmaktadır: "Ru·
ınclihisanmn en mUrtdi noktası tFhltlik l"Jll"·
sıdir ki, H O mı:tl"f' irtifaındadır. Elyl'\'111 Sa·
nca Pıış:ı kalesinin dlbınde nün1 mini b r bahçenin yanuıda gilz.cl bir kütüphane görülür
kJ, bur:ua tarihi osınarude haizi ebeııunry.t
iki büyUk zatııı ikamc>+glhı olmakla meşhur·
dur. Bunun biri mrş'lıur lehçe eahibi Sadn "•·
bak AhmC'CI Vefık Pa}a mPıtıumdur. Vefık
Paşa kfıtüııhan<"Sf Oınwılılann Ol'Dlettlklerl
kolt kslyonların C'll mU'lı!mlerind<-.n 'biri idi. {'ç
<ll.irt bin dldd"n faxb kitap mevcut idi ki,
iırpsi ratlat'ığın, mücc!litliğin erılfisi lu.mı
dnn id. Bu kilUiphanl' billhare parça parça
satılmıştır. Bu köşk sonralan Ad!lye Naıırı
esbakı lsmrt Paşazack Rıza Paşa DW'l'hum tarnfırubn dtın alınd:~ gı1ıi kolebiyomm en
nerıs paJ'Ç!l.]annı da yine ~ alm.Jftır." {B.: Rumrlihisanı.

fl'91dhtarh

Ş.7•) "0rat'tll3Il müezzl'li" \1? "Drafmaıı ıılJdri•
liıkaplari!t dC" ıınılır: on 9elriz:lncl &mm ııeçldn

AIDIEI> n:Fk1

tilik ha.~tatııınnclan. bcsWı:lr, aldr w mnHidhnnlannd:ın: 'tsküdarlı Ramean ilendi
adında

z:ıtm oğludur:

bir
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ABWF.D VmlJıl PAŞA (lba) - ~
kiye imparatorluğunun eon 1captaııı _ , . .
nııdan, CH. 12401 1824 de Ianbulda daidu.
Baba..'ll Bahri~ emini St-ytd Kehmecl Retfd
Beydir; .,n llti vaşınd:ı. bahriye nıelrWılM
~nfi. T!irk <lonanmaııuıda etmnl't Vl' CllJT'9tlle
acçkin bb· sima olarak CH. 1281 l 18M ele Jlıl.
şir oldtı. fll. 12M > 1867 Girid Dıtill&de Aı.
clmiz han·kitın.ı ~ etti, l.ııen hap ......
mm ~rm Arbdi. adlnda bir ftPUl'
ki. bu ~ uzun iaman 1'llacl npana . _ .

a.-u

hizmet Klltiftir. Son derece llbıullu. ....
nap bir lwıı ve itBıada ata Wr ıdlllw
olan Hacı Ahmf.-> Vetim ~ o dmtıa tıılr:

çok mıllnenaierinde oldup lihi
yazı merülm idi.
Bu alaada hattat
cleallecet bir biner
ahDıi1'L

•
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: • .-~bir mlizci.'lk denilebilir. Rlibab UstAdı Sa·
bahaddin Volkan bu hanıml'!mdiıtin dama·
dıdır. (8. Volkan, S;ıbahaddınl.
AHMED \1KAAJt HAMfü\~1 - Aslı
Hindistruıın Pntna eyfilcUndcndir. 1952 de
Pıikista.n'ın Endonezya. St.'fıircti müstr.şan idi.
Yüksek tahsilini İstanbul Ünlvi.'rsitcsindc yapmış. Edebiyat !akülti.'Bİndc Arab ve Fars fi.
lolojisi ve Islim Tarihi derslerine devam etmiştir· feyz aldığı ilstadlan Şerafeddin Yalt·
kaya, Kilisli Ri!at Efmdi, !smaı.I Sıi.lb Efendi
ve lzmirli lsmail Hıı.kla b(•y mcrhumlaniır.
Pfi.lı:lstanda \"C Hindistanda kalemi ile Til.rki·
yeyi tanıtan sIDuılardandır. 1941 de Aligarh
eOOrinde !:lkan •'Aligarh Magazin" adındaki
mecmuada lstanbul \'C bilhassa lstanbul kütilbh!ııt>leri ve bu klitübhinelcrdeki kıymetli
yazma ldtablar hakkında yazdığı m:ıkaleler
aon derece ş:ıyaru dikkatdir- Ahmed Vikaar
Hamdaninin hal terc<'mesi öğrenilemedi.
Ali <lPD1'f'll

AHMFJ> ZE\"NEL EFE?\'Ut (Kasımpa.
plı Hitıı) - lri yan, idem ejderhii.sı kalıplı
bir rJit idi; şapka kanunundan cwel, Kasım
paşada Kışla Cıı.mli bnamı idi, sanğı pek az
ve ince sarar, cübbesi ise geniş \'C uzun, bu kı
iığı ile de a;>Tıca na1.ıın dikkati çekerdi. 1918
de Beyoğ!unda İngiliz seffıretbancsi arkasın
daki Kamcrhatun Camlinde imam idi, fü·vazıd Camii gibi en kalabalık SC'latin camile;inde mukabele okur, dinleyenleri çoşdunır, rı·
m!ati birb!ıine katardı: öy•e ki mes..•la Bay~d Camiinin Ka.51kcılar cihr.tindcki köşe
eınden okuduğu mııkıı.bdeyi bitirib dı• ayağa
kalkdı mı yüzlerce kişi de birlikdl' kalkar
fıı: Ahmed iri cüssesi ve .._.u
.. ~ .. -cuı· ta\TI 1·ı'(' onde, Jl(>ykleri arkasında yürür, camiin içinde o
!hayranlar ~tlcsi tek vüclud halinde dolaşır
dı. Clzfbcsi esrarengiz idi, seııinin cinsi makbul olmamakla beraber hançcrcsi de oynak
defild!· ağustos ayında sığırcık ku.şlannın
sı:sıeııne ~yen bir ses tonu vardı. Musiki
bilm~ğl i<:ln nlşenfdc nab'lncler şöylP. dursun, bır makamdan diğerine yolu ile geçmeyi
dahi başaramazdı: sesi mllzikal olmayan bir
Utreme hfılinde akışlar gösterir, avam k:ıla
balığı da bu titreyişe kapılırdı.
HA.fı.ı: Ahmed kendisine karşı ı>österill.'n
tqkın lıayranlığa kayıdsızdı, hA.linde vah~l'l
olan bir ad~dı. Bu hft1i lince cer.be zan

Ha-

m, mııra

cınneU meydana CJ.kdı. Blr

edil-

riin bir

4!tl jilt•l

tnış mı; bı

D!bl. • C<Mlct Tarih, 1

yu-

mast.

tarak intilıara tc-§<'bhUs etdi. akıl
hastiihnnesııı knldınldı, Dr. Maz.
har Osman tıırn
fından bır hafta
kuru ekmekle p:ı
tatl'S
yutturularnk kesici çelik
1 \~R mid•' \ c bat'lrsaklannı pnrnlarııadnn
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AH.,AIU1lNAKE SOKAGJ _
%.1.8l1Un Karagfünrük nahiycsiııin l'at.ih k&1Bke.nd..r ma.hall<Si sokakl
Kuhtelib
ciler cnddcsilt F...skialipn.şa :~r. ~-

.....
"-·· ~CÇP.c
··iler caddesi kavşatuıdan
aruında_
~

diğınc gorc Feyzip:ışa !rJdırn.,kapı)

:1

caddesinin g, çtiği sırta dot'l"ll '·-----

vay

"''li• b"ır yokuştur: Uti araba .....ıeoecek
.._umey...
kadar
~e~ş, ~bu. taş döşcli \'(' bozuk bir )'Q)dıır. Birı Kcç~ıler caddesi kavşağı k~

n~ışnp

ı;ıkarıldı

ve h:Umdcn kurtnhalinde süllafıı .a.ıuıı<'<I Ze,-n~ı
kimet basıl olunca
(H<ıalnı: S, H.)
hayranlnnnın keflcti ile hıuıtahüneden alındı, J{amerbatun
camiindeki \"IU:i.frsinc b:ı.şl:ıdı. fakat bir müddet sonra camiin ynmndııki meşruta odasın
da kendisini tavana asarak intihar l'tdi. Hafız Abmedin mecnun tipi, Mazhar Osmaııın
nldı,

nrşretdiği "İstanbul Scririyatı" mecrnııasırun

XVI. yıl 5. sayısında etraflı olarak ctiid cdilrıi:tir.

\il

Uıta ~'lgnuın

AHRETUK HANIM - Asıl adı Diirri~h\'8.r Hanımdır; birinci Abdülhamidin. şeh
zadeliğinde bir cariyesinden doğmuş kıı:ıdır;
bu hüküındnnn devrinde biiyük nilfıız sahibi
d~lı-t ricalinden U\lımcd Nazif Efendi ile C\"·
lenmiştir ld, kocası bu hanımın &ı\'C'Sinde vükS('Jmiş, fB.: Ahmed Nazif Efendi: Hn.cı Sclnnağazarlcl ve lstanbul zürclıısı t.ıırafuıdan
"Ahretlik Hanım" llikabı verilen bu Sultan.
~basının ihtiyarlığınd:ın \"'e SC'\-gisinden ist.iiade ederek bir hayli saray cntriknlanna karışmış, bilhassa Sadırazam Halı1 Hamid Pa.şa
~.nzl-~ \'e ~a~de bilyük bir rol oynnmışbr.
Uçuncu Scliının cüliıswıun tezine kocası Ahmed ~nzi! Efendi ile kaynatası Hacı Selim
Ağanın Uçiincü Sultan Selimin gnzebine uğ
rayurıı.k idamlıı.n sırasınd::ı. Ahretlik Hanım
da ko~~n~a kapanıp oturmağ:ı mahkfun olmuş. ııçııııcıı Selimin hnl'ine kadar • k d"
sind
oa en ıd en.. bahsedilmez olmuştu. İkinci Mahnmun_ culümındıı. yeniden clıemmiyct kazıı.nd.ı·
padişahın vnlitll.'sinl <>.ski &ırnvd
T k
sarayına
t• .
• :ın
op npı
- ·'
gc ırmıyc mamur edildi; bu yıllar
açlındc hayli yaşlırıt olıuıı.k i5ldiig'?l.i tnhmin
o una.bilir.

ve

biri d

blribiriııı:- bıtişik ikişer~~

bır Jurmı.ı gayet harap. umumiyat.Je dar pllrU
ve orta halli aiMeriıı ban.ndığı meU::aıılerdlr.
AksC'ki camiı &0kağiyk kesiştiği d6l'l :Jul aizında. belediyentn hır clrklnk sokak feaeri ile
nydınlalılmı.ştır. (1945 lA.rnlıkL
Bibt . REK ve SA m Turı;ud. Ce111 ııııtu.
AHŞAB YAPI - Ahş:ıb yapt, on yedinci
asırdan beıiyc, büyük camill.'r ve bir ıa.m
mescitler. medreseler, llibylUl meirteperi. bir
kısım lürbclt>r hanlar ve hıı.nuuıııJuo mD!llıee
nıı. bütün bir lstanbul dcmcldi 'l"Urk miman.
ahşap yapıda. plin ze~-i. konfor, Dı~
ve dış r.arafet ve güzelliği ile debl - 6 bediala.r verm!ştir. Bu yapılarda m1rbıf ..,. OJ·
macı altın ,, elmaslarla oynaya lıa' n,.ı
cu r.evkile çalışmış, çiçek ib:ıhgllırl fm ta0

\'anlılr.

..,.....n.

höcrcler. kapılar, dolü
tra.bzanlar yapnu.şta; lflllıl S.

nı<>rdıvenlcr,

yalının tasviridir: "Bizdn klüslc ...... 11111'
Türkün kf"lldi nıh yapll!lllın t.iıımH,J111.-..
miyctle dışmd3 sade bir gtı~ ...... ~
irfan hatlnesiniıı pan!Wan '-ardı. .... ....

,

~AB

TAP!'

-

ahsap binalar ben gibi kalnuş bulunuyordu:

!stı:.= bulun son büyük ya.ngı.nlanndıuı .kurtul·
muş ahşap semtlerinde dı~ k~dine has husu·

siyetl,..rl, güz.elUdcri olan evler pek ar.dır; ?ılc;
olmazsa bunla.nn, tam yetki sahibi §8hıs ve
makamlar dlie tesbıt cdılrrdc !nsın eJiJ('I yok
edilmemesini iinlrmf'k Büyükşclıre milli bir
hfinnet borcudur. Burad&, kıymetli ~n O~
man Nuri Ergin"in "Mecellı.>i Umuru B<-lediye"
sinden bir lx-nd okumak gerektir·
"A.h.µfb bi.ruı.larn hC'\'<'S edilmesi. zelzele
Jtorlrusuruı ntfolunmakta ise de, !kft.rgire nisbctlc ahşap binaların dl.ha ucuz meydana gel·
mesl Türkleri bu yolda bina inş:ısına se\·ketmiş olduğuna şllphc yoktur. Halbuki bfr şe
hirde ahşap blnalann çokluğu sık sık yangın
vukuunu icabt.>ttirdiğı i~ eski kayıtlarda Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren yangını ~nlemck için tedbirler itlibazın3 mecburfye.t. hisıl olmuştu.
"1.stanbulda nüfus çoğalmadan evvel, büyük öüyük kArgir konaklar, geniş lbahçeler ve
bostanlar, .bir hayli meydanlar bulunduğu
ınalfım olup bunlar mururu zaman ile ortadan

-•et-

-tOO •
kalkarak her tnrn!a ufıı.k ufak ahşab binnlnr
yapıld:'h anlnşılınaktadır. Ezcümle (Hicıi
1131) 1719 tarilılı bir ,·csikada bu cih~t (şöy
ICOC' l bo.")·an olurunaktndır:
"Bundan t:\"\'d tstanbulda duvarları yükSC'l< kılrgir odalan geniş ve avluları ve bahçelrn olan birçok saraylar \"tlrdı ki. yangına
sed olur ,.e kolaylıkla söndürülmesine sebep
olurdu. Llikin biraz müddetten beri bazı kimSl'·
11.'r ve dülger \'C kalfalar peyda olııp o sarayları birer yolunu bulup aldıktan sonra tedric
ile binalarını yıkıp kc>.ndilcrine akar olmak
ilzcre tahtadan ve çerden çöpten sıkışık birbirine bitişik odalar ynptp yangını önliycn sarnylan muzmahil eylcdiklcrindcn maada. iynzilbillıi.hi

Tan!A

1717 1"

(,ı•

'

yruı.gm

zuhurunda söndllrmcyaptiklan odalar yangı
nın büyümesine ve nice fesadlara sebep oldu·
ğundan...''.
"(Yangın afetine .karşı alınan tedbirll.'r
arasında) binalann da. ldlrgir olması için
muhtelif tarihlerde birçok nizam \-azedilmi§sine imkan

ol mahallere utr'amayıb feMıll .., .-u& w
yangına .ebep olur haller mlnoımıdaıı .uıa..
yet edild:ğinden ol makule han ve dllkkialann abşab ile binuuıa kat IY)'ftl rizayı hO...
yunnm olmayıp cümlemnin klrg1r blD& IWriJmest ft>rmamm olduğundan. . fH. ı 129 lL

olmayıp

t:ir. Nizrunlardan b:ızılıın şwılardır:
"İstanbul Kadısı 1zzetıü fnzilctlii Efendi

kıırbaru

---

---

bugünlrillere nisbetle luf'zıaı.h·
ha tavaidini daha iyi biliyorlardı. Evlere güneşin bol bol girmesini temin etmek için her katta üstüste iki ısıra pencere
yaparlardı. Aft sıra. kadınlann göriinınemesi
için. kafeslerle. perdelerle örtülür; fakat ikinci sıra ~ercler tamamen serbest bırakılır
dı. Güneş, altı çerçevelerle tutturulmuş bu
ikinci sıra pencerelerden içeri girer. e~n her
tarafıru aydınlatırdı. Evin ikinci katı birinci
katı üstüne il~>riy" doğru bir çıkıntı teşkil eder.
hatta giinlerinin büyük 'bir kısmını evde kapalı geçiren kadınlar bu dışarlık ıkatlann pencerelerinden etrafı .kolay kolay seyredebilirlerd.i. F.ski Türk evlerinin saçaklan, yağmurlara
karşı gelmek ve nazarnüvaz bir manzara vü-

* edllmekt.edir diyor ve Ali Rmı Beyin m"·
ımıblelerinden 'bir ~ naklediyor.

Ali ima Beyin aşağıdaki satırlan oku·
mrlıım. turir edilen mahallelerin. her bü·
Jf1t (lflhiı'Cle görülen sefalet .köşeleri. yan aç .,-e
flllllıt ailelerin bqlaımı aokmuş bulundukla·
11 JDlllhDler olduiwıu unutmamak Jlzımdır:
afetaabQJ evleri abeah "8 kısmı ldillisi

. , _ , lıiriıhiDe .mtllwk ve basık, girintili
t*mbJı ~;içleri de kasvetli idi. Köh•1*alar a881nda mnsarJar mekin tutmuş
J& AYhılan daima )Of, ıslak ve solucanlı olup
w•lı+ırada ~ ıuardı. Hocapaşa caddesi
• Jilet Bildi caddeli olduğu halde gayet
- uldıCaadan taıwıl*h hanele• damJumdııa keöler atlar V'e
....... peacere 'Wl cumhalanodan
bu
karşıya lr.amış5 7 in l'llliP geçenler iı}iti."ier:

...
3

7

a.

7

AN81Kı..OPl:Dl.8!

oedleriınis.

. . . . hiıcrtie .ı.tanbul hayatı" nammdaki
_.... etıki 1stanbu1 evleri şu suretle tas-

-

tSTANBUL

H.!.

$\

'il

1

l

- .f9S
cude gotirmok ma.keadile geni...,...
...,.. .1-Pıl ır ve alt•
lan. k~ış cşkfili hendesiye ile le.eyin edilirdi.
Bahc;•~sı olmıyan evler gayet nadirdi. Türklc~e k~dınlann çocuklann hava alabilmcsl,
gezıncbılmcsi için evin yanında bir hah &. •
·u
çe ,uu
Iund urma k l yadı umumileşmişti. Evleri
ald~ser kiremit renginde olan aşı boyasll~
tckın cderlerdı. Bahçelerde dıavuilar ve e •
meler göriilürdil". (B.: Yalı, Konak. ~:.
E\', Kahvehane. Hamam ve Topkapı Sarayı).
Ahşab yapı. büyük şehirde sık sık büyük
yangınların çıkmasına ve bu ateş afetlerinde.
milli servet.in mahvolmasına, bu arada bilhas-

'?

;

geçmiş bulunmaktadır.

AHTElt - NOO.filam devrinde lat.anbw~ çıkruış famça bir gazetedir. Herhangi blr
nushası görülemedi, Hk nü9hasının ne zamaıı
çıktığı, n:!riya~ ne zaman w ne sebeple
son verdiği, sahib Vt: muharrirlerin.in kimler
olduğu da maalesef öğrenilemedi.
Bibi • Sadi Bey ~ ıı:ııman hUıralan.

I

AHTER l\'l'Tt'BRANESI - tklnci Abdülhamidin son devirlerinde Sahaflarda namh
bir kütüphanedir ki. arapça ve fanıça E9erler
satardı. Suriye Mısır. Hind \"l' Iran lcitap;llarile münasebetkr kurmuş. oralarda buılan
edebi ve islimi C6erleri getirtir idi: mlifteril~
ri, !kitaba para esirgemiyem kimBe'lerdi; eonralan Babıili caddesme rıakledilmif otan Ah
ter kütüphanesi bu namlı ~ banrıama,
mış, bir kırtasiye mağuaama iatibale etmlf:
o da zaman ile adını "Yıldıa kırtaaiye Jlllia·

il\~.ffa~j

,,.,~~

ea Türk irfanının baha bi~ huineleri ôlan
çok kıymetli kütüphan~erln yok otmuına .,.
bcb olmuşt-u. On altıncı nsırdanberl, tırtanhu\
da de\ir de\ir ahşap yapı yasntı çtlnru,, fa·
kat lbu yas:ıklann gi.'reği gibi ta.tblk lmklııı
~~tı. Ancak Cumhuriy ~ devrlndedir ki. Büyükşclıirde yeniden ~b bina yap..
tırmak yasaıı. bütiln c.iddiyetilr yllrllrllltı.

I

1

zası" D& değiştimıişti.

ABl" - On seCizinci &8U' eonlannda ı...
tanbulun namlı meyhane~: Dadenmlu Fuıl, ÇengiıwDfde Alaıı ~ fil
ll&tırlaıia mt't.bedi)'Or' :
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UtTAN'BtT!.

AJ'o!SlKLOPIW1s.1

AiLE GAZtNOiıJU

-

Jtrfurt .ııır11, prrrıtdr. Abn
il~• mehl'O.

qte

budur btı.

Mintanı t lif. bf'ln lnt'<! ~.W
El\un dllk"'- prL: taUı .uru•.

Hakkında milteaddid şarkılar yazılmı;ı.
!ardan birini dt'.' biz:.'lt p;...di,~ bc"stdcm!Ş
~uğuna göre pek yasına gır kiilh :nı oldu.,:ı
~uhakknJ;tır: hfuıkı.ı.r mcclisind raks rtci..;ı

de iışikirdlr.
AİLE GV.IXOSI
R F' Koçunun ı\1ndc yrr Y< r. kuwct i bir mJ ;; 'ı din i.ı.slı.b
k3r ka. mi ik Istanbul h}.ıtı ı~ :ırrL'J '>ır
h.kiyı> idi . Hık ) r.. kahnırı ı ı Balık ·ı
güzelı Ahm '() aılınıla Kunııı::ıplı bir d lık.ıl
Qr !B. : Alım -d. r 1 k l r.ı 'ıl.
f!.kAy · \ nr k Al ı.-no!l!.
hu mecmuuıın Ank • d:ı k
. bo) j

brda ıııt

r rl'lli

Ajax knı\ıır.örünU ikinci Cıhıın Harbi
tarihine mal eden Phta drniz muharebesi
hakkında en derli toplu yazı. Aylık Aıısiklo
prdinin 18 numaralı sayısında Rasım Aguruı

ı...:

CcniJd
rınr lo}ır t hukumkn nra·
s: ....1a · "Ii lıkr . r 'l \ bakkal, d " rcı, r.ın
rangoz kunl:..racı, ltr.ık i \"l ilk.. esnaf. ısçi
atJı:.:.nn c.~ •J ııııı

'"
kon

)(..?

=ı

l k:.I Iarlar

nı:Jt t

)

Ç< !:Jre

\t' l'<1ll"t

n

ısım!

du·rn bir

imz.asile çıkmıştır.

..ındık
h_km
z ncı: ~ olurlar.

r:ıik

kahram ru '~ r, aşk ı; rnın<l:ı knW \'ardır. bir
romanın tomnr tomar mıww:ddcle;;rı hfilinde
ınııanlar varılır, f kat, onlan dinl y,n pesiman olur, dı • m yen ı: "d :ı ~ur" aıycn
mu!ınmrm bu hikıi.} i, lst.:nbul Aıı:Jkbp di.,'.run r._ kadar ç t.n rn :mi İl" Uhc.kliuk td'
ı;ustcrir bir , . .:ikadır. Hikli.yrn n adı
son •.,t•riarda k,)m:lur: muharrir gece bir
r k < k araba:,a bio.-r vr ·
- Buralarda içkıi, bir ) r var mı? dıye
aorar.
Ara'>ac :
İ ~ rsc ~i - • i ~az.. -ınıı gl.t·~ ·yırn d r.
' AJ C:az.r"Su . .Bu moch i m: ı ~ n b:
r :,d . bır ~\Ton in :aniurı hııkkıncl.ı !.uküm
J

AJAı~..., KOX..,TA i"l'INOPL Rumi
1305 (M. 1SS9) da lsı.anbulda Doktor Grosser adında bir z:ıtın riyasetinde tcşekkfil et-

Wllll

rdcncli ".
'IUZAU"r r.,.,.o

Al\ AZO\\..,K\ - G('Çt'll nsnn ermeni
aslı.~ bUylik Rus ?'<'SS:lm•. d€lllZ ve deniz

fırtınalan l =tadı; 18'9(). tayun sonlanndıı ts~ g 'l '< iki baftıı karlar kaldı: gcldı
g~
'lt' ' 1'
il ;ı'l ı ünım rastla.yan
il h rhhı.c. K•;.mkııp Er'l. ~ ..ırct etti, ba.cı piskopo
goriL:,t ' dy"ni ru:.'ıin!dC' h'lPatzıkhıınC) bır tnblo h(d!J~· et-

-t{l!i -

münascbcUc birkaç gUn lstnnbul
llmarunda kalmışlır· Kwnancıan 1
dcnız lii nbaşısı R. K C.'ulhbert ldı.
7100 ton hacminde, mllrett ba~
950 kişi olup sekiz tanr O v dört
tnnc 4 pusluk topu vardır. lııtan·
bula gcldiğındc, mUrctt.ebat ara.
tunda Plotn muharebaıinc iştirak
etmiş bir kişi bile bulunmuyordu.
lstruıbulda şehir muhtcllti ve Tilrk
donıuıma tnkımlanılc lki futbol
macı yapan Ajax gemicileri, birincisınde yf'nilmiş, jkincj mnçı da k.azannuşlıırdı. Dolmabahçc önünde dl'mlrlcm.!ş olan gcml)i lstan·
bul hnllondan bUyük blr meraklı kUUesı z.iynret etmiştir.

...

.

...

miş bir ecnebi şirkettir. 1lk dağıttığı h~
ler, lstanbul matbuatında 20 eylUI 1805 (M.
1 ~9) da ıneşredilmiştir.

\

• . .>

l

B!r lst:ıııbuı Kokaj!'ıııda ıılışnl> e\ler 1117-1
(ile-sim: C. lllseo'ıl'ln lk>bçet'ln ell tıe)

Bibi • Sabo.h Gıu:ııtt!SI

tı. Cuma günü Cuma seliınl!~wdn. bulundu,
kend::si.nc ma:-:X-.yinci Emin Bey vasıtasile Sl'lıi.mı padi.;ahi tC'hlığ dıl1L Snlı günü de zevcesile brrabCT
dız sarayına gidc>rek huzura
hbul cdildi!Pı-; H rinci ru+oco n Mecidi nişa
rulc taltif edil Afrazc, ::;ky 1.kınci Abdülhnmlde iki t.. blo h :li)
t+i: teşrifat nazırının
odasına <>ndük: ':."ir.J k ,disinc murnEsa bir
Cckm<'c". rd asına miicevh rnt hcdiv<' edildi
h' nkç~ y;:m-.;~ sarnyda alıkonuldular yemt>kle:UU ba~'mtip Süreyya ~:ı. ve mabcylncı Emın Bey,-. bernlx.>r yedılC'r. Hessam, Ma~ı. n otwrun<.'u günü de Rus bandıralı Lıı.za
rcf vnpurilc !stanbuld:ın Kırıma hareket etti.
C:.bl. •

Devrin C;ırotclez1.

AJA:X İNGtLtz Kut \' AZöno - tk·

•

C.hun H •h"
.
ıncı
ik
aı ır n il' aylan içinde cenubi Amor: a su :ırınd Pkı.t:ı mu'harr'- ,,,. . k h
ma~'• rınu... !l hır, olan bu h '"" ..ınuı . ıı. ra-r:
Eyılıl 1Dfo Cun rt{ . .. . :ırp genusı, fo
Pr!'ns Abd !..ili
guru, 1rnk Kruı Nıı.Ibı
H
ı 'l'Urkl~ }~l li\'Urmlş ~ bu

AK AGAL.ı.ı.n - Osm:ııılı jmpa.ratorlannın lstanbuldaki daimi ikamctgfilıı olan Sa
rfi.)i Cedidi .ı\mire"dc-ki (B. : Topkapı Sara·
yı)

nk hadım a{;'Ular; eski ınctinlcrdc ak ha"taviişi" tabirı de J...-ullanılır
vazifeleri sara),n harimine nçıbn &:.b
dc'nln muhafazası, kapuculuğu, ..ZülUfl
dım karşılıı:'.;'I

1

ağalar"

denilen saray fç

oğlanlannın

saray

'
{.

'

.

~-

Aja'l krunuırtı (l:n.im : :saıııı

ııeris! bcışnak, gilrtU, arnawd, bır kıamı h!!.·
bcşt. bir kısmı da hllkatı: n hadım doCtru

hllr Anadolu

uşağı 1(i1.

Akağalarn rlltbe '

ır. .,.\ukrı yukarıdan

a.,,~ğl ŞÖ)t: 6U'alıuur.

1 - &ı.puağul, En n.ınuhll ıyunun
en bUyuk ı.abıu
2 - Hasodabq A a; kır ru; \ r H ..
dalı E!llüflu ağanın mlln-btd - raıu
3 - Haz.medar
, !iller k
u
zulüflü ağalannın mürebb.l. utu
4 - fu.c."C
Ata: Kıkr koğuşu ı.
ltiflil ağalannm ?!: bbı - :ı:ik:ti
5 - Sarayat:w:
cru k
u l.i!lj
L

agalaruun mUrcbhı - zabıtı

6
Saray kethUda.Sı, End runun unıu
mi inzibat LŞ!cn ıl
&kata
; ~
-abr, 5 'Qf'fcr. End run
u lularmın u:zı
Il3 babn aka :'.al.ar
-&,,~ A
9 -

t·~ ~"1Llın ...

ncl r

Yukan bd
altd:tlti &b !:!. ar
di. Çalı..cwnayac:ık
lunduklan ka-----~

.iidli.bını öğrenmeleri

yolunda milrl'bbilıgı, bilhassa geceleri End.:run a\·lul:ınnın bckclliği
idi : kırk nefer a~-a idil r. Ba,,."1an, l.mirlcri
Enderunu Hümiiyunun n bU)ilk r.:ıhlti olan
"BabUssaadc Ağası"', "B!'lbUss d t
r'.ft'
Ağası", ''<'}'n UD\':Ultnın en s d

pu Ai;'nSJ" idi (B · Bıib~l!C' A

klı ile ..Ra; Kapu

Aı;'RSı).

Aknğıılar ~uk. lıattA Mbt ı
' U.'l umiyt tk c ırcll r dindl' h.·ulın Ji d kt n 8'. n·
nı. o kil~Uk yaşlannd sanı~ satılır% r, rt
bır 1 diaiplın ıunıl:ı. tahsil
t
ltrir
son d n.
ıtln4 cdıl Nk ~
rd E •

1 ••

,....

(B'"tiln bu bu isimlere

b:ıkınız:} ·

şa K~puağal:ın arasından ~dişahlnr

İJ%t.'-

. d~ b!Mik nilfuz sahibi sim!ılıır. ııcn-eunı
nn ı.: ,,
• kimseler
bil ~k ha ,.ır eserlerine harcamış
)
"
K
ag!ası
Ta\·a·
g6rillilr (B. : Mchmed Ağa. apu
§i. Gs.zen!cr Ağa, Kapuağnsı Tıwlşi). .
, İstanbul Osmanlı sarayında Hnre~ı Hllmayunun muhafazası ile bazı kaba hi~et
leri zenci hadım ağalara bııı:ıkıtmıştı kı halb<>Rla·
kın "harcmaL'llSı " d-..ı···
.......ıgı h 8 dımlardır·
.
' ...,. ••
. Hilmın·unun en bilyilk zli.bıti
d
H
rı a ııremı
·
ıı ..
olan "Dlirilssıındc Ağası .. , "Oiıilsstıadett...,·
şerife Ağası", veya umımırun siLde şekil ile
"Kızlarağası" dır; bir zenci olan bu ıhadım
ağanın, bir ak hadım olan Bnb~ade Ağası
ile kanşdırılmaması gerekir.
Haremağalıın Vak'ai Hayriyeye kadar
)ıılnız zencilerden ola gelmiş, Vak'ai 1:f~yri·
yeden az sonra saraydaki enderun teşkıliitın
dn da bilyük deği§iklik yapılmış. bu arada
akağalarn )ıılnu: .Biıbtıssaade kapuculuğu bı·
rakılarnk

içlerindeki habeşi hadımlar hareme
alnarak zcncı hadımlara katılmış, o tarihdcn
bu yana hııbeşi tavnşilere de bnrem ağası dcnllcgclmiştir.

Vak'ai Hn:,Tiycdcn sonra saraya alınmış
olan akağalar artık esirciler elinde ameliyat
ile hadım edilmiş l'Sİr bc)ıız çocuklar olmayıb
erkeklik kudretinden mahrum olarak doğ
muş hür beyaz çocuklar olmuşlardır.
lstanbul sara:,1nda Vak'ai Hayriycden
evvelki devirde Ankağulann en büyüğü olan
Biibfuısaade Ağası, Kapuağası iki defa ayni
zamanda Darilssaade Ağası, Kızlarağası tayin edilmişlerdi, bu suretle hem Enderunun
hem de Haremi Hüma~runun en büyük amiri
olmuşlardı, §Öyle ki:
Üçüncü Sultan Murad zamanında lstanbulda Çarşambada yapdırtdığı hayır eserleri
ile meşhur Kapuağa.sı habeşi ak hadım liehmcd Ağu CB. : Mchmedağa Camii ve külliyesi; Mchmcdağa Hama.mı\, ki malumat. zeka
ye \-ekaarı ile sarayın mUıntaz bir siması idi.
padişah U7.erindcki nüfuzunu kullanarak kC'n·
disini kızlarağam tayin ettirmişti, bu suretle
'haremi ~e nezareti altına almıştı; ölümündC'
sarayın iki mühim at;-alığı. birden boşalmış.
Eskisaray ağası zenci hadımlardan Servcır
Ağa kızlarağnsı tayin edilmiş. bu sefer de
onun uhdesine llavctcn kapuağalı~ verilmiş.

. hadım aknğalıınıı başı olmUŞlu, fabir zcncJ
Enderun halkı üzerinde otorikat bu zcııcı
• dıı~Uş '··-mcnıi~. söz ııya(,'D.
....,... ' ..,....
tc tcslB cd
~azil edilerek Kapuağnlıt'11ln
bır zanıan eonru
. edil
Bosnalı Ta\-ll§i Hacı Mus~afıı. Agıı tnğun)1lld
•
• • 1 g'hllı"'.'1 da mılnlıal oldu
an o
misU Kız anı
• "ki
b
•
~. ·
H
~ıustnfa Ağaya verı 1mış, ı n\'ıızifc de acı •
•
d .
"ki ;;..ı.k ,;ne bır akaı,-aııın uh csın·
cl sefer ı at>~ ,...ı·
u
tı Oçilncil Sultan Mehmeum c de topla~!ış ~uslafa Ağa emekliye aynlalusundıı ' acı '
ayrılrnk sarayd ıın çı krnl".,, iki bilvUk
-. ng:ılık
~
•
r·u·ssaadt>'-'C
bir
zencı.
Babllssandeye
mışJ D a
.1
....
de bir akağıı. tayin e<lıl.ınlştı.
Jkinci Sultan Ahmed devri riefüinden
Ba'-Tnm Ağa manevi evladı Çorlulu Ali
K
ara ,,
h""
adında çok gilzcl bir çocuğu Bndcrunu ~~vunun Seferli koğuşuna aldırtmışdı. ZU!üflil
Ağalar yt:'mck zamanlan _mua~en ao~ralardn
grup grup yemek yeı·ler ık~ bır ~~ngıı onl~
ra sofra başı olurdu, nknga elını yemcge
uzatmadan iç oğlanlarından hiç biri el uza.
tamazdı. Çorlulu Ali bir gün sevdiği bir yemeğe çocukluk gafleti ile sofrabaşı nğadan
evvel el uz.atmış, o akağa da terbiye knsdi ile
elindeki tahta kaşığın tersi ile çocuğun eline
sertce sert<:(' vurmuştu, Alinin hemen yemek·
dm el çekerek sofradan kalkmasını da scrkt>;ıliğine \'ermiş, çocuğa dayak atarak arkadaşları arasında izzeti nefsini fazlacıı lıırpa·
lamıştı. Çorlulu Ali akağadan gördüğü bu
hakareti unutamamıştı, İkinci Sultan Mustafa zamanında Silahdar Ağa olunca. bu pildi·
şahın kendisine karşı gösterdiği aşk derece·
sindeki sevgiye dayanarak Enderunu Hümayun nizamını değiştirtmış, Sili'ıhdarlık Ende·
runun en vüks!'k makamı olmUŞ, Knpuağası
Siliıhdar Ağanın emrine \'Crilmişti, diğer akağalann da enderun koğuşlarındaki sofra
başılıklan kaldınlrnıştı. Hasodabnşılık, Hn·
zincdarb~ılık. Kilerdbaşılık YC Saray ağalı
ğı vazifelerini de akağalardan alınış, döri t:Ü·
liinü koğuşun en kıdt>mli ağalanna verdirtmişti; bu SUI'l·tll' nkağalara ağır bir intikam
darbesi indirmiııti. ı B. : Ali Paşa. Çorlulu:
Çorlulualipaııa Cnmii w Mcdrt.-sesi).
Blbl. : AUI, F.:ndrnın tarılı.I: :-.ı. z. Pııkalın, T11rlh •leyl.ınlcıi v~ 1'cnnıleı·I. H. E. K~u. BUyük Tıırlh
LOı;-:ıtı ı IJnsılnınınışı.

AKAGAl.ıAU KAP( SU -

a<le ı.

!B. Ba'bllssn·

-

497 -

.. AKAGC1''I>t'z - 1 tonuuı rr.uharnrı, büyıık humonst gaz ·tecı, politika hayatında
mcş~ur bir İtlihadcı; sosyal yaralar Uurinde hır operatör niştcri g,bf dola.ş:uı \"C'ICJd ve
cesur kalcmı, samimi olduğu ıçin ancak kf:>ndlııinc yakışan iislübunun kıılcno rine \C nn~m·, lifüb:ı.liliği, sohbct!eıin.n z, ngln.liği mı.
rıl ul dP tatlı dilı , tr\ azuu i. J t, bul b:ı
sııuııın 8C'Çki:ı şöhrı.:tlcrinden; lstanbul An-

sıklopcdisinc yazılarak lıııl terc~inde ÜS·
ladııı kc-ndi ka.leminJ('n çıkmış otobl) ogrnfl

p~r~al:ı-rı~~ıı

ptk

orijinal şeylrr

olabilerc-ğı

du"üniılmuş w kt-ndisır. • l!H5 dt> bir mektupla mlirı:ıcnat cdi!e?'C'k l"lcada bulunulmuştu·
Akııgiinduz o tarıh le Gece Po tasınd:ı.ki süt~nurıda bu ricamızın •b r haftaya kadar ye-

nne getirileceğini \'adc tm!'k i(ıtrll!'da bulun-

muş ise de yazıyı yazmamıştır. Büyük hrtn
bu d;:ğerü ÇOcuğunun hal t rcem sını muhtasar kaynaklardan alıyortıL.

Aru.l adı Hüseyin Amid r . .Aka Gündüz
takma adı ile şöhrd ) ııpmış, hns kiitil.k adı
ılruruımen unutulmuştw·. 1RS5 de Kat rin'de
doğdu, binbaşı Kadri Bey isminde bır z:'ıtııı
oğludur. Edime askeri rilşdıJesindı:, K1.1lclı
İdad ·inde okumuş, baba mC'Sl kı ol mi, H:.ır
biyeyc girmiş, fakat sıhhi dunımu askcrlığ
miısaıd olmadığından Harbiyenin ikineı 8UUfındaıı ihro.c edilmiş, Paıise gi krek g1JZC2 sanatlar akadcmisinı... ıki yıl d vrı.m etm:.: , l.stnnbula döndilğiinde politika hayatına aWmış, t.clılikcli bir JOn - tiirk görülerek S.: 1.inlk'e slirülmilş, orada İttihad rn Terakki C''-'ıniyctine g rnıfştır
31 mart \1lk'8.filn·
d:ı gönlillü yazıla
rak Hnrckrt <>Mu·
su ile lstmıbul.:ı
gelmişti.

Genç

yaşınd:ı

hnyat.ında

co..Jrn!I

durnulıın .ıc

adı <'tr-.ıfıııda

gittikçe bu~-Uyen b1r
alika t.oplaynıı A·
ka Güııdilı: yarı
ciddi mizıılı ııah aınd:ı.

dır

B ~~n Mu!ıt.e-rrrı kaaU Yanm Tilrkl r.
H:ıya~taıı Hikiyl'le.r, Bu Toprai;'1!1 KWarı,
lki S nl!ii lıasmda {'ç Kızın H kiyesl, Owy
Ana, Çapraz De' anlı, Gaz:nın Gılı Ordusu,
Ikm rctlıı Hı:ti)
Odun E:okusu, Tung •
Tango, O:ılann P..omanı, Koltain. Al , San
Ze~bckle-r. B r Şofflriin Deften.
ar muba Lı.ga.l.ı c; 1 da rttllııt gt.•
nJŞ;J, günr k hayat acı.l.ıuma \"e ynralanna

P

sa.mı.mi yakınlığı.. bilhassa ınlltt'~"C \'C
nilfuı: ceberutıına karşı cıcsurine hücumJ:uı

on.:. ölmez b:r şö!ı.n-t yapmıştır.
I !U.I:.\ (G
raJ lkshıı Ö ırr)
n
asnn son1ı.n ~ ıısnm.ımı ilk yansında btlyil.k
hnn en büvii.k ı.. tlenndt'n tıın; o yilk·
k ubak~ ayak takmıı.n:ı \-armc& blltan
İstanbullulann sımi)tı. hürmet ~ bir al·
ma; Türk tababetin.in ilerlemesı \"" Tilrldycde halk • ııtmm ktL."1lDml.Sl yolunda maka·

le'e!"l, ki~. \'C
uzenne aldıl;ı 'ui!
gı · g;ıy~t
d3.balelm il

ı'

t ılhnssa
kin bır kal m ol·

~

y~nn1

) .. t: • -- rof
a-

lıldıi;'l muharnrlık

mHli

m~. Milli hlücadl'lc-yr tik E:ilnl ~ katılmış, Ankarada bir mizah
t ı çı
~ Hl32 d Ankara Millet \'rkilU tn
Beçllmiş ve o tarihten aonru da kcııln olarak
Ankarada, yem dev! l merkczıniıı Dikmt'D
8(.>mtinde yerleşmiştir. Ilır anı. Ankara Radyosunda hafta aolıbı;Ueıi zwlıle dln!C'!ll'.n Akıl.
Gılııduı:, n :,• llannı tam lıu.h-i ıçind g<"çlrc
rc-k 7 kıı.mm 1958 cwna ııab:ılu wfat tti, ö!Umü bütün :ııırtda
ürlc karşılandı. llk yazılan Se!Aıwule "Çocuk b:ığçcm" ve "Genç
Kalemler'' ad:ındakı 'mettlunlarda çıknuş olan Aka Gündilı:Un. roman \"C hlkfi.ye, kilab
haLnde ııcşred.ilıniş en 'IIM'Şhur <'&Crlerl şunlıır

r

n:icde.ki
~ri ile.
?"ik gcn:ş ' sağlam bilıılh yct
hscn tıbbi mil·
asırdan fut.ı çalııııı.ıs bil·
.. ,

Türluye~

Jın koloJı'yi

'.Nrk renm ~lcrinin b:ıtıa.sı. ilk
'Nrk di.>f,'U:Il \ini ~n ad:un; HilAli Ahmer
(Kwl Ay) cxm1yeunın hakiki 'lnm.ıcusu, Hl·
mayt'ı
(Çocuk Esirgeme) kurumu ile
t r ıulası'nın müessisi, Türk tıb cdeblyatınJa .t-..:.r ınkilibm mubc~ iri olan "Nevalli
.Afıyct'" ın m dl.fı; insanlığın dostu olıını.k
~ Uer arn..."1 bir isim; 1 62 de lstanbulda
doğdu, bab:ısı 1S7i de ilk mcb\ısıuı mecliııln
et l\ll80\"8 mebusu o!nn öm r Şevki Pofadır.
Oruı tahsilıru KOSO\''& askeri ~ycs!ııde
~-:.ırt-:ı.

Etral

---

---

AN8İXLOPllD!at

rültWil ve heyecanh m&çuaı da, yine bu yıllar.
dn, lırtanbullu Rum bokaörlerden lüavro llcyaptı: lbu maç, Takaimde, Sular ldıtre-... .,i.n
bayram gecelerinde renkli rıa1tıyeter oıavu_.-.
tuğu sahada bulunan <Chaııt • Elclaire ı Şan.

h uriY't GUt'tc.ai~f'
yazdığı

uzun

bı~

lede "ictimnı
.
• kı''
hızmctlcrın aşı •
.
güzel bir ta·
diye
.. va
rifderı sonra:
• .
-lekeUerba.ncı ....
~
de de bizi şeref ve
.
haysiyetle te~.1
tmişt.ir; keodia:m
~r kerecik gören
.

maka

olduğunu e?r~
kdıuı
n<'fsını

tekler salonunda olmuştu; o yıllarda bır gal.

letin şımarttığı Rum va.tandqlanmız, tllrlU
nümayişlerle masın seyrine le~. laloııdan

taşan kalabalık Taksim meydanını doldur.
muştu: Istavro, dördllnctı ravundda pes ede-

kim

ma

_,,

ml.'miştir.

men .....~
.
,...limsız
Bcden:m ..
~

Jkoıolm ömer
A.kalıa
. H .......,..,
ıRslm.

., _

ad dı fakat diln·
. dunna·
am bir
• US
. ıı;ın
. .. geldiğini.' iman etmış.
vava
da~ çalwmıştı" d.i~or. d Ekrem Talu Son
Merhum Ercilmen
.... . "Son
-·"'an yamıış
.
Posta Gazetesinde .,.....
bnı ....uhafua
m
demine kadar güı.e1 a dam sıfa
Palaa·. gun
" Ankara
etmişti, hele kafası.. Bır
.
f ~
maılısus salonunda onu ilk de a .......
ıo umuma
teci:
ren bir Fran111z kadın gaze • .
- Ne güzel kafa .. demişti.
ldir
- O kafanın içi de dışı kadar güze
madam!. dedim".
AKANDt:Rt;

~

.
(7.t'Jnftibldın)

-

öğretmenlerinden, kıyaıet,11

beden
tte eski namlı bir ıbokpeda- terbiyesi
ve hafif ilkle
D""9
t.ı.odnda dojdu; ba.bua l(arBih'; 1898 de....
alideıaiııi ıa.Da
tallı mWblm Ali nendiclir. V

ile; yqtannda iken kaybetmiş, Dk=~•
na basıncaya kad&r öksllzlUilln
um,, irldei sentye ile ~Y..& ' 1
ilk ve ol'ta tahsilini ıbu şefkat mhe•a
tam•mla.mış ve 1915 dıe diploma 1llanil ~
lafl Su1ta.ıUaine beden terbıiyeeı öğıetmeal

'7..0:

edOmittir. Bolaı&rlilie ıru,ı oıaa - DarGwafakada iken ha.t1Mn 1'1tı; t.taalJnlda

yin

0 amanlar reaml bo1ra mOeıbe'Jmlm

Jard-

mu. ~lar

aralarında ~:
Bil~ Dk Jıtraretli boka milı&lnbla

n ;.,tltanlrenln baıa gGıılerilıde lnsiUs \e
Amer.lbn 1'Pl "1netleri içinde buluuu

~~Ze11l9ldeDk ......
111f dl talı:OÇJatı uker bc*a"Srlerden ~

ilu ,aptı ve berabere kaldı; bu ~
Ttlrk bobörlbı •bir tnbret ~......,.....

wı plı11. 'llb- lıQk6 Oıarü h&Jıatmm • ...

rek ringi terket.mışti: Zeyııeı, İatanbullulann
omuzunda ve kendiabıi herhangi nüıoı, birtecavllzden korumak lçbı her fedıaklrlığı p
atmış namlı lırtanbul tulumbacı b.badayıla.
nnın hima:yainde günllıı milU feref'bıl kurtaran blr kahramanı olarak 8'1SWrWın~n. Zey.
nel, hu muvatfaklyetinden 8Dara, mektepteki
beden terbiyesi nnıWHmHttne devam etnıeltle
beraıber, (Serde de Boz de Nra) Serili dö
B<*s de FWaıwı ktiltür lisik m~
d&vet oluıvnuştu; diier' taraftan da kendiai,
bu mlleımeeeyi örnek tutarak Kadaköyiinde
yine Serkl d6 Boka adile !bir boka mektebi~
DUfb: ki bu mektebin faaliyeti 1920 den 1926
ya kadar altı yıl llÜrmiiftflr. Orta ve liııe lkre-

cesiade Maarifirı 35 melltebinde ~ olaıı
Zeynel biJhama. Kadıköy Sultaniai, ADbra
Eriıteık IJwl, Gela••aaray u.e.ı, Şieli Terakki Liseai, Vefa Lieeai ve Haydarpqa LiaM1

beden terbiyesi mı1aDimllkleriııde ~

tur. latanbulun lrurtultlf!mdı n llCllft. lıiır.,...
lık da iki yıl Harb Okulunun, llç yıl
Belediye mektetinin boka muıDim~=
Jmftır: YUffeeine çılpı bir aft •
olan bir centilmen l!pOftll olarak lıer her yenle~ hakkı olan "9Jll8I .AJraa.
den 192& dea eoa.ra riap ........... delstwııdı.I~ ......... . . . . .

da.._.

.m '

luwuıınuı kurbuı olarak buiuldu. vak'a ı..
tanbulda. çok denn bır l.ı:ıc.aür ll.)'andırdı, blr
kaç iUO IOnra, bulunan nifi liik oidvp lbtf•
ram ll ZiııcırWwyu ~kzarlıpıa dcııı.wıu,
Lıt.anbul Anaıltlo~ dcrcı &ueken bal
tercumesı ıçın kurdufu ••eıııeler midlrlugüııe müracaat edıldi, ~tı.ma oradıla
Vekil Umuhuai olan lite .lı&nJc edllınJe. bu
bay da o Birada Avrupada buluııaıı aileU Ue
ttmu edecefını bılduınif. f&lıat IOIU'a tamamen ltayıdaız blmıttır. ı.tanbul Aııaiklopeo

d sı.run çok acır yuı -.ı. m~ ~
dl kartwnda t&akibıne imkln bıra!nri. . .
ı..; n bu büyüle adamın liamda R. E. Koç20 huiran 1957 l&.rihli &r Gb . . . . . . . .
ıntişar etmif bir fıkrumın den:i ile UıtMI
ediyoruz:
''Memleket. &ıh Uattbıdır. halsi.. . .

net- b t.r

M1idını kaybetti.

• Lş hayatında DWVa!fak ollut: ...
gorüş. sağlam hesap. çahp•nhlr, lıin9 Yl' bira& taadllfle bir ~ . . . . . . . . .
vuemuş inaan1ar pek - . . Jl'Uat. - - .
nm "nından olan b11J1k1q1 1Dıl1tetılliıııııll
her ltişiııjn kln defildir, f!r _ . . . . Jı:lndao ,..
inana Allah 1'1rgilılııllr.
''Necib A.kar'ıa lıdllu ili'INlııii. bmNel
"'lllenf . . - - . . . ta• . . . . . . . . . . .
ilkcWadlnpwııril....-a 11a1ıat Jıa
~ falıribrılr....... ...,h..S ....

-bt···

. . . . daima pek .....
t i . ..
aehhhahnP"e......._ . . . . . . .
. . . . 1 ı.tan.
,.._ .......

___ ..._..,.. ...

...,_

lıaJmJIP

..,....... .... a.-..

~
!..!fa.
......
__!:.
_
_.._e*t.,
........
olan.,... ,. ......... ..,. ..... - .....

alniıı felmte
1 ,......., . , . . ,.. - :
. . . . . . . . . . . da~1*,...... . .
faJdllteala bu ,.ra • 1ıır ,__ ta1uı11 •
kıme.a .......
ta.il
Abnden.n 1 ıtrn . . . . . arnbtlbl-

MI'...,

tUrk ınilyoııeri, bemeri çok ender Y.t.llU' bllyuk ha.)'U' aever; 1967 hulnuıuıdıı. bir daDia

r
.......

lımlnma••tıı..,.,..._Mıi_..

derlltl. ..... , ...... .-..;,. .
-~--

ÜU' ..... h+rab
- -.. . . . .1 . . .....
ı.

~

walak . . . ..,.,_ h • ' •ı

eı.a

..._ "l'•ı,.. eı.r ı r> '"•.,,.,._

:!$==•..

..:....... t, ...... .••• ...,, •*-e=.,,, •dlll.t• :eu*' wd flıra.
~
................. &
Aaa(. . . . . . . . . . . .

, ..

~:--.::..-~.a.~"111 ~

teTANDUt,

-«!00,·akıtııız. belcrun dik ol:.un. Turkıyc ıçın .r:c zcle ve 1 tı.:.skını ı; bı t~ylik fdıi.kettir; n<
t~blhımde H n<' d: bu kı~ rr: t hlihm :mdc nı;.ı
balib'll yoktur s:ınınm
"Bu türk mıh.:>r. r nın mc.n·ldutln tKt 1
cttıği h.l;>ll" ı 'ı:'nr.J u t k (,.'1kk bakınız ne
azamı'tlıdir:

"Fc''Z aldı~ı \'cfl), w
n yardım ..lıııi
uzatmak- ıst<'mış. "~kktcbim n kimya, fızik
ve tubliyc laboratmarlnnnı ıhya cdchın" dcmiıı: cw~·a b.r kak r1d 33.000 lira ,·crmış..
Bu rakam üç lk'r... içındc 50.000 lıra;ı., bulmu.'i- M ktcbin fakır çocukları için dı.! :ıyrı.:a
ıo.000 hra tutıırl'lc. a;ı.~i yardımda bulunmu;;..
"Maarıf \, k. k •ı kal r _naslık gu1ten·rek
\'r!a Li!Ksıııın kımya liıboratu,·arına "Nlcib
Akar laboratuvarı' adını koymuş. dcrr hineyc levha ruıılacağı ır.ın c!J~ t etmişler yuı:ü
hıcabından kıpkırmıı:ı kesi! rck
- G:demem. Bulunamam...
Demi;;. Bir n'Sm•nı Ltcmi.' r. Eo~,ıunu
bir çocuk masumıyüı n btıkcn>k:
- Onu dı. ıl :-ıı' . ol-.mümd ıı scnr
asarsınız

"Mektep müdürüne ayrılırken de.
- Müdur &>y. d(.miş.. MC'!•kbim içın be-

nı ıır.r ı::ınıan

m

hfıtırıa~·ını:r.. Hıç
~

tereddüt t'l

,11ıl:r..

• "BU ,-nkıtsız 61ilmilıı. mnııtvi nmnlisı n!'-

dır7

"G' ne yaşmda ölen Türk dhangiıi

Yll-

.. uz SuJuııı Sclım için lbnl l{cmal:
ı;;,•111'4 a.<r idi. ,.,nf:• ,mı~hı

;.allı ılli'ıııdud ,.ıur. mıu:uu k:ı."1r-

I.ıı.:nıştı. Ntcıb Akar da sc,·gı lkhml ·ri
fetlıctn·ış lıır cihongir idi.. Bir ikindi gilnC'!ji
gilıı oınrU kıaa oldu amma ıyıliklcrı hafıza.
in! d uı:ı; l'l gid •cclt!ir"
Al\ \ltçt:ı:;,n: - MahnıutJpaşa Çaıvıaı
ııın altb:ışın:ı ..-erilmiş eski 'blr semt adıdır;
hftlen bu ıslm ıınııtulmıış, orası Sultan ha·
ın:ımı semtinin sının içine girnıi.<:tir.
AKAHÇl:Ş:lm UAl\IA.lll - Defterdar·
C! ç;;mtckc:ilrr r-·ddesinde, bu eacldl!llin Abdürnıhmanşerefbcy cuddesile olan kavşağı
ürıcrindcd.;r. hn.lk ağ%ındn bu adı tnşımakla
beraber scmtınC' n. lk."'lle Çömlekçiler Hamam.
d:\'C de tanınmıştır, hatta kapısındı dıı. "Ç'öm·
lckı,oiler hamamı" yazılıdır. Çifte hamamdır.
Türk h:un:un yapısı sanatının güzel örneklerinden bindir: her iki kısmı da işlcmclrtedir:
işletl'n Bay Mustafa Erkan ayni zamanda
mülk sahibidir, Büyültşehirde Çinillhıı.rnam,

ANl!İKLOl'l!:ntst

Dôkmcdlcr Ham:ımı \'e Zuı

, ,__

...n.ı t--"'-'
cır-uyu Haman:
b'"' u.ı:u"' eserlttc ııabıp olm. ıniruJ'
mnını:ı nilcsine "IlC" mıı: ur Ak.v- lıtr t;:,
m:ımınm <>rl. kler kısmının
H
da bir bususıy t goze ~~~ kuıınu:

lırtlilil çatıdır, çatının ortası ~ u~"TI kıfl'n:

biçiminde bir tepe
n ah.."41p, fener
dllşcli zeminin 'k' 'P<'-Dr-ereti VV'dır. McfT?I r

~f;da

ı ı vanında r.o;ı.mınıa

kl

sold:ı. bh-cr ~kü.nlı
'(l('y • n.
bır çlflrı ml'rdivr-n! c;:ıkılnn tiııt. : · :1an
odaları vnrdır. Asıl hn.ıııam
ı;oyunm:ı
\"C

ıJmpısımn

knl'!:'15lna "'elen d kısmın:ı, sokak
• d
•
"
tl\'llrln sağ kc
sın en girilir: bu 'rapırun oolund
•
ğı vardır.
a kahv!' oc:ı.,r;...ıkl ,,.
iriliBir kubbf' ık •ortülmüş olan 0ı;·
u :ı
t' . nl' : hl'nlcn saı,; la. durnr ic;ın Yo.:"leştiril
mış küçuk ' r,nyct zarif bir ~ \'UJ'dır
onun Öl<'sındeki bir kııpıd:ı.n a\ılltYt-'1
•
il
"kl
. . anmı
g
ır;
ru uğu~ i;u ya.ıı d
oovı .. ı
bm!r mı::nr. r
Ykl' • sed \'Urdır. buıılıırosn

'"":"1

saE;"!lakinln fu::! !le ro::mclcrl 'ki kil :.ık d iŞ
~~ri ynpıJ.nw, ırki hamamın ~·k güzel .r,.•_
~u. bozmuştur· soğuklui:'\:n Uı.m karş•<;ıncla d:ı
ikı kurnalı bır soğuk

h.:!vet ,-ardır.

Sold:ıki q,ir kapıdan h.ıumınıın

kıs
mına gr-çllir. üç parçadan mürekk p olan bu
kurun çok güzeldir· birinci pa"ça iki geniş kr-

mcak

AliARCEŞ'

E\

,\,,~GI_,, _ ).(

tıa·

ısa. yuk;:-şunu."'I aı• t.ş.ı. (H. ? ~ H C:OO d& çık
bir yaı:ıgımh Si bina )~

\ILil -

ı

n

---

'* ...

per.ıernbe gilnU çıJı:ar, on Bd m.yıtaht
zah mecmuası olarak devam edegelıııekte tdl.
Kurul~mda imtiyaz Sahibi Orhan Seya ~
.- me9111 müdilril Yusuf Ziya Ortac lıll·
hon ...
• uf z·
.
hilrn iki se<;kin ı:airden ) us
ıyanın elindedir· öyl<'6ine ki, Babıali caddesi ağzındaki
"Akbabarı" Ortacın adeta b<'ynclmilel llkabı

olmuştur.

Hiç tereddüt etmeden verilmesi gerddP
bir billrilmdür. Akbaba, son rubu uır içinde,
TQrk fikir ve sanat hayatında, kelimen.in 1ıı19
mA.nasile, bUyiik bir mektep olmuştur.
Akbabanın ilk nilshası Rumi 7 kln11111.
evvel 1338
Miladi 20 kanunuevvel 1922
perşembe gilnil, Refik Halidin Aydedealnin.
yalnız adını ve ııiyas! mesleğini değiş~
hurda teferrilatına vannca, bir kopyelll oı..
rak çıkmıştı: ayni boyda. yani 28 X i l eaı.
dında ve yine dört sayıfa, yayın gilnlerl dl
ayni. haftada iki defa pazartesi ve ~
günleriydi: Akbabanın ilk nüshası da, ~
denm b&sıldlğı Sabah matbaasına.. hea.....
tı. Refik Halid, Aydedesini karilerlne fa . .
tırlarla başlayan bir yazı ile takdim eıı:m.tl:

=

Meslek

ba.lııll

~ye llOl'lDUoJ&ı' :

Yok\11111 mu eeveraln.

dıernJps', bıilt

111U

Bu 1klain1n ortası yok mu, yahut, dU9 ......
1& mı yıiluldı ? ctıımı,.

Akbabaeılar

da,

ıA.ydedede,

m,.Mttm

11a:k kalarak kalem arkadaehtı ,...., • 1 n
b6yük mizah üstadından miras aJ+1+ın ri şu satırlaria aumnUIJ}ardl:
~dllllr

~bhine--.ıu:
- illa lld 11111 ............ ,.... .........
&lllllmll!

....

-.::r~-.... ~

. . . .. . . .

.......,......

J-· -~ ......... ~,J,.,,_.
wJ.e.J' w..:.ıı ~,
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giındc açılır, yavrular azıcı.k büyUyiıne
Bilrulcr halınde meydana ~ık.ar: buytik
bir losmı da turna balıklan tara!ından avlanır. EU çok kılçıklıdır. pek makbul ~dir:
çamurlu gfillerde aVlamı.nlıı.mı eti ise pek ya •

..n ·• ....l'N>mbe ıdi.

iyin 6wnu Y - T - • • ·
tanzim edilmi•
y
1293 mebus seçım.ı ıçin
olarak
bir defterde, Akbaba köyü 39. hane diği".
. · Evli ya Çel...ıı...inın
ver
rari.lmiştır
"'"
göste bali.~ değilse. on yedinci asır ortaka.m
bu
izah etmek zordur:
:e~ııerin dağJtılması tek sebep olarak gö-

vandır.

AKBANK T. A. O. - Merkezi Adana,
işyeri lstaı:fauJ olup 1958 de omıııcu yılını id-

~e küçülüşü

rlililr.

Ef d. .

b

-ra:. ~em

kunıculannın

lstanbulun en nefis sulanndan ~
lak suyunun kaynağı da Akba'lıa koyü cı
vanndadır (B. : Karakulak Suyu)·
AKBALIK _ lstanbuJ balıkhanesinde
atılan balıklardan: sazan ailesindendir, kızıl.
kanaddan farkı. kanadlanndaki kınnızılığuı
olmasıdır; balıkhineye

kmlkaııadla kanşık

gelir ve kızılkanad diye saWır. Vakille Ruır
yadan akbalığın kurusu getirilirdi ve lstanıbul çarşılannda Ringa adile satılırdı, miifterlleri de umumiyetle Yahudiler idi. Ringa adı.
bu babğnı ruaça adı olan Taran ya'hut Taınm
gadaıı bozmadır. Ringa avu Rusyada bilhuaa VoJga ve Don ağu:larında büyük ölc;llde

yapılır: 7 - 8 tanesi bir okka gelir, bir hafta
tuzda yatınıdıktıuı sonra tatlı suya a.tılır ve
24 • 36 saat suda bırakılır, mart ayında sobah bir )Wde, nisanda ise aı:ık havada rfUı:glra
fUIJanak kunıtular. FIUnesi - dumanbaı )'81111mu. f.atanbuı Ç&rŞllSUıda tarama denilen Jor.
mıza balık yumurtam ealddeıı Rusya.dım pirdi, Pndi memleketimizde yapılmaktadır.
Aldıalığın sırtı ~ yanlan . . .
cabl, karnı beyudır, her tarafı gfimUıJ gllıl
parlar. Kışın derin BUlarduı aynlınu, ~

da yukarı çıkar ve -.Jılllere yaklaşarak ~
dan lıulrana
kadar ııazlık
Jar, atlar anı.
mnda )'Umur- ~~~
taamı döker;

YIDmlrtala r ı
~

tlr,

kDçtık
Clll

1--

3-~Şubmi
4 - Ankara ŞutJeai

5 -

Babkpaan Ajama

8 -

BMmahame Ajaml •

7
8
9
10

•

-

Bqdmsk Şubmi
Beşiktq Şubeli.

Beyult Şubesi •
BeyklılsŞubelli •
11 - Beyoltu~·
12 ...:_ Bmm Şuı.i
13 - Cebeci Şubmıi
14 - Ceyhan Şubeli
~ - Qılldan Şalım
18 - Deabli Şube9i

1'1 - Dly8dıdlr ~
18 - Edremit Şabeııl
19'-Dlmi~
28 - l!Jloeill ~ •
21 - :enama ŞulJlli

22-N.........

• _

...,ş.ı.s•.

•-a.aş.lllll
• - Gllllllr ~
__ .,

1

. . . . .

lstanbul Şubesi•

28 - Imür Şubesi
29 - Kadıköy Şubesi •
30 31 -

~ Şubeııi

32 _

Kınk.kale Şubeai

Kayaeri Şubesi

Konya Şıfııesl
34 _ Koyunpazan Ajıua
35 - Kuledibi Ajana •
36 - Kurtuluş Şubesi •
37 - Maltepe Ajansı •
38 - Menıin Şubesi
39 _ Nazilli Şubesi
40 _ Panga.ltı Şubesi•

b:wlıcalan

Has, özgür, Sabancı. Sapmaz. Yazgan aileleri ile A·
dana tnccar ~il ri ~letılerinden doksanı mütedAkı.ak'm
viz itibar sahibi i-iındir.
amblf'llll
Halihazır sermayesi onbeıı
milyon Tilrk l.irımıdır.
Akbankm şübe ve ajanıılannın bulunduğu yerle!' şuralan olub lstanbuldakller bi1'
(•) ile ayud edilmiştir.•
1 - Adana Şubesi
2 - AcJapazarı Şubeli

27 -

33 -

rak etmiş ve 51 şube ve ajansı ile halkın hiz·
metinde, mcmlek tin iti
madını kazannuş mı..li müesseselerimizden. l:'Jnıluş
tarihi 30 ocak 1948 olup

e~ ~.nm u
kö "varında bir çiftlik kurması. koyun, tekimanna. hem büyümesine, hem de
şöhretine yol aQmıştır.

Muharrir Ahmed Midhat

---

ANS1KLOP!!:Dl!ll

'lllarda Akbaba
bir takibe gu 19 ... )
Uriclleri de tqn..
tıımı.ş, babalan \'t! m
•
.
.
da ~pa
8 sUrülmilş. bina Nakşıtx>ndiye
da bırer ~imişti· !bir nakşi dergAhı olarak
taribtine vt'n
•. .

41 -

Polatlı Şubesi

42 -

Sanayi

Ajansı

43 _ Sa.nyer Şubeei •
44 - Tllkilik Ajamı
45 - Unkapanı Ajaı:ıaı •

46 41 48 -

Urfa

Şubesi

Yağcamii Ajansı
•
yemiş (Sultan bamamı' Şııblll
49 - Yağiııkelesi Ajans•
50 - y eniglin Şubemi
51 - y t'flimalıal!e Şıahelıi
Bankanın mnum mlidlbtiJtl .._.,ldll

Beyoğlwıdadır.
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ic;indedir: a.radu, bir ~· Udmlar
mahfeline <;tkıbr. Solda Akbtyık caddml O.
rine dörl.. mihrab dılvannda dört. -tda ıne
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kolıl& Jaıpuıı Oyuncu aoJattı fimrinde üç kat·
h gw,ıet büyük bir ahpap ev \-ardır ki lst&ı
bıllda bemıe:rieri gittilcÇe a:aJan \'e antika.laş.
makta olau yapılaroandır. Bu gü.zel C\iıı bir
.bpıaı da arkada bu Akbıyıkcamii sokağı lirorindedir. Bu arka kaprrun hemen karşısına
tam teııat halinde ilci tane kulübeye J"llStla.
lllriti hir ta.neııinlıı bacası, dibi delik bir ko\-a
.ilerine konmuş üç tane gu tenekesinden yaplımştır. Yilrekler sızlatan aeıt'aletteı:ı nişan·
dlr. Sobiın diğer evleri biribirine bitişik ah·

floP

yapılardır. (19'16) •
Blıl.:

RllK ,,. SMn T'Urgud. Gam notu.

AıKBft'ml>li:GlBMEı\1 ~·~;..
n&ıılt t
nın Alemdar nahiyesinin Sultaualımed ımhalleei 90kaklarındaııdır; mahalle-

niıl ~ boyuna d~n eteklerinde, Ak·
1117* caddeaile P'eaıerlikapı sokağı ıırasında
dlr. !ti ...... aacat ~ kadar genlf

bıba bit dllşeli ve bozukça. evleri ıbiribirine
bitlt*Üf9byapt)arolan bfrsobktır (1946).
-..: RIK. 0..- Notu.

---

19TANBlTJ,

AKHn1K füUUMI

Akbıyık <'ıımilııin

karşısında,

Jst.nnbulun t>n eskJ Türk ynpıb.
nndan bir çi:!tl' hamamdır; 19-16 da. gördüb"Ü tamir \'C tidill•'rle camckAn kısmıııın ilk
Ş•'kli çok değişmış bir halde jken 1956 - l 957
arasında son bir tadile uğramış, alışal> feneri
tıı.mamen kaldınlanık aca.ib bir beton bina
çıkılmış, eski hn.nıam, kıyasıya 'bozulmuştur.
kısmınuı
plaru orijinal loymctiııi muhafaza etmekteŞimdilik şükredilir )cj asıl 'hamam

dir.
İstanbuluıı k!lçük sayılabilecelc hanınm.
larındandır. 19·16 da Camekan kısmı klmnıit
örtülü bir çatı ile knpalılmıştı; çatının 0rtasında, dört. kiişc, ahşap, \'C yine kiremit örtülfi bir çat1SJ olan bir tepe pcnt'eresi - fener
köşkü \'ardı. Erkekler kısmıııda <>rtada. on
sekizinci asır yapısı ve dört çanaklı bir mer.
mer fiskiyc bulunmakta idi; kapıdan girilince. sağda birkaç basamak merdh-enle çıkılır

ild soyunma odası, solda da bir uzun peyke
vardı. Kahve ocağı sokak kapısının trun karşı.
sına rastlayıb soğukluğa bu ocağın yanında

bulunan ka~girilirdi.

---------------..--

kbıyıla llil.IDIUUl, 194!1 CR...ım: Snl!lı

halv~lçik haline .k.onnıuştur. 1'ıım .karşıya. telcn bır kapıdan da ha.manun lkincl parçasını
teşkil eden bir kUçUk kubbo n.ltında iki kumalı bir hal\·cte girilir. Soldaıı bir büyük ve bir
küçük kubbe altında ve yine dört köşe bir gôhek taı;ı et.rafında dokuz kurro.lı Uçüncli bir
kısma girilir; ilııı.mamııı bu son kısmı, gUbck
tuşı ile karşıya gclen iki kurna ortada kn.lm.ak
üzere sağlı sollu lki yanın duvar ile üc;c böli'ın
milş. bunlar da ortadan ikiye ayrılanık ikisi
tek Ye ilrisi çift kurnalı dört halvet haline kon·
muştur. Kapının sol kcnarmda bir kurna da

orta

kısımda kalmıştır.

Akbıyık bıımn.mı, halkınııı büyük hlr kıs
mı pek fakir lbir semtte kalııuştı.r; 19:16 da

içinde külhancı . .n::ı:tır \-C telliı.k ancak dört kişi çalışmakta idi.
Bibi.' REK. Gcu Notu.

A..h."Bll1Kl1Al1AMI

SOKA(H

Emi-

nönü kazasııun Alemdar nahiyesinin Cankur·
taran ve Sultanahmed maballclerinin demır
volu bovundaki eteklerinin sokakJanndandır.
Betediy~ 1934 de yayınlanmış şehir rehberinde. bu sokağın Cankurtaran mahalletEıde

kıılmış g6aterlıfII kısmı. aslında yangın rcrinden geçe toprak ~ yapılmamış bir
pııteknchr. :Mlmamıehıııedağa caddft;le ıAk·

bıyık c:a.dd!!!tl arasın.d:l kalan luımıı, IMlnıarmelı:nedağa cad
ka\~ s-ı
göre. ile; anıh;ı ~k kadar nış, ka·
be. taş duşe!l. eo.1en bct.:ın ve ahşap 2 - 3 kat·
lı orta lh:ılli aile meskeni yapılardır.
Akbıyık caddesi lravşağc.ı yakın, blr anha
ancak ~ kadar cimılır, burada ağ
da tın- har:ıbc arsası.
d dargclırli ailelere mesken o!mus b&.-,p ~ evk" \'U'dtr
(1945 Arabk)
' ~GIL:.oaı.
Alillll"JK 'l'.El\-ılF.81
gihıydı, iym günü
i<lı. Aktılyılt
mesddl vı.mnda IJi (H 1307) ıs da tertip~ alan t'aküdarlı Ahmed Mlinlb
E!l'IHlliıin "Mecnuai Tek ya" anıda ym ar·
a olars.k S(3ste:ril:ı:Uştir
AKBl G.-\ SOl\AÖI
Fatih tan.anın
Kuag\l:ı:ıf!iik nahı~

E

ballc«ı ~. her

ıkaYHlş

ma·

lk1 başı AJ'mııt·
lu eobiı ~ılı ~ille~ bir •••

cık çe,inniş ob2.r sokaktır. Kaba ı.aş döşeli iken
bozulmuş. bir toprak yol olmuştu:-, ikişer kat·
lı, ve çoğu Jtu!übc aunn.ıu ahşap e\1erinin dargelirli ailelere mesken olduğu kun~euc tah-

min edilebilir (1945 Aralık).

AJ\Bt•ı.t.rr (Alınıed 7J.}n)
K!As!k
Türk resminin büyü.it kıymctlcnnden bir pcyzaJcı. arkadaşlarının ıırasındaki likahı ile
"lılenft.zırcı Ziya Bey", ayru zıun:ınd.l kıymetli
ımatcnı:ıt..k w astronom. bilgini; 1869 da lstanbulda. Futlhte Kı.ttaşında doğdu; babası
Mustafa Rız:ı Efendi adında hlr zatdu·; ilk

tahsilini

S::ırnçhanebaşındaki

Taşmektopte

yaptı,

sonra KO\.'nlllustafap:ışa Askeri Rilş
diyesini b.Urdi ve oradan Kule!i kik-eri lciadislne girdi, (H. 1305) lSSi de H:ırbh"Cdcn
piyade millıizımi olarak çıktı. Resme daha çocuk dmilecek y:ı.şl:ırcLı. iken b:ı.şl:unışb; .tdadi \"e Harbiy"'Cie iken dl' riyaziycdeki ktı\•veti
ile seçkin bir şöhret olmuştu; sıra.cie Edirne
Askeri ldnclisinde resim mu:.ı.Illll!I, Istıınbul
da Koc:ı.must.afapaşa \'e Soğukçesme Askeri
Rüşdiyelcrinde !ransızca muallU:i oldu· bır
taraftan d:ı Sanayiı Nefise mc-ktebine de\~ma
~ladı;_ bu sırada. ~uhakl'11k ki garjp ve ganp oldu.gu kadar şınn bir iştir, Sanayii Nefise
mektebınln de riyaziye muıı.llimligı"·ne ta .
edildi bu
yın
.
: ' mektebin lhem muallimi hem talebem. old'.ı. Daha sonra sırasile Tophane fü'siın
hiınesı mildi.irliiğünc. Matbaai Askeıı'"e ..
d" r·-mııu~ ugune, E\·knf Müzesi müdiirlüğü~e Kuleli ve Halıcıoğlu Askeri liseleri koznı0...;_f'
ve ny ·
ı:.• .....y:ı
azıye mu~limUklerine tayin edildi. &ın
olarak da İnkılab Müusı m~ürl- - .
rildi· b 'aZiı
.
ugune getı• ' u \
ede iken 16 nisan 1938 de "ldNaşı, \'nsıyeti fizerın(' iilihişsiz k ; u.
· · • ya ın osı !ar. nın ve \ falı ta- •
y

lctıekrınin

İBT.ANBtIL

-010-

AJCBULU'l' !Ahmed ~·4

işura

kile kaldırılarnk
Merk, 2' f 'ndı mezarlıP,-ına gömilldü

dar c;al1"ır gordl.lm: okur, yıwır. re ·im'
.) p:ırdı; bır m .,,gnlcniıı yorgunluğunu, Y<'ııı bır mf'şı;-.ıkııin U"\'kl fü• gıderırdı. Tak
\'lnl, ht•yet. riyaziyl', mcnAzır üzeri.ne bilyilklil .kilı;ükllı yüze yukın telifi, altmıştan faz.!n
tcrce.mc ı ,·ardır. Atölyesi Kandillideki C\'imizin alt katında ldi, sureti :nınhsus.-ıda yapt.ır
nuştl: dostlarım atölyede kabul ederdi; hem
çalışır. hem konuşur. sohbetlerini zarif
yC'lcr, fıkralarla silslerdi. Sayılı nargile tirya.
kilcıindt>n idi: ağzında marpuç \'C elinde pnlot
nargile tokurdatıırak resim yapması hemen
da.tma glirdiiğümiiz hal\•ı'dtmdir, GecdtTi.
bilhassa kış gecdcri C\'imizin misafirsiz kaldığını bilmem: soba ilsüındc kondi elilc kestane pişirmek Ycya mısır patlatmak da bir
zc,·ki idi. lşrctle ülfeti yOktu, enfiye tiIJııkl
si idi: dilşündil!;-U zrumınlar durmadan cnfive
çekerdi. kocaman m:ni enfiye mendili de eılıı
den düşml'zdi. Birinci sınıf bir marangozdu.
dcmırciydi, dükkün açmış ols:ıydı !staMıulun
en namlı bir miicellidi olurdu. Evin içinde iki
oda. tilrlii s:ı.n a Uara ait a vnd:uılıklarla do ı u
idi. H:ıttııt idi, ic5.zetrıfuni.'si me~ur HacJ
~ami Efendidendir; Hacı Sn.mi Efendi en sn~imi dostL'lnndan biriydi. Talnim ile iştiga
lı. bu alandaki şöhreti \'e TaJnimi Zi\'u·~ı
dimlenin malümudur; bir ara Kandilli R~sat
hnııe~de müdür mua\'inliği de yaplı, Fatin
Hoca ılı' dostluf,rıı kardeşlik derecesine vnrıruştı; Fatın Hoc:ı bize geldif';·iIM.fo lıaket olurlar, saatlerce ba.şhaş.'1 konuşurlıırdı. Ölümün~en. sonra, M• ·r Prensesi Fevziye o zarna.nlnr
\ elı:ılıcl. olan şimdiki 1ııııı Şchinşahı Mclı
~J Rıza Pl hlc\·i ile C\'lcndiğindc "BU) U.,ıı.dacl:ın lkyırsız A tl:ınııı Görüııüşil". ''Ha·
yırsızada" "E\•knf .. 1..
.
"' uzcsı Bahçesi" \'e "~U. '
1cymanıye" nduıd:ıki
b
~
hu"k•
ti
ta lol:.ı.n Cunıhuri~'Ct
ume tarnfınd
J
hedi ·~1 .
an satın alınmış \'C düğün
) t en nr:ısındıı lrana .. d .
de de .aziz bir • . "
gou erilmışU. Ben-

hma-

vardır. bunl~~~.ır ol~k bi~ tubloluı

L:ı.rdır

.. ıçınde 'Tencl<eci Yahudi"
rnavuUar ve "Kandillid
kış" ı pek Sc\·crim H
en Bebeğe Baayyen \ııpurl:ı ine~i ~.sa.~~ .ıstanbula muru saat ayannı ond~ andi!lı •iskelesi memu~ua~imlik hayatında alırdı. Ynnm asrı ~ıııı

"&bam Alım ı
Z Hl B.;y ml'rh.ı

0 murt.ak

A~ğıdakı sa•ır
la-r küç:.ılt u ıu
!'İt't'mP:.id,I' J\kbUIU! J:l kal,:>ı -ıden
rıkrtı 'iam rr i ııot

mu,

dUnl"c-y, kıı-

ile "A

tıımr~tı; lanırt tı .. ..
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Et;ritim Bıı.kmıhğının muıa.t tak
"Bnycı.id lman"'ti" adındaki metıı ~·
tosu milıınwbetile şu teıı.kld hfildi:
tabdır: ·•1937 de Dolınab:ılı~clti -.t~ yuılı.1
Ü
• •
·~ve hey•
k e. m r.csının açılması bu ...... n t l . & "--·
. bilhı:ı.ssa genç neslin
~
u=rıne
dik.ka.Uni eaerlıeri
ti K~disi Şeker Ahmed Paşa, ~~
Zekil.i !'aşa okulu.na mensuptur. ..~-rl . •
. .
k
,._, ennde
geçtcı ışı - gölge oyunin.nna b ılmadan
doğrudan doğruya
eşyanın ana reı! 'Ve •UT
, _
. ..
m\ınu gösterııuşlır. Zc\•ksizliğe düşmede
biiyilk ~sa.hı~ ile mevzuurıun en ufak tefe;.
rua.~ ışleıru.>m werlerlni:n bellibqh buauıi
yot.id1r."

AKBURÇAK SOKMH _ Eıninönll kaAlemdar nnbiyesinln lııhakpa.şa mahallesi sokaklanndan, Hipodrom duvan altın
daki Kasaposmıı.n sokağilc Marmara sahilin·
den gcoçen damiryolu arasuıdadır \"e demlrvt>luna nmud ol:ırak kavuşur; Kaleci 80kağı. ,,_.
Küçükayasofyıı caddcsilc birer di.irt yol attı
yaparak kesişir. Semt, büyük Kıı.basakal yanzasuıın

gınında

harap

olmuş

yerlerdendir. Df'~lu

caddesi arasında ika.lmış
olan kısmı bir toprak yoldur: demiryolundan
gclincliğine göre s:ığ kösedo kulillbe azmanı
iki katlı tuğla bir bina. yanında da e'' denilebilecek bir beton yupı vardır: eol kl'ıı\lede heme.n yer ile bır. çatısı kire.mitle karışık teneke
örtiilü liı; dört kulübe vardır. Sokatm batlln
boyu.nen. arsalar arasına rerpilmil dlier' mes-

ile

Küı;ükn.yusofya

kenler. orta hallıckın aş:ığı ailelerin banndıfı
c..·ceğwerdir; Küçükayıı.sofya caddeli kavş:ığuıdan ileri.si kaba tnş cUişeli ve bolnık btr
yoldur. (1946).
Dlbl. REK ve Sııl:n TUrgud. cısı noClL

AKÇii. SOKAGI - Fatih kuam Fatih
:merkez nahiyesinin Kırkçcşme ma.ballesı sok3.klanndandır: 1934 de yayJDAD Be1edi,ye Şe-
hir Rehberi hariUısınd:ı Muata!akemal ~
si ile Nefer sokağı arasında bir aokak olarak
görülür: fn.b."tlt. o 1nrihtcn aonra ttlb'DbWun
imar plfmınd:ı ibUyUk d~ obnutMusta.!nkcnuıl c:ı.ddcsı. At.atilrk Buhvı .ıh
ile .bugünkü ycnnd l ~· llMt dl
Akçıl ookai;"l bir c;ıknı.u ~ ba1inclt l"Jriil·

müştllr, Ş\iylcki, Şelı::ld" (Slll.iilUD batmndl
Burnın.lım

ın ıbul\lnduğla &dılala aıUsm·

d:ı Bo::d ğ'uııkcın rı tarafında ili ~ ...-adn 4 nrab gt~
kadar,_..
anbıl
Mtıl IK.>ksğı ...~
~ ..,.u.

*

teııvıycııi )'llpılmamıi

u ~yılli bir yokq ha
lınde 'blr toprak yoldur, ileri~ ~
olunıa., çam fidanları dikilmil blr Y'Jll&1 ~
nuıtla.mr, orum ~-a.ıundıuı da A.t&lUrk bWvuı
geçm.eılnedır. lş1elt bir yer olmamakla ben·
ber, yolu buraya dilşenler, etn1ı ıııı;ıklık bl&l·
duklannda.n lbek-dly~ yaalılanna anuulık
gô8t.ermışler, At&Uirk bulvu:ına ~ 1ıu
)'efil mha içinden ayak b:Uo piieblar .._.ı.
lllJfUr ll946) •
&hl REK.

ee:rı. notu.

Ah.*DENlZ CADDESl - A.fatıda.kl lui
notu 19i6 yılında teabil edilınifti: 193-l Belediye Şehir Rehberi haritasna göre, tlly\er
ürpertici bir yaııgm abumda açılmul tasarlanmış, :>'pısl ta.mam1aııdıtı aaman lııtu
bulun eııı işi k yo11a.nııdan biri olacak. tahm.l·
nen 30 metre ~. bar c:addedl.r; l'atih kaza.ı;uım Fatib mıerku nahi)"eilbWı Ha·
sanbalife "-e Hacııh"e}'S mahallrleri uuamlu
geçer; Edimcka.ps - Fatih aruuıdaki ""'6paşa addesın:kn Huta.-ıec;ayınnın bulundu
ğu ,·adiye doğru iner "-e ytne ~ bir tasan halinde duran Vatan cadıletlM .....19-16 da .Akdeniz cadılesi topnk lWlt)ıwl
)ılpılma:nış gmış bir clıeft JWllllı . . . . .
Fe\'%ipaşa caddesi taratmdan aeli*ll• "'9
Husn'\-paşl\ sontı b9'&1mda eaıMnlııl entloe bir bostan ~ w ewM-lb alt tlmmla.
bu bostanın k-enanndan clobıfan 'bir pllteb it

~- Bu ~t.and&lı ltlbanll llflil lmlı bir
oc\"ab:ı.n halindedir. ~ teaba w •
~. cıspruk iılşul De '61le lılr ..... "lllla

,..,idil ..

hareketi görüleo bir .-ttm
Akdeniz cadleei k1flD ,_,.. ~ 'bir
çamur deryası balln1 allr. Şelalı' ~

görilldilğn tıetıın• ac*Nk taf JMal .-r.ıt

yol olank taıu:ilıııi Bellıtlşt)• P* ..,.,.
mal oı.cak ~ - - . . . . . . Dt ......
«>n gb-1 yollaJ"lllllaa lılrtDI h - - . oluütu'

(t~ Qlskl

AIWESIZ ü* •kb at - Yelken,....
rindf' Büyilt"°lu• AWmla UmMa)arlletfıalnt
\"e ıııt'"&hat mDtt t twtnl ~ .._ __.
~; ~en _,.. Qal wı eda pc' 1Jı

1ıapt:a.nblını da ,...... o.Diri. dııııııll
f•n IM\"tlbninde.
m• tanfaDdu . . .
~"e tıdjhı.elıJıe ~ lııDnlD t.adll' ta
........... lılllt . . . . . . .- . . .

*'

....
.., -,. ,, . -......,,.......,.
nına~...-..:••

-[

AHDENB MEDKE8EU:Rt
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.l&edrmelerı).
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KAmU .\lıdU.ln bir ,-um

yan hiı· nmlı:ıll tl
do "llt: -ıur. IJirkı:c
8C "" ıı mm b:ıba ı
Bahriye N 'zar t
erzak

ııııb:ı.!1

kutıbı

L

olan 11

Sil' yrn

:ı

FnUht<'
nlcl

satın

rı

Ef nd
Çm;ırdn
bır

tuşııunı tır kı:

v
sa-

nntkAnn o lu I'("
sanı , rcf A kdı 1<
çocukluğunun hiiLırnb.rı ıı~ dolu olan bu n•ı ı:ok ıyi

li.1ntll

'hatırlar \"e; "Geniş saçaklı, akı

cc bir

ZC\ kle

Alıtlil.:

(Jti'Qm: il. \'lzror)

pencereli

ın

yapılmış. ta\ an!:ı.rı. ru.fbn

\'l'

dekor:ı.c;yonlan

olan bir ev l<li" d ye aıılaur.
Üst.ad Kİlmil Akdik'in çocuklu "tu da bu C\dc
geçmiş tik tahsilim cvlerint' yakın bulwıan
Zeyrekteki Saliha Ha.ttın s_.~Jytın mcktrb'ndc
~'llpnuş ve> ı i3 de> mektebi bıtirmişlir. Ona
l'lindcn gelip geçen bfitiin çocuklardan daha
zeki ve istidatlı görcl"(""k ilk dcfu yazı sanallnin ıncclığinı \'C güzcllii,'1ni S('\°dirc:ı \'C bu
kı kC'.nd.:sinc- vl'ren, bu küçilcL.k mektebin, muhitinde giizd yal:lsı. tanınmış olan hOC3sı
Slileymaıı ı-::rcndi olmu~ ur. Buncbn sonnı. Kıi
mil Akdık yınc o civarda bulunan Fntıh R
tiyesıne dC\'llilU ba$1ı.-n:: . bu mektebi de 1 i i
de bitirerek dıplomasını akhl.ian sonra hcnilı
on be~ ynşlaıındn iken büyük bir aşk \ ı.: ateşi
odasına kapnn:ımk ~ıı.malanna dC\-a" ctmı~
\'C lS'iP da bilh:ıss::ı ccll yazılari~ll' tamımı •
yan 63.ll::ıtı hakkınd:ı geniş !:ıir bilgi \' m \ı
mııb sahip bulunan üst.ad Samı Efcndidt'n
ders nlnııya b..-ışla.mıştır. ı "1 d n ıti f'l"n dl'
memuriyet lııı,ratına gııııuştır M
ınciı.'
yt't süratlc ılcrlıyt'rek \'C gundoo

ederek etrafının bkdırl~ kıl :ımıı~ \ '

buk

krfı

!llıi,.~r

Bir mOddd

Dahili~

' !':cl•:m:U muh

'kalcnuııdc c;alışmış ıı:ını do Divanı llilınnyun
Mühimmo kalcm:n nynlmış ve ı
& nlmcnüvuı <>hnuş, 1009 da nişanı hUmayun k lemi mümcyyızl tayin edilm!ş. k ndl:iin r{lt.
beyi üli ııını!ı efm.:::.ı \~,daha ııonra mecllii \"Ü~!'ı tarafından hututu mütet>ın"\ muıılllıni olarak kaydi hayat şartl)1 ar.ilıd:ımıım
\'c tckaild edilmem
karv \
1915 scııt'sinde Pn~ Ira
dıır ~ ehlire t.İil!' biı:::::
"R
lhattaUn"' ilın-am \t!rllmıştir Bu rt'sm] \"UÜ l'ıt
n:wnd:ı cb Kiınil Akdik rn kl1c;i1k bir Cıra.t
bulduğu zaman hentt'n kall'!:!l ' k1ğ1da u.nhr
ve ~maya kO)ııhır \ bn
ı
yanan bu mulaı.ddes ateşi
un:ı:ıtnu~ ~
\ omı asla emıaı etmezdi.~ ya
dığı boc:ısJ &mi E!cmi.~i. ald:ğı
v aile tC'rbı)
tabı daiI::ı1 c! rm bir h rmrt
\"C muha~c ıtu
lu nii.:I g;
'-mit
ve bu ulrl samimiyet iç!ndek milııasebrt mm
yirnu iki Sl'.!le d \"am C'".=şttr
rı günler
hoc3.Slna koşar \ h r def
)-aıııııd:ı aııUe
kıılırdı. Sami Efcndl ~
y11.ıı
ö':'T('nre k ıst.iy mı n eksen) ona ::j rlrdı.
Ya.r.ı )-.ızan!ar'

)'UQ~ c;alışa:nlanıı ~k

fru bu oo-ırd: salı
Ak.L.kın Fa t bah:ı.smm

günlen l\lmil
:ini:ı
ı.m:ı

)-amıııb.

miSafir oda...
d
1:.r-

AJO>lK

rKıımı.ı

'!ah !Xn Al Mustn! 1
y xi..kuk'li Abdullah
çerek ~yh H:ımdlli
Eyyubi, Hafız Osm:ın, ~
dt'n'Cf'
~ı.ı • Türk V•
tııri.li
J UIC l •
ı;~ \ e
•
d4l ?ıüvıık •
yüksek cscrltr S rauır o!an
... "ıl. b'I'" !;('·
nııtJdirlann rs<'rl r ı bulunca d li ~
\in le aıı!:ıra ınlır \t' d nyanın cn bı.yilk ha·
ç
• dar S('\ inL
zl::ıcm kcndisinl' ' n.:ıı.ş .
. .' ('·,
n:ıf ıııe Mm.il AkaJk n !ıu u:ıfınd:ın ıstıfad
cdcl'l'k bu CS('rf ıi ona da...!Ila pslıalıyn m:ıl et·
mek ls!erdi, listad da bu ~ddarlık k&rŞ ~d ö%ilnc '"
le' l: ılan. b:ız:ın bır t.alcb€-sıg
· ~Jnd•'
rua gönderen'k
satın ıılörmak mecbıın)
kalırdı.

O yliksck şahsiyetim mfite~:ı.?ıyen ~top·
ladığı \'e hususi kollt'ksiyon \'C kliturhar !er·
de aııı.51ırmalar yaparak fotoğrnflıı.rını aldı
rarak tetk!k ctt!ğı bu eserler s:ıyesinde yapıruşUr; hrr :ı::ım 11 • "Benim en kın··:~tli hocam, elimdeki eserl.r ve klitüphancmdir; Ceyıtlıni onl:ıra bcrçluyımı'" derdi. Onun, uzun scneleru.' lll'llŞUrnu \'l' toplam:ınn mahsulil olarak bir araya getird',';'l bu nef"ıs \'e eşsız koleksiyonu, Mı::i Eğil.un &kanlıgı Top'M.pı sarayında ııçıhcak hır yıızı müzesi ı~in kendisinden s:ıbn almak isteyınce, levhalannm yanmasından \'e)"a c::inuyle dağı.lnı.'.uund:ın korkan fistad. bu yt>rindc teklifi kabul etmiş. kendisinden sonra en liı.:k ele bırakmı.-tır.
Kiimil Akdilc güzd bır <'sere sahip olduğu zaman koşa koşa mine gelir w• köşesine~<'
ılrilcrek karşısına ltoydııi'hı eseri :ııct'.'leıniyt'.'
ko:1ıılıır, o ıunrd:ı meydana getirilmiş diğer
eserlerle kıırşı!:ıştmr, s:ınutkıiıırun kimlerin
ve ne gibi tcsirlertn nltı:ıd.ı knldığıru araştırır
ve böylece gt>ec ~\'O.kitlere ko.daruyuyumaz
ve onl:ınn giizclliklcrini cınmcyc çıılışı.r Ye
bakmak!:ı doyamazdı; ho.ttatlan, >e l'ounlann
nnıhtelü zamanlara. o.it eserlerini görür görmez tanır \'e hemen kıme nıt olduğunu söylerdi. Ölümünden sonra bu kadar kıymetli bir
kollcklilyon bırakan hattat, ıı:ıyılabilccek kadar azdır. Harfin bir kalemde yapılması lar:ım geldığiııdc..'l, silip Yalamağn, evı.-elce k:ır
şunknlcnıle ç~erek silküp il,"I!elemiy<'. a.çık
!;ası :ressamııga tahıunmruu olnuyan sillüs \•e
nesih yazısuu.n en zor yazı olduğunu söyler·
"~nsanın ~attııtlığı işte ı:.::anııın !:('Ilı olur, ~
bir ruhıuıı h('ndcsedir" dt'rcli. Nesih yazı;;ııun
bu blhiik ilstadı srkscn &melil· önır·· d
••
'
ıın c ya.
nız bır kur'anı kcıim Yıızmtş. fakat bun:ı nıu-1

0

bil birçok c\·raıl. dclüil, muhtelif cilzfor,
\'l' b rçok sülüs,
ih Jut'alan, h_J.
•
• •
•· .,,-rıncr yıu:dı[.'1 gfbi rosmı memurıyetuııı~
\1.".}lr
•
• ccl' •il
L~k çokta divani \'e. dh:zıru ~ ısı. e "'-'T!lbtor,
f< mmnl:ır bJ.T\,'Ok kıtabelcr, tarihler, met.ar
ta.Şian le\·hal:ır \-C s:ur ynzılar :ı.ıı.tnııştır.
Onu ed çok m<'mnuıı eden şey, kendisinden elı
ni öperek, yazı istcnıck olurdu, haya.tında asin bir kc!'ccik bile olsun bir eser yazmak i~ıı
~lık l'tmcmlştir, işin maddi tarafına ~
ka

1 .dlıır

ııc

mC\'U

rı: kadar kıymet \·ermezdi. Rir satır yazıyı
fstediğı \'c dilşlindil,ğü gibi yımıbilın<'k için
çok defa güolcn·ı~. Jıafta!al'('A, nnlU'ı. nyJarcn
müsvC'ddC' ynpnr \'e scııl'lcrcc bırikP.n bıı kıı.
ro.Jnma \'C nıUsı'C<ldelcri ltopl:ı.yıırnk clc c.-c~
nı<'nıcsı ıçin )1ğııı lınlinde bahçesindeki k/jr
kııyuya atardı.

Kıii,'ldıııa knll'm!crine nıil1'.~kkl'biııe çalc
itına C'der \'c UUzlik goı:•tcrir, muhtelif \'&sı
ta'arla nm".'lırmalıır ynp.'lr, dnha keskin dü:
gün \'C ııh<'nkli ynz.:a.bilmck için gayretler sar.
fC'd"r Vf' kafasını :rornrdı. ~ıı~:Uıicylıı erken
kalkar. {fer o gün vuz.ifrsı yoksa gece g<'<:

\"aktc ko.d:ır çalı!:ırd!.

Cn•-;aloğlunda Hocatahsincl'endi ~fedre
lfcdrcsctüliı:ıttatinde diğer
bırk._ı- .ıırkndaşilc ix'rnbcr senc!ere0 sillUs ve

scsinde açılan

ne ıh yazı göst"nniştır. .Miitarcke senelerind!'
Gn!ntruı:ıray SulUın~si !Husniihatı yll%ı hoca·
lığın:ı. harf inkılı1tınd:ın bir Sl'llC' somıı da
Gilzl'I Sanatlar Akademisine h:ığlı olarnk
8:ırlt Süsleme Sruıutlnn Mektebi ismini alan
l"edrrsı:tUlh:ıttatlnC' miidilr tayin edilclı \'(' ,yi-

lıu nıclıtt'biıı. hocası bulunduğu sınıdn
~:ı.rıtal:ınnrak, 194 ı S<'nesı trmmıız ayının
ne

23-:!4 g 'CCSJ sant biri Çl')Tt'k g<'çe <lldü.

İnce yapılı, uzun bovlu. bc\·:ız s:ıko.llı.

düşiiııcrek miı.nalı

koyu eliı gözlü, İ)i
kfu:ır bir iıısa.ndı.

çok. kc~ b:ı.knn tatlı
knibli, mütevazi. haJUk \'C

\"C

So.lıbetlerindc 'hoş
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çcklııir, elıni kolunu bır yrnı Ç';lrpmalctan eak ıııır, fazlıı hiddctleıımcyı ve llllab'yc-tı ııcv
nıc:ı, ıız yemek ycrdl: "Sıhhatimi de{.'11, ııaıı,.
tımı koruynnun" derdi Ytiz ywpndan fazla
)ıışamış saglam hır bab:ı.nın c;ocuf;u olan KAnıil A.kdik S('keeıı )ıışında zinde bir lhtıyıı.r
olarak hnynto. gözlerıni yummuşl.ı!r Bir ILSni
yaklnr;ıau omrU boyunca hayatın acı.Ianıu 'tlltmı . altı ;:c>ruğundan en büyükleri olan ıkı
gpnç \'e glizct kızuu; yangına vcrdib'i r\indcn
ııoıını ela, -10 ı;cııeye yakın be.rnbı·r yıı'jadığı
<'Şini kuj l:ctm.işUr. M!' lcğinc karşı olan n.'kı
.bütün hayatını s:ırmıştı, eşı. ~k 6('\'digi oğlu
n.'588Ill Şel'('f Akdık \e çocuklan ikincı plin·
da k'ı.lırl:ırdı, k adisine litifo olarak "Hayatınızda hıç aşık oldunuz mu?" diye soruldui;.,J
zıı.man "çalışmaktan vııkıt bulamadım ki!"
diyl' glilcnli. Aslında her gü7.l'I şeye, kiinuta
hayran \'e il.şıktı. Kuşlar \'e haY\'alllarla pclt
ziyade alikadar olurdu; bahçesinde çeş·uı
'hayvanlar besler. koc;. babahintli. örJl:'k \'C'
bilhassa muhtelif cins ta\'Uk \"e horoz bu·
lunurdu. l'zım seneler denir.li horozlan beslemiş ve h.1.ira.h&t zamo.ıılanru bunlan s yretrnekl€' geçinruştir. Yıne uzun seneler kanaryalar '2ıeıılemiş \'l' yavrular çıkar:.mıştır. ih·
tiyarladık!;a yavaş yuıış bunlardan uzakla·
farak bilsbütrın ı;ok sevdiği y11ZH11yla başl:e

ta

kalmıştır.

B bl.' Oğlundnn alınnıq notla.r.

AKDIK (S.rel) - Ressam: Türk hat
aan'atinin büyük üstadlanndan Reisillbatta·
tın Hacı Kfunil Akdikin oghı, 1899 da J'ıd.ib.
de doğ'du: ılk san'at terbiyesini ba~
dizleri dibinde, onun hvfleri resmettiğini ~
bu harflerle meydana getirdiği gü2l komi>?"

zisyonlan gorerek
ince nükteler yapar,

ş:ıkayı pek SC\-erdi. Ka.hkalıa ile güldüğü go-

rülrnenıiştir: fakat siması daima müteb.?~

aiın ve bcşüş idi. Dindardı;

fa.kat taassuptan
nefret cdçrdi: hiçbir şeyC' karşı iptiUisı yoklu, hayatında nlko!Un katresini nğzuıa .koymadığı gibi sigııra da içmezdi: iyi suya bayı

lır \': •~i:'ri kıu~ısında yayı.'lm kulpsıu: fıncııııı
ıl? kcıpuklii bir kah\'() içıııı'.>i I>Ck 6C\'l'rdi. Eli·

nın titl"t'mc-siııdcrı, gli~lniiıı zayıflamasından
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ı;:ok korkardı, çok kuwcUı Hı ıı:ı(:lam bı.r bUıı
y ı olduf;u halde ağır bir cu>MI kaldumaktan

almış. babuınııı

verdiği

derslerle çalışmaya başlaıpış \'e retim yapmadan e\'Vel ııenelerct> yaİı yuııuştır. Daha
ııonra yine ba~n lt'Ş\"lki1e reıılm yapmağa başlamış Vt' onun çok anla)'1'lı tmltitleri,ıi.
le ilerlemeler yapmış \'e tıu sureU. tlt1f olan
istidadı sayesindl' ı;ok çabuk lnkifat ftmifbr.•
1914 de Sanayi Net'ia ~ A.IMııiDf'
devama ba.şla.mif, hir müddet ~
llOIU'1a birinci dünya harbinde 1918 da uıbre
~ ıın

mNWıe d.vaın

de terlLiııUadla .,... Wıııv"
etmlt w mett.büa ......

b r halde oluıwıa, modelııitlilı. ve fena ~ralte
ra{.'lllen hocıuıı Çallı lbnıhırrun atöly~de
ark~nylc ıızlmli bı.r 111rellc ~nk
J"glleniıkr tq!urine 'bıı.tlamışllr.
1925 de aı;;ı.lazı A\'nıpa konkunınu kau.ndılıtan ııoıı.nı. ikmali t&hai1 •tin dört &rlu.dqı.
le Panııe gundcn1mlştı.r. Orada Fraruııı.nııı en
cııki \c IÔnrt'Ui &ti>lftlerinden bın olan Aka·
demi Jülyıında Albert Lau:reıuı'ln nruntı al-

tında ~mıştır ll~mpa.da bulundu~ 1eıır.

lerde hllmmatı bır talışlna yapan Şeref Akd ı~ b11tün ~ \'Ü1U1..nnl dünya ıwıatki.rı..
nn:ı bir ıllıam m nba.ı olan LollTI"C· ' dığıor
milzcler, gal nl rı gezme~ gc ınııie yuın
tatıl ayla.mı• b r IUUl&l ~hrı o':uı Mılnih St·
• r-> po yt, ~ bUtıın Bdçıhyı IOnra
Fruıısanm birçok şehlrlerini ve bu gmtitt yer·
r: ı k d
raca ta'1!!13.n B:lI!3t e1CTlertnl t.rt·
kikle gt ·muş\ b!iyflk ölçüde iatı.!adr ttmlf-

tir.

Hocasmm ç k ~ Şem Akdlk
o.kıırlem er UUlllda açılan tıir portre milalxıka.sında birincı miiWatı kuıımn•ır.
Memi kete a'-d~ aoııra ilk emrleri-

ni ark~yfe tıirlikte ~ - - .
sinde a~ ıllt sergide u.ıur

etmltttr.

Dalına yabancı tesirlerdea. zayıf an'at yanlanndan kendini malt tutan w laıvwm
bir şa.hsi)~e ve ~ aahip olan Şeref Alı:·
dik de-."&Dllı \'I! samimI tahşmalariyle lıer . .
ne açılan ~ yeni bir bunı. yapmata
muvaffak olmuş bir anatllr olarak ~
ler kuıımnlfhr

Cumhun..vet Halk Partiıinin tMtip ~

ği yun!~ ~
mmıleket.m havamıı

- - - ...

teııııen.

~

_.

halli rmıı ~ kın"Wtli Fıs billl lıir autlrir
• ımştır OnllD m lnmıılW
tarafı muı.usat lı:i. ~- aıaı80l:I pmın!. . . ya~~

wı.-

eocuk b9flannda

~

moclıılleriDfll

...

rakteriDi ~ lı:u\'Wtle b~ .,. ......
ahenkli bir palete ..... oldaP f6rillmllMlr,
ıw1aı

w

tı.yteı ma.ııiınılto

arumda

inbWııa

reıılmJeri

IW l:Ql

buluau _ . , .

ait )"aplllll

~

C!llı eblılftir.
~
~

oldula ..,.

w uan dllılıMI

r...-vya ,.

..,,,,>*

._..._ edOID Şeref .üııllk'Ja ......

_...

_,,

Gııılııııda ~ .... ~ -

•ı

ANBİKLOPl:DİBt

-511muhteru' muharrirlerin Nt'rİ 16 milli ~uk
hikiyeei neşretmiştir.
AK.iN (Oıımıto Nihad) - Dc-ğerli iktı.
ııadcılarınuzdan. muharrir, bilhllS8a. gelli
malümaU ie üslilbkAr sohbet yazan. dolay~
ile nidir yetişir nc·zih ve nükdedan meclis
adamı. şiir, tanınmış bestekar; 1905 de .latanbulda Bakırköyünde doğdu, babası Çorlu
eşnifından Osmanbeyzilde Nihad &y, anaaı
büyUk muharrir Ahmed Rıi.simin kızı R&s.ime
Hanımdır. Yüksek iktisad tahsilinden sonra
memuriyet hayatına atJldı. lşletmeler VekAleti ncşrl)&t mUdllrlilğilndc bulundu. 1944 •
194.5 arasında Yüksek Denizcilik Okulunda
muallim oldu. 1955 de kendi isteği ile emekliye &)Ttldı. Memul'"iken kalemi tUrk burunda
bir şöhret olmuştu: emekliye aynldıktu
sonra kUtUbhinesinın hariminde asil bir inzivaya çekildi; rind, açık 8ÖZIU, açık kalbli
g<>niş muhitinin sevgi mihrakıdır.
'
Dedesinden gelen müııiki istididı evvela
orta mektebde musiki muallimi olan piyanist
Sadn Bey tarafından keşfedilm.i.şti; evde ve
m~kte~e ele avuca sığmaz çocuğa yakın bir
•_lika gosteren bu zit, huzurunda daimi mQtı olan Osman Nihada iyi denilecek kadar ••
yano
fakat, ailesi nezcJ:.
de son derecede ıarar etdiğt halde Avrupada
musiki bilgisini ilerletmek için bir koıuıerva·
tuvara .göndertmeğe muvaffak olamadı. Son·
ra Leon Hanclyandan husual musiki der&Jerl
aldı, öğrendiği her uaül ve makamdan bir
eaer. besteliyen-k Hanciyan Efendiye ~
meği idet edinmişti, bu besteleri hayret w
takdir ile karşılayan Hanciyan Efendi dt
onun Konservatuvar taluıill berinde ıanrl&
durdu. fakat Sadn Bey gibi o da muntfak

çalmaalnı öğretdi,

olamadı.

ğı: İlk bestesi, çoeuk denilecek y..,a yapiıNe mu,kU1111t -.&

•U&inik bir IU'kıdır.~ -

111' .....

Beatelediği

de lrendiainın '8rkı1ann GOimaun gllf7 ....
dir. Hocaaı Hancıyan . . . . .
gayrt tarkılaruu Uk ,.. 1..1• .ı..
6leıı &rkadqı Dr ........... dt, PDll ~
Talba Bey . . . .

o.m.a

.&.&
kir

.

Nihad ba.Wlldo.,...... . . .
bdırdlti bir melrt • t , •••

b::t...

..., •Urlllta.........,

amııneız

fakat şi
rin bir hicivdir:
"Bıldlğini.z

rığlu

kiye

mCıııi

d

duyduğum aşın bir hC\'eS
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Dttuzı.-ılik Mdlwtıın.

'sııı::tıl'n~ ı; ~ rd:i;ı ı it

,...,.ır rin~ dal·
tı n llir ~ln'l lal'llk 24 yıl
g mı hızm r.md
k
ı -2 d lınk&t ""
blzllll.'tı ı . ıl<ın:n
r a l!.'1lllitına alm·

"belltekir" kelime·
si ile anılmak bed-

mi IBllfi&d

Uğru·

dı,

ınış

makina ıııllfrtt.ışt
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Bankası. kmıılur ıkrn

bankanın

İ.ılletmem M:ıkma Müfctt11ı oldu
Ounan

:ı.-....ı Akm
N.uıı

U'"4m:

basit bir iş oldugu" halde bizi
k" l1 .
.
•
m muaıı
rihtrnızde ancak üatadlara verilebi·

len bu m_uhtclj('m um'linın bizim gıbi ljllrk.ı

Smalcllennc tetmili hati, hem büyükcc bir
bati. hatti bir mukaralı.k, bizim bwıu ka·
b~~~ ise, büsbütün reullik olduğunu

bu unvina bak kazaıımş olıın

!arla kendini muka)ııtıe etdiğim zaman. Sira·
kuza hWdbndinın nedimi midir. palyaçosu
mudllT nedir. meşhur Damokles ~bi. ben de,
durduğum yerde tac giymiş bir bfglneniıı iğ·
reti kırallığına benzer bir nıh hi.let.l içinde
senelerce kıvrandım, durdum. Bu i.fı çokdaD
terlı:etmiş olmama rağmen blıl kafama pc;ı
rilen o ticm ağırlığuıdan mUte'ftllid mlınb
lanm f&kaklanmda hia etmekdeyim. Ortlıda
yap&lmı.t f t halk tarafından befeallmif bir
kaç wrim var lae de. onJann da btjrdtMe
olmumı. ballan ,enillk istediti bir dılneJe
rutgelmiş olmanın aciib bir cilftsi olank

telikki

r

;;h
• dıı,ı JmUI aldı. l;eyn.
a n ı·~ ıntıııab ed ~k muhtt'llf S"·
~ık'T'd< ı;;arkcıtik. ı:arltı:ı
ılı: ~apdı Bu mil·

yilzlln.
den, gilniln binndC'

bıldiğim ıçm.

u

~ lrnııkımı.

\'C İnlıimi.k

bir klmaeyim
Bedbahtlık
diyo
rum. çünki şarkı
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konfekıriyon gibi

pdı
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Ah

Abarayda

ben henüz kilçUk
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Oman Nllwl'm bMtekir wıQm bll . tla bicYiD ~ bir lıllkdlr. . . .
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Hl'tiliz )"l'di ;'1Şlnda hır' ocuk ıkclı ud
c&lmafa ~l:ıruış. bir nıUddrt aocra bu !· maru t ıı:-lh <"..mıtü; m~ ilk hoc:uı
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Bt yin de

Hafız
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ardır.
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Kızı]ırmak
""'"'-• ~r. Don \'e
•
T.llm. - ·
bu denile her
....
ile muvuene teW•
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Karadenlzin tek
ıtılıla.......,...
---·el
~ JlaP&i(:bM akar. .Mantının umwıu .
,..... Jrualm ~ talı:ip edene de Boğue·
~
--tmın çarpmasll
41111 d8ldlm aoktalanm .......
.... alcmtı yani anaforlar ve bul bunınlV·
.... • 4lilDer' anaforlar (aynalar) hasıl eder.
- •Ahnhem mlh_,..
_ _. umumı.-ı...
,.~ Boğazın
.
•
r ıtıl!llMllll'. Ba _ __,_ iki tarafı, aynı aaıhil
~
•
-vanu
ttı
l!lllll:lıllile lıuraDdln launma c:ıekilen ha
T 'd!Wrn lltilıametfni takip ettiği kabul olu·
• Yabm YellildSy bumu mnstesıa ol~p
9lllllftlila abdı Yealjıı5y tıupım etrafında bir
""••- ,_mr,
her iki
1'!1
. . . t i llJdlde barmıdııuı buruna
. . . - llattl ........... istikameti,
w lıanmlann gerileriDde ua cıeretılılılııt ft tıılhd ıdıılıetindıe anaforlar
.....
• • kM •kmtmm '6ddeti hiçbir yerdelDdlr. Sebeplerinden biri.
ııleifıJnıesklir•. Fakat

~tahıılahurat
r..ıa ııular.

sanıye ~k

AJımtl mlnıerinhı

rW•

allet .,. ıılratiıı6ıld büyOk değişikalıilln dllnemeç1i teşekkilli._....,...,_
J8l')eı'de
. . . tltldl lıua
..sııeek
veglıile:pekdiğerine
kurulmuş

• ..,_Od

etf+nebmr.

1ıfeııe11 Kanlıca ile

U'lllDlla aJaın euJann fiddet ve ci"49'111fl,.. lıinııla dbeıt:iıı tam•miJe mlldk-

dOı;• ~

ANEll Kl.Ol'Jfülst
Cf'r....

n kadar siirat alır. Bu mlkUa
2-sme
.
yan
rUzglrlan kesildıkten &0nra bir
akıntı cenup
...r.n kadar de\'llm eder.
6
"Bazan ı;. ,_ ı;to aylannda hiçbir sebep
olmakswn
keeil.. _._.olursa da
ile Saray.
d:.n \.,.,,.1
ttiw. .. ı::nunda suların yine cereyan e gı gon.ı-
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Boğuda akıntı cereyanının
şeytan akıntısı

lür.

"UmumJyeUe

-'-d
Bo·
Karadeıı.u
C'D
gaza gı-

ildiğ' zaman akıntının sürati takriben 2 mil
rl
Aı nadoluhisan açıklannda
şiddetid c;.<>ğao up
ril • ,
gü

lır
imali şarki meltem zgar.ann a
nve ş
;.,.ıd w h ld
1b'1
d"-''n
akıntının
sürati
çob~
:l
"
~pıau
tan BOJll'& azalır,
"Karadenizdcn gelen akıntı lodos ciheU.
e doğru cereyan edip Kireçburnuna kadar
eli
akar ve Kavakborn:"da Boğaz daraldıkça akıntının silrati de

~

ııahiline mU\'ılZİ

fazlalaşır.

"Kavak ile Maeartabyası arasındaki koyda karşı anafor me\·cud olduğu gibi bu anafor Bilyükdere koyunda daha şiddeW ve
UmurY.eri koyunda ise pek az hissolunur dereoededir.
"Kireçburnunda ana akmb cereyamum
ciheti tebeddUI ecİip Keşişleme istikametini
alarak
ve oradan
kadar Anadolu sahilini takip eder: buradan tek·

Paşa.bahçeye
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dahil olmadan dağılır, yok olurııe. da Galat,ı
ve Tophane açığında aıahile Yllktn anafor h •
eıl eder. Sarnybunıu ile Galata •ra.mndakı
mınta.kada mevcud anafor cereyaruannın C'i·
betleri 'her altı eaat.te bir değişir. Bu aa.hll boyundaki anafor cereyanı baz.an keaildiğı hal·
de hazan De!terdarburnuna kadar devam
eder ve burada tekrar ana akıntı cereyanına
karışarak Boğazdan aşağı akar. UmumiyeUe
Galata açığındaki anafor saat 9 ile 10 arasında başlar \'e akşam olunca ar.alır."
Ruşen Eşref Unaydın, aşağıda.ki satır
lr rla Boğaziçi akıntısını Tilrk edeblvatıııa
etmişti:

•
"KC'ndi ..arifesine göre değil, gönlümün
istediğine göre giden gemimle ta Yenimab"'·
leden akıntı ardına düşerdim. Onunla birlikte ortalardan koşardık. Akıntı. anafr>rlarla
mal

çatıştıkça ayna dedikleri o iri. fa.kat döoürü
dilzlilkler ve çağıltılı, hoplayışlar anamda

kendini Kireçbumunda, Tarabya, Ye-nlköybu·
nınlanndan belli ede ede Tokmakbumuna
çarpardı. Dönüp Anadolu ya.kasında ~buk
lu burnuna ~rdi. Orada ona Çakal der·
!erdi. Fakat orada da dinlenmemi: Rumelibi-

sanna ı;evnlır, Şeytan ııdı alırdı Yablanıı
nhUııılıınnı d ogıı d' f;<" buradan da lıac;ardı,
gene ~ı tanıla, Kanüılli burnuna. Oadan
da dıl'IK:k ~ ;
, btiı;butlın bız.lanır, Ama·
\Utko;-u bumuna c..!kl")1t' \'&nrdı Rahtun ""'
ııarlannıb, g1 rlirunez bın:r ağır CU\"al t.qır
g bl «:ğilmı. rcdekçı f!!D ıılıınna bln Niyet
çektlr'ttek. yukan qaeak ı;eınllui gm geri
llfT g hı ':ıvaşlat;uııt o &.zgınlık1a tekrar
Anarlo •ı ) .ık
a •. ~11 Q:ngE"lkrıyll burnundıı b r dana h~mta ona lıtaekara
derlerdi. O, bıınıda da durnmz, ~y\er~yl
\'e P..kUdu ön ın!l n ~uaytr.ınııına akar. Ct1·
Dl' lı Ma.rm:ırada !;\lzd<-n \açardı.
"Hey başını ka~'adan kayaya ~ çarpa engine c:ın r..an sular' GöWrimle r6rdll·
ğüm. ellerimle t'Jtunadp günlerim mi kil·
niz ki gt'Çt'l' giderdiniz'"
AKr.lı'11Bt:'RllııT - Bir adi d.ı Arnavut·
koyburnudur: " !u ııuyu. ~rdarbur
nundan buraya bd&r blr anafor \'flcuda ptınr ise de. bu burundan .tı an' UtlıtıJ'll
kanşır. Kütük ı;t'mi)tr, ~ ırem1cf Mlıanp
pil1amar ile rekilmek ııuretilt bumu ucak
~ Burnnn altıııda., -.ilden lılr

Ka:nlıcaya

rar Rumeli sahiline doğru Rumelih.isanna ve
buradan da Kandilli burnuna doğnı akar.
Beykoz koyunda oldukÇa şiddetli bir anafor

mevcuttur. Yenl.köyiln cenubunda ve

ı..t:iQe

koyu açığında ve k~ Bebek koyunda anafor hlasolunur. Anadolu açığında ve Kan1ıea
k&fezi lıizumda da aahlle ,akın 1ıatıf bir
anafor meveuttur.

';Rumelihimn burnu ile Anadolublııarl
arumda 5 1'11 allraUe akan akıntı .Arnawtköy barmmun ga.rbma çarpar w bumun 111aauıda baml silrat haaıl eder. ArnavatlrOJ

bıınnmda.n itibaren akmtı Kızkulesine bdar

.Anadolu aahi1iııi takip eder. Kunıçeşme koyunda araaıra liddet keabedeıı anafor _..
yanı

mevcuttur.
"Kızkuıeaine geçen. akıntı oradan Sara1burnuna doiJ:ıı '1ddlltJe lbr ve .tJarQ& OUPLrak iki kola. ayn)ır; cenuba a1ft)an lıl1D
~ lktman.ya Ye Prbe &yn1an dJiel' bl
BallQe akar; llall;e pleu bl ,.ı ~

~

...... .......

nlıl!l c..-ı

a .,,,...
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kardnki yalıları a:Iip süpürmOs, salı.ilde küçmı bır çarşı vüruda gclıniş: ~al!_l Htunid Pnşazndd r de geniş arazill'rının ~t ~mıruln
birer köşk yaptırın şiardır; nyııı sahı ııar
ça.aı lk.innci Mahmud saltanatının ortalnnn:ı
doğru tanzim edilmiş bir Bostancibaşı defterinde de şöyle gösterilmiştir:
Yorgaki bairgünın arsası. Akınb~unıu.

ıkta 14 kulaçlık bir demir yeri \:ır·
..g('llllci-

:7u ~. asırlardanbeıi ~az;

Jerincc makbuldür. E\•liyıı Çclcbı: Akıntı
burmmdan ıçeri bir kOrfez limanlı yer olduğundan kışın birçok gemi kışlar, fakat Akı~
tıburnu bir kayalı yer olduğundan pek t~~li:
keli, ve gemi geçirmede ç.ok zorluk ~~
diyor. Deniz seyri bakım.ınd:ın Bot,'ar.i"ının en
safalı yerlerinden biridir.
&Akıntının sümti saatte 4 • 5 mildir. Fır
tınah havalarda, .kayıklar \'e küçük yelkenliler için hu bumu yedek ile geçnlC'k bile tehli-

Beyhansultançeşmcsi, yanında Başcskı kııh
\•clınnesi yanında

da

Boğaziçi

üzerine

neşrettiği

giizcl bir nuı.kıılc serisinde şu fık
nakleder:
"Bir kayıkçı demişti ki bir taş bağla,
Arnavutkövü akıntısı açığında dibe al: sen
hiç lk!lrek Çekme: görürsün sandalın gene
nasıl akıntı yukan gider. Aşağıdaki ters
akıntı üstiindcldnden 'kıyıı.ktır!''
.Boğıı.zd:ın .Köprüye inen ve Köprüden
Boğaza çıkan Şirketi Hayriye \ııpurlanna ı bu
satırlann yazıldığı sırada Devlet Dcnlzyolları
vapurla.n) seyrli sefer selim tini tı:min etmek için gündüzleri bir larmızı bavrak \'E' geC(,}eri de bir Jmınızı fenerle işaret verilmek
lizere nlnntıburnuna bir işan:tci konulmuş
ıtıır. Yaz mevsiminin en sıcak ve du~n günlerinde bile Akınbbumund.a tatlı, latif bir
esinti eksile değildir. Bundan ötürüdür ki
racığı

Akıntıbumundaki gazlno-kahvelıaneler ynzın

fevkalAde rağbet görür.
Bostancıbaşı defterlerinin tetkikinde göl"illür ki eskiden. Arnavutköyündı::n Akıntı
burnunn kadar Rum kibarlannm yalıları. !burundan Bebeğe kadar da Türk vnlılan sıralanmıştı.
.
Üçüncü Sellin de\Ti haşlanna ait bir
Boslancıbaşı defterinde Akıntıburnu ve ci-

van sahili, Arnavutköyünden Bebeğe doğru

şöylece kaydedilmiştir:

Kapıkethüdası Mişoğlunun yalısı, Hatmanoğlu Yorgakhıin yalm. Akıntıburnıı, Sadıra.zam Halil Hamid Paşazade Nuri ~in
yalısı, Kaftan ıığasızade Mu,iafa Ağanın yalısı, Halil Hamid Paşazade Aril' Beyin bü-

ylik yııl!Sl.

Sonralan bu manzara çok değişmiştir;
Uç{lnctl Selim kızkardeşr-Beyban ~ltan adı
na f;ilr.cl bir çeşme yaptırmış, bir yangın yu-

dükkAnı. yanın

diikk!inı. yanutd:ı berber dükkanı, yanında
bakkal dilkkanı, yanıııda tütüncü dükkli.nı.
yüksekte Hıılil Hamid Pa.şazedelerln köşk

kelidir.
Ruşen Eşref Cnaydın,

yemenici

gözl~tecl dükkli.nı, yanında doğramacı

lerJ...
Akıntıburnund:ı İkinci Mahmud da tek
• minareli küçük bir cnmi yaı>tırtmıştı.
Manzum bir sahlnnmc snhlbi ı•lan Şair
Fenni Bey de Anıa\-ulköy akıntısı, dolayısl
Je Akınbburnu için şu beyti yazmıştır:
\ 'Attll bir gü:«-lln

ıı.,kı Uı• ılldel

Arn:ınılluJr ııkmtı•ı

Anadolu

yakasında

lt-r

ı;ll>l dıımı:ı.:r. ııknr-.

:Kandillibumuna da

'"Akıntıbumu" diycnlcı· vardır.

AKJ1'"TI nmEHÇİLERl - Boğııziçinln
akıntılı

sahillerini, bifnassa LArna \'Ulköyündeki Akıntıburnunıı akıntıya karşı aşacak
olan yelkenli gemiler, büyük \'e küçük kayık
lar, nkıntı yedP.kçilerinin :rıırdımı olmadan
ilcrliyemezlcr. Gemiler, yedckçilik için karaya gemici çıkanrlar: bir veya birkaç çifte
kayıklar ise Amavutköy halkından akıntJ
yedekçileri tarafından bir miktar bahşiş - ücret karşılığı çekilirler
Bir küçiık geminin veya bir kayığın akııı
tı yedekçilcrl tarafından çekilişi görtilnıiyc
değer man.zaraln.rdandır R.üşcn Eşref ünaydın, Boğaziç.i adındaki bir yazı silsilesinde şu
güzel resmi çiziyor:
.. (Akınb) Arnavutköyü burnuna öfkeyle varırdı. Rıhtım kenarlanndn. görünmez birer ağır çuval hışır gibi eğilmiş yedekçi
<>muzlnnna bin eziyet çektirerek, yukan aşa·
cak gemileri geri geri iter gibi yavnşlatarak
o azgınlıkla tekrar Anadolu yakasına atılır
dı..."

Geçen asır başının seçkin ulemasından

meşhur Kethüdnzadc Ari.t
Efend_inlıı nnkl<'ttiı";1 fıkrnlarındandır:
~'-OCa P..agıb Patın, Iloğaziçiııde1 valıda

olup zarafeti ile

o

rken, bir o.kşa.ın killhnni şair HıuPncUn
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knyık ile yalıya gcldlğini gö!"'.ır· hemen
rcdcr, gayet güu:l blr oğlanı ~
k em-

rı kıyafet hır ycdekı;ı kıyufetfn,. a~

AKlDE KOl.l
On yedınci aaır orta·
li.nnda lııtanbulun namlı O)"Unc11 kollannda.n

plJ"pl-

.
l l·
1k · ·
oyarlar
ı e >ır ycc_ < • ıpı verip· "Ha;.""'llCt Efendı
gdirken knyıgına ipi sen a~. ka"'r..-.
k
A
J'6UU
Ç(" •
::ger sana: ç:ocuk nıı;:in yedeltçilik cdlyorsun, gci
nl yanıma alayım dett .
- Efendim, bana b:ıbnm naüuı.t verdi oğ:
!um, it sUrü de para knza.n, snlon khnsey~ 'rul
kfılc olma dedi dersin ' diye uğretirler. Tahmin edildiği gibi Ha met, yedekdiik eden güzel çocıı~rıı görünce rlnynn:unaz, ;ıuunn a1ın11k Uzerc teklifte ı.'"1unur, fakat ço~'lln

iıındir; kolbaşı pehlivan EyUp, I<J\·Liya Çı;•le
bin:n tarifinr goro ŞAlr kiıtır. arif. r.ırlf, h -

l' 1ı~c

ce\•nbı iız

nende ve n'!lb bır zat Un~. Sulıaıı 1bnıJum
zanıa.ııında lzia.nbul ha.lkuıın oyuncu koll&rı•
na duşkilnlui,'ÜnU g6rüp ~ bm nyal harcayıp blr krıl dilzrr.lştU, ıyt gec;in==shti bilen'°"

adamlanna nim.-.u bol adam oldu~dan 'ha·
6Illa

Akide kolunun ş!ib.reti ~ l;:lbuk Mraya aksctmis idi. Evliya Çt bi anlatır: ''Heıan kn üstadi kimll h:uıcnd len. mudhik

nn"

nasıl bır tuzab'"a <lüştüğünU
n.nlar.. Her nr kadar: - Ba'k şu çapkuun ...
diye çıkısır ise dl' iş l"Ştcn geçmiş olur..

ve mu!rıbi ruhnilvazla.n vardır: busnseıı
Suğlün Şah. M:ı.hmud Şah. Çerltes Şalı, Nu.lı
Yusuf gıt. me pArc chıuılan diba ~ şr.,,

Bu dilber 'Jğlanın aslında akıntı yedek
ı~isi olup Paşanın emri ı1e tilim edildi&.; de rivayet cd.iliı": fıkraten ikinci
klinde daha
gilzeldir. Haşmet oğlanı u.~ olarak yawna
olmak ister, ycdckc;ı: "Ben gdirim ama bir
d:r; re şAirin teklibirine açar,<> da Paşaya ulaştmr; Ragıb P~a da çocuğa yuknnda geçen sözleri tfilim cttirtr. Şair ertesi
gün: "&handan ızin aldın mı?" diye sorunı:a Paşanın nüktesi ili.' mat olur
ken:'

fini

ı:crdılz, ça.rkabab ct.ddikkr :le meydanı mulıal:hettfo t:m.ı.<d ~ lmıı gobi cc-

zcrW,
\"eliuı

w re!tiır rtilldaind:: idem dembcate
olup ol dem meftun olur.. Her blnnın büklüm
büklüm zülüfleri. misküaııber kokulu kiklllkri perişan • ııkda gGmı ıı.: ıklann aklı tiri mar olur Bir ~ ve baht van G
taJtlı
di icat c•ın:r ki guıneğı' ı:;·,....

b:ıbama sorayım! .. "

yalı 13\>ndegıiıundan

lllbt

Ketlılld:ızade

:.IOC!:

maarif erbabından kımsC rl topla)ıp
en Ustlln kolu olmuştu

z:ıman•run

·~~ı.

Atilm; P..hr:uı - Bug>wn sad

kum

keri deci.;,,~

lo-

"rahatiillı~" un

At' lı<LOPEDl!!I

IST.A Nnrr.
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A~~K~lF~A~C~A~·~.Ka!>~b~ur~I~~~~~~~~~-==--:-.::=:~::::;:

Q)

~ lrnd:ır

'ukuflAn meclisi

yanındıı akide şeken, tetihtenretlu~ru:ıe.n bir

şehir 1stanbulun şöh '
ağız tadı o~uşbtur:.nkü kc·-"ış" tarzı meşhur
Akidenın, ugu

de Şek
~......,
--•
bu SC'ker,
bugünün on kuruşluk madCllJ
parasından az büyükçe. eski bakrr mangırla:
ı.n.iik!ilğünde ve şekliııde kesilir. göbclden

uu~
de çukur olurdu.

Akide şekeri, tstıınbulun feUıile lberaber.
Osmnnlı sarayı teşrifıı.tında mühim bir yer
almıştı: her s:ılı günü. ı;:ı.bah namezın~ıın
sonra sarayda kubbe altında toplanan divanı hilmavun erkıinına: ''Yeruçerilerin hiikümete sadakatinin i;ı:ırcU olarak" Muhzir Ağa
tarafmd:ın akide şekeri getirilir, Sad.ırazama,
kubbe ve.zi.rlerine. kaz:ıskcrlere. reisfilküttab, nişancı \"e defterdar ,.esair divan lizalanna sunulurdu: Sadırnz.ı.ma iki yüz. vezir \"e
kazasker efendilerle sair di\'an ~yüz
ellişer. Yeniçeri Ağasına. Sekbanbaşı Ağaya
ve Kethüda beye yüzer. dİ\'aru hümayun teşr!fatına memur kimselerle divan katiplerine
de rütbe ve hizmetlerine göre 15-30 dirhem

Ş<"ker dağıtılırdı.

Bütün esnaf nıi.sil.li, şekercilik de gedikli
ıdL Büyük şehirde akide şekeri işleyen şekercllrno s:ıyısı tahdid edilmişti; bunlann iş·

ledıkleri şeker de ancak s:ırnyı hümayun ile
\-eztr, 8.yıın ve eşraf saray ve konaklarının

ihUyacııu karşılayabilirdi: İstanbul halkının
şekerine karşı büyük bir düşkünliiğli vardı; bunun ıneticesinde kaçak akide İŞ·
leycn şekerciler, koltuk şekerciler türedi; bu
ise akide

da Istanbulda bir ham

şeker buhranı doğur-

du, ve ham şekerin fiab arttı. (20 Safer 990)
tarihli bir ferman, bugün
bir
veısikadır:

1~

kıymetli

"İstanbul Kadısına hüküm ki,

"SAbıka Istanbul Kadısı olan ~levlana
Zekeriya, damct fözallüh süddci sa.adetime
mektup gönderip İstanbulda şekercilik hirfetinin ehli h!bNıli n yiğitbaşılan vesaır ehli·

,

lııtanbulda

k olf}C-

kt çonlnralıp:ıkidcetmckl< şc-kl'ri ::iyadr 1.ıal'rl . k k .""""; yimLİ ut uz akçı•ılt• ikrıı kırk
hanı
çı ıp ü } ., <l
bö ·le
tıeŞ clll akçe olmuştur deyu bun. an . . .}
k oltukçular menolunmıık rica eltikl~r~
Zt'tmeklo koltukçulann mcnedilmesını cmır

icadı

::w

gelip

tık u (Kaçıık csnn.f') c;oj'.;"lılıp şehJ"{' g clcn

bü.vilk

şekerci Hacı Bekir Efendi ım= nkide:
dır denilir- kakaolu, fındıklı.
!erin de bu'.cr uydurma Ş<"ker oldo~. _mu~kaktı:r. Akide şekerinin karakteristik h~a.
yeti baharatlı şeker oluşudur. b:ışta da •
ranfil '~ tarçın gelir.
.
lstanbuldan b:ıslayarıık. Tilrkiycde ııkı·
n..inln Hım Bcktr kcsınıindcn t'\"\'CI,

şrr'e

-----------------=~.

,·az;fede kaldı; lS~ dl' blnba,ı, bırkaı,; yl
oonra, da kııym~k~ oldu: HllO da old
1 ' rtc v F'.oımı ı do •un tar hını lia ı
ohırak tc~blt. cltikt!n sonro. {ıhn:Unı "Kay.
maka; 'I ıışkasa~ye kaydedıynr. Bu za..

a:-

tııı o.
n

AKW AGA (Kan bur) - Gcç<':n asır .son-

_

AJ{İf.' AGA (Kanıgüııırüklü koltuk~ıu)
Gcçt>n nsır sonlıınndaki eski semar kah-

\'ehruıclerinin en namlı shnnlanndan:
destan,
3.hibi t 1

mani \'C semai okınnakUı :hfinc.r s

u um·
bacılardan : ıhayıı.tının sonlıınnd:ı gözleri kör
olmuş, semti kaln-clerindc geçmiş günlerin
hfıtıralanru ıınlıı.tır dururdu. Kendisini yakından tanımak fırsatını bulmuş olan merhum
Osman Cemal Kaygılı ne kndar yazıktır ki.
bu hiıtıralıın zaptetmcmlştir.
Koltukçu Akif Ağanın lıııyatı hakkında
malfunat edinilemedi.
Bibi.,

o. c.

K.1.ygılı, Semai Ka.ll\"clerl.

AKİF BEY (Bndi) - Kuleli ııskeıi ida disinin lnymetli ve emektar resim nn:.ıllim lt>rindcn, topoğrafya haritacılığında eşsiz l::J ·
mette bir fen ve sanat adamı; kendis ini ) .ı·
lundan • tanımış olan meı'hum Sami Yetik
portresini şöylece tasvir ediyor: "Ufak tefek
bir ndamdJ, çclıresinin ç~eri sertti: hassas,
içli, munis, ıı:şk \"e şef.kat dolu içini her gö~
göremezdi, tecıiibcsiz bir nesil ona Badi Akif
18.k.abını verdi; kalbinin feveranlı şefkati ve
ruhunun coşkun cıömertliği yavaş yavaş kcşfe<lildi, Badi Akif, mclttdbin hilrrnet hil.lcsile
çevrilmiş hocalanndan biri oldu ... Harb oku!undan 186,l de topçu müliızioıi C\'\'cli olarak
çıkan Akif Bey Istablı Amire rnühendisUğine
tayin od.ildi, 1865 de yüzbaşı ohırak Ankara
vilD.yetinin Akköpıii civannın, 1S66 da da
kömür madeni
haritalan-

Ereğli

s.-ı.halannın

nı çimıiye memur edildi; bir ura Edirne as-

keri
~. idadisinin !\:'sim ,.e hendese muallimligınde bulundu; 1875 de 1stanbuln çağın!arak
rüştiyelerin inşaatına memur edildi, ve 1878
de ~uleli Askeri İdadisi resim muallimliğine
tayın edilerek ölllmüne kadar, otwı w yıl ibu

.
bU"

ı~n 50· :Una ııanat Mkı

mürşıd olduğu

· S.ıml Yct.:2· r:..,..ıunıa
I! bt

Türk

lannın ruunlı damat'Jlanod~, hayatı _hakkınBibi. : Da.m4 Rls:ıleo!.

rc.:s:ım

k~

buyurdum".

da mallim:ıt edinilemedi. lkı dnnuılı bır açmazı \'ardır ki. 15 taş verip 16 t.nş alır.
.

C'r

ııeılndıf,rı, hıı.klkt
l'ftla4lJl

muhak-

ız Pertev Do-

•

::.n.

İkinci M:ı.lımud
dc\'rinın Endcnın ı ::::ın1ann1an, wlıahd şrhzuJc· Abdülmecıdın küçüklügund: bu pren:..i
rğlendlrmıyc memur köçek <;ocuklardau; aslı
Alillo' BEY (Çocuk )

'

aılesı hakkında r şey bıL.uml~or: hayatı
nakkındn. Hafız l1vil81n ''\"akayü Ldaifi
Endenıniyc"' sind :ı fıkraya ra Uanmıştn-·
( H. 12 il l 1S2!l dı• Srhzadc Abdülmec!d için
\'l'

l'ocukhrdan milrekk p bir çengi (köçek) kohı l~kil C'dilırkrn saray ı:.ıundclerındcn
tanburi Zeki Ağa, ç.. ngiba lık için kendi oğhı O::mın Bcvl ıleri sfinor. fııknt çcngib.şılık
çocuk Akü Beye \"Crilip Omınn Bey ikinci
çengi. kiler koğuşundan Merkezzııde üçüncü
çengi, Sofalının oğlu diye anılan Hurşit çocuk da dördüncü <:cngı olur: çengilik, her hüncr kendikrir.ic tamam olmuş bulunan bu
c;ocuklardan Akü &yuı "mezidü i.zz:il şinı".

O..Tr:ın

AklP"

('A~· !\

kttL e d3lL &•PU" he\ ' c!duğumm tumluraklı r.uııa Bôlllkdm kavdıınlz t rkırlnl
ı :tid'a
rıı..'lltcr Pa:: Haz:retıl'rinı ply\ıır
yüz ıılirulllp ttlbl ".l~rhc. t" Buntlan ıuıfa·
•ılıyor ki g nç .ı\kif Ç:l\'lış M111n;atı$ıaınm
Krı.ı; il<r kap;; la sı:kcr ı ~ :ıfınd:ut ol:ın
babaııı Ha .M ..... ft,
r.1:-.-n c:ı
k

c

hE"i

'

rnıay

~~~

~~

oldu ~ ulct'rllld• ~ aynlıp U cltnd
l ·'llla e<l.i
k o
kerc:ı d.Jk·
~ geçn k lat.emit ' ;;('raMrr-

kiımnın
p:ı..s;ıya ayaklanna yı.?.
acındını~ bir
ordudan k:ı)dinin
t.cr-n 32. :Y • raj;'Uld:ı d

gı

rcrc:k h:ılıne
J

yani
r De!-

'11,

ı

d

'llınnlı·

run, kOCl.51 tarafından i'lım:ıl edilfn Kamrr

Hatun adında evli t::r kadmd.ın aldığı bır
muhab tzıamcrJn suretı urdır

,!lZ

l'Welkı L.""tanbıJ h:ı)iatı bakı:rundan t1n bir
lıilıradır·

"?ılalctt
ru!J Ka r Ha•
bl'l.ri ~
ııurc!.ıd.r
"Ev Felek ey zaı_..,. r
zılmıs h.iT kara yazı tıl!: k
dlın bahan yazı. hrı ha• :'.11
t.art;cn en şehbuı.. r olunhı
)'a!l!!ll·
da ı rı;çm ayd.ı bir
cıl:su:ı m uı.
"Tıiz::' k l:'rr la:.-ıdur u.:;u. t!
aka ~
:1

~Ytn "Etu1rı sc!'l'ı ı;ıerln:ı tugyanı''.

has adı m~lcsef kaydcdilmen:iş olan Mcr:kctzadenin " Küşiıyişi goncei dilıAnı", Hırr·
sid c;ocu~n da ''ffçi.lniliı knft:ını" olur Hafıı: nvasın "dört adet ro.kkaası bimcr:endü
di~nd" dediğine göre bu çocuklann pek
giUcl şeyler olduğu muh:ıkkaktlr.
_
AHtı~ ('A \TŞ (Şf-kerclgilzcll) - Abdul·

mccid r.:ımarun ışlek olmadıgı belli rik'a h~l
·ı
ıe

-·•~·~ ı- :; 24 B.'.l.Iltlm eb'adınd:ı bır
yn ......
....., ' ·
. d"
h ü tıra d efterinin sahibi o' dui:'ll tahmın e •
lcıı , \'e d efterinin içindeki bir muh:;'Jbc~:.'
c;ı...ı,
• •• li.. d"nilmeye l:n-ık

surt'tindt n ·•...,._..rrc•guzc

. tstıınbul-

1.'Stıaf ci\·nm olduğu mubakk:ık bır

~~~
Defterin ilk
klrtnın m Urekkcb
· H ncı •t
-<-"a"
cı
" u,,......

d

yapra '?ı.ıım sol k. ".1ann
ıle " Akif Çıl\'\t MI\ Ş.:ker·
~lı l -:IP.....
,,vazılıdır Döro
Tiıı
r f4l
ğının ıkinci yilıUııdc d l" d
~ ~

şasmıı.

?\'d':u

h l 'l:ıcn bir nn:uhal~"l'
p;-.
t;:ıir dilt'kçcmbı mlis,'CdJr 1 \ 'n ~
~ur
<Jer Kc-tenr!lcr knpısınd: dü
nı
A...
Ga;.,, \;\•llılı otınııyub U c' ·~ )&;;

kalbe

. . . . )eaıepılw

gtJJllll 1DM tTilt . . . - .

lımlafdnb'PPll ~mahal

yoktw'• ..,..
. . . ,a.nm g&ıQın .nrerim. • J»V.:ivl·
..... ellet murada irerlm. Bizim dahi aP
llıl1Mbls hlılıefl

BGIMedh'.

"NftlDITlmlar içinde bf bedelim. yanııki
. . n.dı Jfltım haneme gtdelim. ııln4 bez&.
.......... JılııUm. dmmu qlar plerim.

, ..... iJ6d9iim. als clvammı ~rlm.

Bir
al:mı. lltbleH llUt mu kordon dNt lvfzi ..,_
1
h «*m[ftm'. Aııa plerinfn nfgllu
. . . . , . all9' boymnm reftln ~vendlııe.
••-' 'er GUIDda tıh' ~ al çulWarla
. . . . . . . 1Mlrat pelıUvana yualdı bu ııı.

--

-

..

d&ımOıt " Joa lllb'elı bir hutalıgı mlltaldp
ölmtlftOr: Jııliıl'I J'atib camii lhaziresindedir.
Arabca. fa.rllC&, nımca ve fransızcayı anadiii
gibi .tonUflll'dU; delm"ll bir ıhatt&t ve f&rk
edebi,.at.ında derin bilgi sahlbi idi.
Bibi.: TOrl< .A.Mlk~

Al'f'BtltlAPJCDtaı

tUfeğile

man çocuğunu yaraladı: halk galeyana geldi; Akif

'

AKiF JIEIDIED BEY (TeıısrlfMI)
Hadik&tW-CevamÜD kaydına göre Sa1acdt

Paşa da bu adamı
hapsettirdi, bu a·
rada lngilize dayak da atıldı; lngiltere sefiri zabı·
ta vakaaını bir si·
yaal mesele yaptı.
ka.pitWAayonlan i·
teri alirerek bir lngillzln
tevkifini
protato etmekle
de kalmayıp sefaret vazifesini bırakmağa kadar vardı. Tllrkiyenin Londra elçlsl, gazeteci
Çörçll hldiıleainin, Dd bllyt:\k deıvletbı dolt1uk
mllnaaebetlerinl boacak bir teY oımadığu:n.
anlamak istemlyen lııgiJtere Hariciye NÜ·
nna, pek bılıB anlatamadı; brarmz Bahılli
hilldUneti, Pertev P...- taVlliyeııbıi en uy·
gwı yol buldu. meeeleyi Hariclye Nuınıun
alDe lnap&ttı. Bir )'Jl eonra ~ Pata az.
ledllerek Edimeye allrUldll, JlUdye Namtı·
tının adı Dahiliye NulrlıPa .,enlerek
Akif ~ nldbtnin yerine pçU ... Pwtıev
Pqanm gtln9ıbm iken boJ'DU vanldla; 11df
Paşa bu m6aum kanın lekeelnl ne llUeblldi.
ne de ,_metinden INltuWıOdL ~ Pall&Yl blr velinimet ıbilen HartdJ'e ~ . . .
tafa Refld PqıuılD ~ artan nllfam .ı.
tıDc1a ed'Nrdl. Namtaktan uledljp 119 •
lloeMll ~ tayin . . . . . .
NtDe İılta1lllUlCIUl uakJqbnldl; 18IO .. . .

Jııfeealdinhı

b&nisi. (H. 1181) l 767 de ökııU.,
Oaldldarda Hlldai Maılımud Erendi derglhı

hazlresine defnedilmiştir.
AKiF PAŞA (Mebmed) -

Devlet ada-

mı, şair. edLb; 1787 de Yozgatt& doğdu; Kadı ·A:ntebfzade M:ehmed Efendinin oğludur.

Daha pek JdlçUk ya.şmda iken be.basile Hf.
caza gitti. Bu aeyaha.t, onUfl ruhunda bilmek,
öğmmıek amılamu pek erken kamçılamıt
tır

denilebilir: memleketine döndDkten llOllr&
bir d8raftaıı. medreeeye devam etti, diğer taraftan Tllrk edebiyatı, arapça ve fareça De
da nıenuI oldu. Onun '6u pek hewell c;alJf:
malanm gtlren Yoırgat lyanından Cebbarzade Bmeyman Bey, yanma Uttp o1ardc aldı;
Oebbanadmdn yanmda divan edebiyati)e cJe
uiralmaya daha çok vakit buldu: Sllleyman
Beyin mnmtlnden eonra fatanbula geldi. Amcuı RehılUkUttab Mustaı. Mazhar Efendinin
delllet.De divanı hlmayun blemhıe girdi.
K-. bir zaman aonra lmedl odasına geçti.
Buradaki ga'Jlf"'alannı lblr glln iJdııcl Sultan
Ma:b!nudun g6allne çarpmca

'-•-

b1r mlla-

Akif Erendf1e

lklml kapılan açahwrdt Qabuk ~ yllkaeltiierek ReflılUJdlttalılık HarleiJe Nearetl·
ne tahvil edilince veslrUk nın.oe Baricbe
Namı oldu. ll'abt b6y1e ~ tlE·

~ etra6ncWdlerin Jn-~Mrlan da
haftlcet.e geçmelcten &" • 'l'ti; ftı.J. da8t ,,.
d6fman •:vuam ~ Alltır· Akif . . .
dllv 9agkln lılr .... • ....
1Wtn
MIUkiye N~ ,-;.. -.,
bulc1a Pqayı bl'flmdL iıh' raldp allak
; 8y!e ki, 'ftbılk e&ıldyat 've dlplı. d
ebıln bu Dd tı:vınetl. bJriblrlerinln Dı.Wlna
pi olmalc ... ~ ş...ı....:
IÜD pek gDlel bir . . . . . . . . ~
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İSTA.NBUL

AK!FPAŞA SOKAÔI

lam \-e sanaili olmak üzere güzel nesir parçalan \-ardır. Namuna gelince; bil~ on
yedinci asırd:ı kıymet bahsinde dh'an şair
lerilc boy ölçüşecek değerde halk şairleri yetişmiş ve karşılıklı olarak biribirkrine tesirler icra etmışkrdir. Bund:ın ötürü birçok şa
irler iki l'eznı de kullannuşlardır
Filhakika Akü Paşanın mersiyesi gil-

1.C.ldir. MC\'Zll icabı çok samimidir. Esasen
böyle duygulıınn sirayeti de geniş olur. lnsıınlardıı ne de olsa ölüm hadisesine karşı
bir duygu iştiraki \'ardır. !şte bu tarzdaki şi
irlerin Clzerindcn geçen uzun :z:ı.mnna rağmen
lnymetinin diri kalınası. şıirin derinliği \'e
örgüsü kadar hazan mcvzuundaki müşterek
teessürümüzün d<' rolu \'ardır·
TtO-ı ıı!'ıu"11nlm unııtm!IJD ııenl

Al l:ır ı:liıJl('r dt>l,11 gC(sc d<' yıllar.
Trl.hl<Um f'\ l~dl tırk:ılin l><'nl
(,;'ılmr mı h:ıtınl.'ın o tatlı dllll'r'.'
Kıyıl:ını:ıı
Şlmdl

ne

lkrn

öpmeğtl

onun üzerine

şuurun aydınlığını tut.ıı.bilıyor.
N~ ırl

:inc geline : Taooır:ıdaki dil bir
derece s:ıdroir. Pertev Paşanın aleyhinde yazılmış bir eser olmakla beraber, yer yer paşanın hlitıralnrilc eser zenginleşmiştir. "Şeyh
.Müştrum cc,ııpn:ımc" adındaki mektubu sanıyorum ki. paşanın en güzel nesir yazısıdır.
Edebi yazı çeşitleri arasında paşanın mektuplan ve 'bunlar arasında serpiştirilmi.'} ol&n
hô.tıralnrı, bu ne\·i edebi önıcklcrin bizde ilkidir denebilir. Fakaıt eğer pa.şa, hakiki bir
sa.natkiir gibi yaşadığı 'hayatın dalgalı ve
acıklı halini ruhundaki ihtiraslı yaşanın şev
kini dile getirebilseydi edebiyatımızın muhakkak ki. namlı şairlcrınden biri olurdu. Fakat paşanın kültürü eksikti. Halbuki kuvvetini gcnL'} bilgiden alamıyan bir sanat adamı yeni bir şey bulup aıılatnmazdı.

dakı eserinde lbelırttii;i gibi: "Halbuki milnhasıran şark terbıyesi görmüş ve A 'n.tp8
medenıyetine bigane kalmış olan .Akif Paşayı
eski klasik edebiyatının son mümessillerin-

dt"ht'nln

\'an~ın Ahım ıı., kW ol.un l{llDer!
Tnı:nnürlrr gP!up clsm.r ı;emın ..
n •k ıMu mu sl~ıılı rlırQ crhlnr.'.'
ı;:ıçlar yayıldı mı :ıemlne~
IJ3f:ılılı mı kokl:ıdı/;'lm ~iınıl>ılllo>r ·:

dı:n addetmt'k şüphesiz dalın doğrudur." di·
yor. Hakikaten parça parça yt'ilikierine rağ
men Akif Pıısnyı divan edebiyatmın bir devıuru olarak kabul etmek daha doğnı bir harckPt olur.

"'•mm

1-'P.fı•ğln klnt">I ı <-rin hıılılu mu 0
r.ııı yansgın re•ıg.l rfl)'J tioldıı nııı ~
Araba tilrlid!l, toprıık oldu mu'.'
lıpiıı• nk,ısdığım o p:ımuk c-llcr'.' !

All NlbhPt Gvk9111

Esasen hece veznini kullanma..~ındaki sebebi türküsünün başına koyduğu şu sözlerden da~a iyi anlıyoruz. ''Menfada iken suz-i
derun il: \'3.dii diğerde söylenmiştir." Anlaşılıyor kı. bfiyük acısını tasannua ıuz-um ..
1cs· •
gorme ızın anlatmak istediği için heceve ~\'llnnuştur.
•

Akif Paşanın bır de meşhur .. Adem" kn6"desı vardır. Bu manzumf' ile Akif p
f:l~fi. düşllnccyı _ edcbi;'tlluruza ge~:~
so;lenır. Halbukı Akif Pasa. garp kült·· .. l
mamL"ll
G
d'll .
.
uru a .
·ı · arp ı erınden herhang • b" · · .

1
bllmezd'
ırı sını
.
ı'. ?11.un yıı§ıu.lıi;'l <1cvird<' folsefi eser1erde dilanıze çe\Tilıneınişti B.
' •..,.
·
maenalevh
tt."ı' P~ anın "ad m" hnkkındıı
. . .
b İrdi O lılr
.. .
no fıl!'..n <ıla.
takım duşiince kırıntılarını toplayıp ş.ır J>Otnsuıda eritiyor. Fakat bun!
c yokh.J{;lln c:..ranna. ne .,;;phenın·
ar
..-~

d:

Akif Paşa için Ji'uat Köpriilü: "Milli
cdebıyat cereyanının ilk mübeşşirleri"' adın

t•"1ln

h:ıldedlr ııazlk tı..d•ııln

Aııdık(D ı:tilşt-nde ı:onl'!l

guml ğinJ giydırebiliyor'. ~c

ateşten

AKl1'l'A"<\ 80KAGI - 1934 beledi"9
şehir rehberine gol'(' Eminönü kazasının Beyazıt Nahiyesinin Kıılrnderlıane ve Molla·

hüsrc~ ~aha!IC'leri sokaklarından; Bozdoı'.;an
k~~ennın Ş~·~zade ml'drescsi arka.sına düşen
~bınden, Kiıtıpçelebi caddesinin ortasında

kı mey~ımsı ?.çıklıi;"a

iner gösterilmiş i8e
de. 19-1.J de henuz arılnıamışb • . d ....,.
,.
• )erın e uuy~ ı~ yol _mevcut değildi (l9-l 5 aralık): yal•
nı z \· cfn lısesı' · .. ..
.
nın onunlll'n geçerek Bozdoğan
kemerınc müvn.,.ı 0 1 k
. •.
...
ara
ııımnaıı Kovacılar
cadd!!!lı UZC'nntl
_
e, n~ı 1mnsı tnı;arlaıımış Akif
paşa sokaı,rının kııld
..
.
koşl.'1erı vaııılnı11
b11 1ıınııycırdu Abd··ıkının
.
"
11
ı..~ .
•
<'nm Nadir Paşa kon~•
h nra.......,sı
'bu vol
....
dır \'
d • . un gcçecC'gi YC're rrısUamakta. nııın akı ars:ıd
. .
patckadır ki. bir . a ayak ~zı ile açılnuş bir
oradan da i bô~ angın yerın~ çıkmaktad.,;
Kıltipçclebi ıı~d ~le pa,t_;knlnrla bir ta.ra!t•
ca C'sıne digC'r tnrnfta.n AtatilıfS

1 b'

bulvarına inihnektedlr.
Bibi.: RllK. Oal llDl.u.

AKlYA BALIQı - Jaanbut 8Ulannın
g~ b_ahklanndaııdı; uıı vatanı Akden!z-

dir, Boğa.zla.rdan nadir olarak PQeJ' kıh
balığı Karadenize gİderkeıı beraber ' gider~
A.kdenize de beraber döner. Renk ve .-ıı ~
kımından lüferin bllyiltll kofa.naya lbemıer,
bazı balıkçılar Aldyı\ya ktianamn biiyilğll-ı
dilr derler ise de, lflfer yahut 1wfanamn yan
c;izgiai doğru, dişleri sivridir, bu balıtm ile alt
ve Ust c;eneaile aPuım tavam ve lamıen dili-

leııini. ayfiyelerin bulundutu yerleri dııllıla'
lardı. Otuz, kıı\: ~ blr kame. 1!:Uerbld9
kudilmler, dilmbelek.ll!'r, tener, hepli birlikte
gürültllyü tutturur. Kapı kapı dolqırtu.
Hacca gitmek için yol paruı tedarik edıecU
ler. Alayı Taht.akalenin bakl&V&Cl. ~ak
arapl&nydı. Feslerinde ıı&nk. kimindt lleftJıe;
arkalarında

entari.

Konaklardan, evlerden llç, bet kurut •daka verilir. Alıp giderler. Bir tan.1 mlblanır. Elinde ktiçllc:ük bir lrudllm. ka~ dum
dum vurur. Sadalr••nı ayn ister. Ona da on
para. yirmi para verilir. Hacca. macca ıttttk
leri yok. Babtııne ile para toplamak. bep8 cerrar, fbaldırı çıplak beriflertti.
Kafile ile ber.btr iki ~ de. ha.Ka ı..
keresi ııek)inde, ÜltÜ çitalı, çitalan 6rtmlr,
alh, Y9'illi 1-ynklarl& cbwt+Mf, tah....
vammsa bir alimet tqır. lçlDde ~. blkanlar Tardır. Bet k1lnlt dalla ftrilla9I Dd
arap kollanm Blftl',
ıra,..,. ..... ,...
dDmbeleklerin. lmdiim"'rin. te&ria .......
kWç kalkan oynulaıdL
1908 Keşnıti:)etiDia i1AID ı ' im bo
dar bu Aklrlmlar bir )'11 llbaW - W lılı
valisini d6ıt clllDedlNL
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Edirnckapısında Mihnmahsu!tan Camıı r:1!ı
ezzini bulunuyon:lu. t::mız yilslıi. gu.:I ahlak·
lı gençtir.
All tına ' tma"
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lSTANBIJI..

-~AfCKA~·:~!Ş~HAtıa~~HllM!l~~)~~~~~~~_::~::...:=-~~-::==:=.

Ah'lffŞ (llifız lfa.;;:ın} - 1893 de An·
karanın .Kızılcahamam kazssında doğmuŞ·
tur, Yıkılııuş olub ycrı m<'yd,ma kaWan Sir·
kecide Emlrl r Camii mfieu!ni Os:nan Efen·
dinin oğludur. Yine Sırjtecidr. Dördüncü Va·
kıf Hanın klişcsindl'ki Hnm.idiye Mektebinde
Hacı Hasan Efendidrn Jıif'ız olmuş ve henüz
dokuz yaşında iken Enıılısultnn Camiinde
h!fı:ı:lık du!l.SI yapılmıştır. Rivayet edildiğin<'
göre Yercbatnn Rilsdiyesini bit.lrmiş, iki yıl
kadar d:ı Vefi İdad:s:..nde okumuştur. De\Tİ·
nin medrese üstadlannd:ın Tokadlı (yahud
Tekin:lağlıJ Hafız Ali P.iz:ı Efendinin L.k t:ı •
lebeleruıden Hlfız Şükrü ile Uı:unçarşı ba.şın·
da İbrahirnpı."'7. Camii imamı Hafız nyasdnn
"mahlirici huruf" öğrenmiştir. Dli.rlilhilô.fe
Medre,,csirun sekizinci sınıfında talebe iken
birinci cih:ı.n harbinde askere alınmış, Rum:ınya «>bhcsinde yaralanmış Edirne ve tstanbuld.1 Kuledibi Hastnhinelennde ted..ı.vı
sini miltcakib tekrar cebheye sc\·kcdilmi<: mil·
IRzlııı. rütbesi ile Fillstinc gitmiş. 1916 d~ fn.
gi!Werin ~line esir cfü.şmüş, iki sene e;;ir.:tdl!n
sonra miltirtkede !stanbula. dönmüştür.
1!1' ~~çlik. çağlarında spoı· ile de meşgul
olmu,., gureşınış, \"C bilhassa futbolda şförd

yapmışdı; İstanbulda stadlann bulunmadığı.
topun ç~ytrlarda oynandığı ve maç yangınının
~ henilz s:ı~akları sarm:ıdığı o devirde Bü)ilkşe.hrin üç namlı klubündcn biri olan Seh.
raruıu klublinü'l
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1 :'l:uriosmanl\'e bn.şimnmı olan 'I'rabha cwe •
.
Sarı Hııfız Osman Akr<'boğludt!!".
1
son ~nilcb:.;ir ki hiç bir 'iı!i.fız bu Hasan AkkuŞ .kııdıır çok Laleb<' yctişdirmek nınzhnriye.
uue \ -·-A-·..t•r. bu zitin yetişdirdiği hl'llf1WlJ.1""'(ızın ssyısı dört bin beşyüzü nşmaktadır, bu
da iınrenilir gilleryilzlü bir talihtir. Son dere.
ce zeki. ıhııynt kanunlarını bilir, yerinde tatbik
eder. mcmlcketimizln her tarafımla ıtıılob ~i
bulunduğu için çok yayılmış şöhrete s:ıhlbdir:
tanıdıklınnın "'°ğu zengin -0lduğu için onlan
hayrat ,.c lıasaııfıtıı se\·ketıncsiııi de ibllir, lll"ı;elıi Nuriosmnıılyl' Caıniıııin yanındaki Kur'qn
kursu salonunu gauyl'tlt' nıükeııınwl bir s•ı
retde tefriş ctdinnistlr.
Sesine geline<', ne billüri nr. de ya mıı, bir
buçuk uktın·dan fnzlıı pcrdr.si olmayan bir
sestlir: hançeresi oynak ise de 32 lik nağmeler
onun son kudretidir dcnılcbilir. Makamlard:ı
s<'yrı musiki kaidl!'rinc uynındıl,rıııa göre bu
ilimle meşgul olmadığı anl!li}ılıyor. Olnır iken
daİl!la tercih ct<lgi ne,·i'i üstünden uşşak makamıdır. ruha tesir eden bir maknnıdır, bunun
içindir kl kesif halk kitlesinin de pek hoşuna
gider.
G:ıayet akıcı bir lisan ile güzel ve müessir dua yapar, aynca sanatdır. 1950 den beri
radyo ile yayınlanan mevJidlerin hemen hep·
sinde Hılfıı: Ha.san Akkuş'un Kur"aııı dinlenmektedir.
Ali

ltıw Satnınn

_Afilll:-:H:'llEDPAŞA SAltA \l - On ye·
_ıntı asır ortalannda lstanbulun meşhur \C·
~~sarayları an biridır: Cündi ıneydarundıı
d"

ıdı.

n lıl.: E~liya ~ hl, ı.

AKNAH (ll. HAMDI SPAD) - Tüık
Tıb bilzini · ıs-,., d .b'
o
• • "
e ır yu........
....,a.5ı oğlu olarak
~tta do·'du. Orada nskcıi rüşdiycsino~.
tıınbulda Kuleli askeri idadisinin tıb kıs
mında ve askeri llhbı,·e mclrtebinde okuduk·
~n sonra 1 "99 da doktor yüzbaşı olarak dipomasıru nldı. Giillıane hasta'h:ınesindc birse·
ne <ıtaj yaptı R"-"'
dö~
• • • kuer Paşanın t~kl'l. üzerine
11
!-'lı>~ ~'. ıçın Almaııyaya giind rildı. Kicl'de
..ng \'C ·\tc\•ns•·
histQl ··
c ın y<:ııl:n ınd.ı annt.onıı \"l'
wu bOJıye, patoloji ensUlüsfuıde Hcllcr'in
rz ıırg'da Köll'k
·
1
Yll'lla.nnda al
~. S~ölır \'C Riııdflci~h"in

nında te7~

tı. Leıpzıgt.<· Mn.rclınnd'ın yıı·

bıırg'ta ~ 1 •

TatJI zııtnanlnnnı Hıı.m·
kel ın cııatıtfısilııdc geçirdi.

Memleketine dönQnce Gilllıane haataneai.nin
Marazi T('lfıih ı patolojik anatomi) muallimliğine tayin edileli. lki &ene ııoııra Wieting Paşa ile a raaı açılmaaı Wr.erine kendi a l'ZU8U ile
DUyunu Umumiye idaresine ve Yemende HaH
tuzlası doktorluğuna geeli. 1906 da Kadirgada yapılan 'I\b Fakilltesi marazi <teşrih muallimliğine çağırıldı. 1907 de askeri ve mlllki tıb
mekteplerinin •birleşlirilmesile teşklllendıri·
len Haydarpaşa T1b Fakülte&i marazi teşrih
mliderrisli~nl' getirildi. tık Dünya Savaşında
Kızılııyıı girerek Erzurum cephesine gitti. Buruda hir ııskeri dokto:'Un gündelik vazifesi
:ı•'I\ •nda o :-nmanla: oıduyu tı•hciıt cd"ll
le keli tifo ÜU'rinde ııra.~tırmalar yaptı. nJ
\'atan borcunu ödedikten sonra 1933 yılın:ı
kudar 1''akültedelti hocalığında kaldı. O ~,ı yapılan üni\'ersi~ l'l!'formunad hakııız olarak \'I'
bütiin tıb aleminin bayreUl'ri önünde Fakül·
tooen umkla.ştınldı. Hayatının son iki buc;uk
yılını. Sağlık Bakanlığını i.~gal edPn değer bi·
lir Dr. Refik Saydam. Hamdiye Guraba ha~
tanellinde \'e oranın ba.şhekimi Dr. Ömer Llit·
fU Eti'nin teRebbUsü üzerine hazırlattığı ve
8.7.19.12 de tayin edildiğ\ marazi tefJrib llbo-

ratuvan ~ğine geçirtti. Elı ile kurup !ıin
zorluk ic;indl' \"t" adım adım doldurduğu W>oratuvanndan anaımı ayrılmak zonında kal·
mll81 Hamdiyi manen yıktı. Bu tuzuk mane,of
zemin Uzerinde meydana gelen ~e birbirini

kamc:ılayan Şfkl'r hutahğı ve akciğer tllber·
külozu yilzilndt.>:ı He)'beli sanı~ryomunda
öldü. Öliirken son ııöz'eri şunlar oldu: "Hayat·
ta daima çalışını.z ve karşılık beklemedtn dalma iyilik yapınız.
işte iruuonlt~n eo·
nu budur 'Ccn~

ai ~r bilir Gül·
hane bıurt.anesi ta·
rafından kaldınldı

~ yUrekten gelen
qkun teabllrler·
le guıç tıbbiye.ili•
rin elleri Uuriack
ÜnıWl'Blte binUI·
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yaya kalabalıiı tılir!lkllyer-.k, Edimebpı ...
hitlıtfne gömfı1dU 11936 l.
Hamdi Suad 26 yıl süren hcıcalıtmd&
mcmleketinıWle A\•rupal aıı1.-nda bir patolojik anatomı eııstituııunfı lNtdu. Bunda
okurlar bırer mikroakop bquıd& tuat.op&l.ok>ıl
kunılanna gırer. hoca her birine yeUfmeie 1;&·
lışırdı. Otopaıyı küçük teşrihlwıe a.nüıainde
ve b:ızat ö1 u ü2rınde gösterirdi Nadlr baatalık şekilleri gösteren organlan 1800 parça·
Y1 ilıtiva edl'n n memkkttimiı.de ilk defa kur·
duğu bir palolo.}ik anatomi milıHi halinde
topladı. Mikro&koı-1.k kuralar IQD, her but.ah·
gm bir preparat eerlııı halinde yt'r aldıiı ı:ok
değerlı bir mikroskopi &l'lİVİ m~ydana ptirdi.
Öt;ttncılrr için ''T~rlhi maru.ıi umumi" ve
"Fetni meyit" (otopaıl adında w kllaik kitap
ya:ıdı.

Hamdı Suad kli.aık çal11111Datarla tatmin
olunacak bir adam değildi O. her gördiiü ft
okuduğu mealenın künhüne varmak ill8'di.
kitaplarda yualanlan olduP rılıi UW •
mekle kalmlyonbı. Bu ıDiteıııemia ..,..._
enerjiaile dünya pat.aıcıctarmm t'tl . . olanll
ele aldıJtlan probltımler ti.m-11 dulw W
araştırmalar yapardı. C~DıCil Mim Ti* 'iv.
kongnsinde kameriP mlcldfle ' ıs nu •
te>ldifiai ummal efUra lralıul .ttirdi
ura da Dr. Refik s.,.aa'm ~- _.
dlğl tab-jntla bir kaw ~ - Bum "Kmiay Kan.r Ulıcınl8ftft.. . . .
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nin açılmamış olup kongre ho~"l'tinuı ~C'n• go·nı u.· "'"
....anıüni·
diaini beklemekte oldugunu
kasyonunu fransızca o!arak okwnağa bsşl~
)'ınca birt<>k ü~ler "Türkçe söyle, hepimi%
ıtürlıçe anlıyoruz.. diye b:ığırnu.,.<iliırdı. H:ınıdi
1933 yılında Madrit'de toplanan kanser kon·
gt'('Sine l 60 nwruıralı ilye olar.ık iştirak etu.
Bu, A\TUp&ya neşeli \e son yolculuğu olmuş-

~~

"ki
retı u ~-

Önt-ınli buluşlruı: Hamdi lıoca,
endoteliyal hücrelt'.'r diye sonradan ayırd cdı
leıı hilcreleri 1904 kadar erken bir zamanda
gördü ve morfölojilcrini vası?azıdır~. ~rla
nn genesls'i yani tekewünlen ve den hısto
patolojiai konulannda. ınclan.in pigmenı_nsyo
nu halclwıda, .Morbwı Daricr ııdındakı deri
lıastalığınuı histolojisi hakkında esaslı çalı~
malan \'ll!'dır. Embryolojik ıbilgilere dayaııa
raktan "Coelothelioma" adını verdiği urlan
ayırdı. Bu term hila Mı11eUerarası yayınla
malarda gl5rülmektedir. Fornıüiünfi yaptığı
ve gerek memleketimizde, gerek:;e yabancı
illerde ''Hamdi Erili" (Hamdi ma'hllılül olarak yazılan. organlan saklama mahlwü memleketimiz li.boratuvarlarında olduğu gibi bazı
yabancı lMıoratuvarlarda da tercihan kullanılmaktadır. İsmi ve formülü Dorland'ın 19H
de yayınlanan Amerikan bp lügatine geçmiş
tir. Hamdinin yazılan yabancı tıb mecmualannda ve klisik kitaplarda zikrolunına.ktadır.
nt &emli çalışmalannm biri nebat kanseri
denilen teşekkül üzerine olmuştur. Hamdi bunun hakiki bir kanser olmadığını. hayvan silııileslnde görülen kanserlerle mukayese ncticeainde ileri sünnüştür. Bu <;alışmalarını. Avrupa b.ııseroioglannın nebat kanseri üzerindeki incelemeleri henliz başlarken yapmıştır.
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Dr. Perihan <;'srnbo·I

AIUYlAN (Kesriyeli Çubukcuzade Mehmed &dla) - Şair, kalem efendisi. yaranına
aakmb vermeyen meclis adamı: ilmiyeden
Şar.Jdkaralıisarlı Çubukcuoğlu Hoca Ahmed
ıu.ı.ti Efendinin oğludur: babasının Kesriye
milfttllfiğünde, 1890 da l:u kasabada doğdu:
ilk ve orta tahsilini .Makedonyada yapdı, lsıtaM\ıl Darülfünunu Edebiyat Fa.kültesinden
diploma aldı: Maarifte kalem memurluklannda. Fatih Riltdiyeai ile Üsküda.rda Selimi &ilie ve Befl1tta.şda .Barbaros nümıme mekteblerinde tilrkçe muallimliklerinde bulundu:
otus yıla yakın da Edebiyat Faktllteııi Kale-
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üzerine çık:ı
rnaıııı.ştır; fnknt lstanbuldn bilhassa mUııcvwrler :ırasıııcla çok tnmnınış \'C se''ilmiş bir adamdı; uzun boylu. son de·
reccdl! Juırekl'tli, nabız.gir. bulunduğu meclisi şenlcndirirdi; pt•kçok ahbabı ,-.ırdı. \11Zİ·
fosi dolnvısı ilt• Darülfünunun mahremiyetini bilir: harı1.'.1Sı da kuvvetli idi. eğer görüb
duyduklarını hatırat yollu ka!em diline verse
idi muhakkak ki pek orijinal bir eser olurdu:
ciddl. miz.ahi, fakat 'hepsi dc risall'cikkr halinde ondan fazla eseri \"ardır; ..Divançei Şi
niı.\'cr", "Zayiat". "Salayi Cihad". "Lamia",
"Dul :Kadın". ''Oğlumun defteri", .. Kervan ...
,\,·engi yaran.., ··tlcri. Geri... ..Dikenler",
'•Küllükır1me"

CB. : 'Killlük: KUJlWmAmcı.

AKÖZ (Hiifız Ömer) - Soıı ynrun ruıır
içinde "Tt•c,·id \'e Kıraat" ıı.lnıunda yurdumuzun nadir yetişdirdiği simalardan: Kur'an
kıraatine bağlı ilimlerle diğer islılmi ilimlerde
tam salilhiyet sahibi ii.lim: garb medeniyetinin hayranı, gençleri gnrb dillerini öğreıune
ğe tc,wik cdı;r isllim aydını, güzel sesli hıifız
ları kendi eli ile musiklşina::ılara götUren~k
"Allah a.şkı:ıa şuna musiki iiğretiıı .. diye çır
pınan sanat ıişıkı: 1888 de Kastamonuda doğ
du. genç yaşında lstanbula geldi, fevzini Büyiikşchirdc. zamanının ii<; üstadı kıimilinden
aldı~-T~k.adlı yahud Tekirdağlı Hafız Ali Ri~. Siibır den Tt•c,id. Kunıbarnhlineli Hafa
Sulcymandan Aşere ve Tnkrib tahsil <'tdi. h<'r
ım.~~da bilgisini gcnişletı•n iistadı da Fatih
mucızdc·rsiamlanııdan ,.c Fatih Camii baş,ima·
mJ Gt•y,·eii Hilfız lbrahiın oldu· li>u 80lll!DCU

~:Ct:ııa .uyle 8Brgın SC\-gi ile b~ğlandı ki H1rahim )'elmitt>e,
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drrcccdr gr.
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lllllıL Oınrr \l;uL
hııdıs ldl:ılılan ezCH,...[m : " · 11 ı
l.Krınd" ıdi. f.ur'a
nın kC'limc knııi. harr.,rını vr nokl:ılıın
nı birer hırrr hlkmcfünlC' t-crnb~r h fızru.ıına nakşc.tmiş, bir ıı kuı hatası gır
zündcn kaçMaZdı. so:ı ıaman'annJa t· '
yıllar lstarrbul Miü'Juğıinde Mushufl:ın Tcdkilc Heyeti başkanlığında bulundu Asıl mcsl<'t;'lllde de b.rçok camilerde ımamlıklard:ı .b~
Junıı. buluna Fatih Camii başuuanı ,.e h:ıublı
ğinc kadar yükseldi.
Sesl giızel ,.e tallı değildi. yliksdtlcre de
çıkamazdı, fııknl te<!''ldi s.l\yC'Sindc okuduğu
zaman huı:ü ''e huşu ile dinlerurdı. Sesınde
Ö\'ll' bir toklı::'< knlınLk 'ıırdı ki hoparlo~ ıh·
tlyııc göstcrmcı:. Fiilih Canıimın minbe-nnde
.hutb<' okurken 6CS1 kora mab<'din her tarafın
dan anlaşılarak ışidılirdi.
G:uıyet ,·ckarlı. öyle kı '-ckaan t-ann k b'r \'C nn.hvct derecesine vardırırdı, )OlJa t: k~se sclfun vemm:. konu~rk~~ haur \"\"' n t
•
dog"•nı ö:t il tok s<Wu ıdi; camı
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'hitalbı ile azarladığı ~orülmu,.ur, ıu.ıırl;ıdığt
halleri muhitindt• yadı~anın.ıı. kınlmıuı
kimseler Juıllcriııı dii.~.eıtirlcr. ona
niş lıiıfız:ı.ya
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532 sinin \"C B:ıyazıdda Cnh-c.nıitc bahçesinde
Atatürk hl'ykcllcrini dökmt.ıştilr. Kıyınetlı
sanatkılr 195S hıWranuıdu öldll
?'~" Ha}lıı\'

AKRABAl"I Zlı"ARt.'T - Refik llali·
din birinci Cihan Hıırbindc, lsta.n'~ulun g..~lr·
d~ büyük buhnı.ndan 110I1ra aill' hayatındrud
maddt ve mincvi sarsınUlaruı, ~küııtillerin
hazin tnrnflannı göstN-en \"C' lstaııbul Ansik·
lopcdisine olduğu gibi nakledilme.si gereken
nefis bir yansıdır:

"On sene C\"1.'Cl ne idik,

oıı

6<'ne

soıını

ne

olduk!"

Buııu bir iyice nnla.ma.k lc;ln bsna müdrk·

klk \"C meraklı bir arJı.:ıda..<;-.m uz.ık akrabamı
ziyaret teklif etti:
- Ç-Oktanbcıi nruııl, nerede, ne ile ynşa
dıklanndan halıcrd:ır olmadığın uzak, ya.km
elbette birkaç akro.bau \'ardır, dedi, sen onlann eski hall~ini, cskı maışct ve vaz.iyl'lll'rini
'bilirsin: bir defa d:ı şimdi git gör ve iki haya·
u mukayese et... lşte o z:ınınn ne idik, ne ol·
dıık, Li?R bu har<b \"C d3rb, bu cenk ve cid.ıl,
bu yakma, yıkma siyaseti ne p:ıhalıyn mal oldu. anlarsın!
Teklif ze\•kime gitti. Zira bir defa yaşlı
akrabamın gönüllerini almış, hatırlannı hoş
etmiş olacaktmı; cbu .bir vicdani mzife idi. S:ı
niyı>n bir tetebbü ve tetkik sahası bıılmıış. tir
makale ve mütalll:ı. zemini hazrrlamış olac;lk·
bm. bu da•bir hayati \''3.zife idi. İşte bu iki \':l·
zifeyi de ifa için geçen gün yoln diiştiim. F'nkııt, evvela, akrabamızın ,bugilnkii \'aZİ\'din
den h&bcrd:ır olan bir eski dadıya miiz=acant
ederek m!Uıalli ilmmetleıi hakkında maliımııt
almak lô.zınıdı. Biri. bir tekke ş<;yhi miistesııa
0
~ üzere. hepsi de yerlerlni, meskenlerini
değiştirmişler, uzak. aykın semtlere, bulunması güç, gidilmesi zor mahnlle!erc daih!nuş
~rdı. Not defterimi birQOk sokak isimlerl. baka!. aktar, .bekçi, hamam, çeşme, kah\·~ lariflerile doldurdum \'e şehri tanıınnv:ın bir seyyah gibl rehberime bakarak. şa.Şkın şaskın
ya.ııgırı yerlerine daldıl'!l.
'
.l!te bugün de s!ze bu tne.rııklı \'C aC"ıl·Iı
hakıkı \'e facialı ziyaret \'e SC)ıı'hatim·'"
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;'1<rnbamı şoylc hatırlıyonım: Kan-

r ez listnn~. kızılcık \ı! fıstık nğı:ı:-

ls'l'ANP.UL

lannn gönıUiü kocaman bailıçcli bir C\'d•• otu·
rurlardı: s:u:ı. ı;öı:ı.~ dUşkfin eski lerbıyc görmll.\l asil bir uilc idl. Znııııcdcrı.m ki ayda bu
C\'c on. on beş limdnıı fazla gimıczdi: fııkııt
ne <'ksikt.ı ki .. Bir kahvaltı ı:ılmrırlardı. çilıJk
rcçcUııc kadar ıııt•\'cut ! IJeıı.izdc bir sandalla·
n \'dt'l:lı. bwıunla kah balığa, klih mclıtaba <;ı·
kal'lnr \'C hnftnd:ı .iki gccc saz .)ııparlanlı:
Jıem el~ öy!P çcıı&'1 ı;lğane nt!\inden, S.'\rlıoş eğ
lencesi b:ıyat'1 saz değil ... Adamııkıllı musiki!
~ey. tnııbur \"C' keman zm·kıni w eski bestelerln kıymetini ilk defa ben ıırada, fıstık ve kı
zılcıklar nltıııda. nll'htaplı dP11i~ karşı •bir
bembt•yaz gocı'tle tulnıış w anlılnUŞtını. Ya·
rınııı mıısrafını vı• uy haşı borçlarının sureti
tes\'iycııini <liişüıııneksiziıı. ıız pnr.ı

ile

rcfııh

içinde saııa lkllrnn•' yaşaya bilcrı bu ailt'yc lıUr
mel \'f' gıpta ctnıt·ııwk ko.bil miydi? Dudıı.kln·
ıı dalma nılitebesslm ve gözlerinin içi lıer z.ı..
mıın endişt·sız yf'ni bir beste Iıamlanuı.k, ol·
taları tcınh~lemC'k \"C mut.b:ıktn mevsime göre en nc1ıs ve nadıde yemekleri kotannakln
meşgul olaıt Pvin hanımlnrı. taUı dilli \'e giller
:,iizlii bu pür sıhhat kadınlar hıwatın fl>caat
ve müşkülillmdan 'hcmf:'Jl hemen. ibihnber .bıı
ceıuıctteıı bir parça olan yemyeşil dağ sırtın
da ne emin, ne fısude yuşayorlardı... C~izll'l'İ
kimsenin malında Ul'ğildi: kalpleri h'rlemiı:
\'c hayatları saf \'e sa.<le Ö\'lc •bir ilmür siirii·
yorlıırdı ki cilıunııı ibiıı biı: tiirlii tehlikı•lcri
s:ıııki o:·:ıyu, onlara yetişnıcğc kı\·anııv'llcak.
masun bıra.kncaktı. Halbuki ~ıeredc? .Aksa·
ray yarıgın yerini gı'çlını. \'aldocamiiniıı \"ı·
nılhlan saptun \'i' kocaman hıır:ıbaUıaıw~in
kapısını ittim. Burası, her oda.<;ı a vd:ı. on liraya kiraya \'crilrn h!r acaip mesl~cn, bir loş.
mııkruısi bina idi. D~arda gilııcş w sıcu.k \'nr·
tlı: bu hinada ise dizlere. derhal. b:r Yılan gibi
s:ıı1lan nafiz. nıiil•ssir ıblr nıtubet ,.~ bir alnc:ı. kııranlık... ifa oda kapısı açıldı, amlıktan
baktım, Jonalı saı;lı 'oir ihtiyu.r kadın ispaııak
ayıklıyor \'t' ortada, maltız üzerinde bir tcıı
cerı' dumanlar salıvererek kaynıyordu. Kennnnda yalaklar yıi;"llıydı. B..·n haıı.,.i odarn <Ti•
rccekr ? o
"
· ...
sırada knrşımn sofadan entari. b. ım..
1ı ' ır kız "lklı
..
··
··
~
· on ııı;ııııu geçmiş, arlık çocukluktan kurtulııııı.'j bir kız. ..
- A ! dt'<li \'e · .• · k .
, .
ar d ıçt rı açt1. l.cnı Lnnunıstı.
a ı~ım odıı , onun girıliı;i oda idi. 1ki ... ". •
ııl,ın~in ıkcn fıstıkların nltındıl top ovnıı:,ı,ı; t~:
ı.:rııııe lır.ııııınn 11
k• J
\"C
orf,•Zıllı:n gcçon Şirkrl

A.Nll l lCl.OPZfo tet
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''aporlannın tııklhiıni yapan aan ea 11 bebek

rlcnwk, işto
• bu ıdi burnd::ı.., bu lck :.
ua. clıı , B1 t..•
ma rcngı ''C vrrrnı vücudılc .. Acaba Kanhcııııın. b::ı.har gelince pembe P<'mbc erguvnnl&r,
mor u~mba.klnr
ve
.
• sap::an kız;ılcıklft-'
.....a donıı·
nırn rayıhalı daglannı haurlı~r mu)'Ciu ! 0
kayık gcı:mclerinı \"C s:ız gecelcrlnl.. 'içen
•
diın. öpllşlUk. ağlaştık. Yangın. ten ıf~
luı.rb. üfUa ve ısp:ınyol o şen, 0 ınllre!foh 0
iıııııılr aileyi sata ııa \11, kını vura, öldüre CÖıııcı bu hnle gl'liımişti. t\ kişi kalmışl:ırdı, üı;
kcıı.'rll b:ış. ilç iınatn ,·Urut. liç aç: H"r fl!ct.

0

AKR'\HA\., ltYAIU:'!

Kl.lçüt;-ü ve-rat ııtml$tl. bıpanvold:ın nll)1ilı
kızı dam:ı. 1'.lile ayn çıkmışlardı Doktor ~I
mıydı yıı.. lınrpt" haylı \'UITMIŞlu: şımdl hllll"·
rl vakıtlcri lyıydJ. faltal bab11!11nn bır hrı\1r
lan dokunmııyord:ı Art.ık ne kır r.dt-ıı \'lir•
dı "" aşgünu. nı• drrvlş Burada. ~\llk cd..·
)'t.ırlardı.

V:

r

içlcıinıkıı birini ıgöllirmiiş, •bnba lsp:uıyolda.ıı,
l'Vlli.t kurşııııdıuı. hemşire tifüsl"n ölmüş. da·
mad Vlııılı,'OSt.ok'dn esir ko.ltnı:;lı. Ka~ıbklı
bir uıaknrnt gibi·
Alı. ne idi o Ka.ıılıcadrıki

-

zamanlar.

nerede?
DC'dik, dedik, göz yaşı düklük.
1.klnct tlyaretim tekkeye düştü. J."akat
ti'kkcniu tanılır yeri kalmamıştı kı. .. &>n onu,
dokuz on sene ewcl ;~ile boyalı tahta parma.klıklan. şakır şakır

beyaz

badanalı

akan şadınıını, bcm·
du\'llrlan \"C sapsan döşeli h3·

sırlarilc ne temiz, ne müşerref. pür
•bırakmıştım. Şımdi parmaklıklar

umnm

yerinde

kesilmiş. hamı boştu. Du\'llrlnr
yer yer )'lkılmış, 'hasırlar p3.l'Çnlarunış w en
ynr.ıh"I, hpıdan girinoo tllhçcyc gölge. ~
lııı.bt't \ 'C uhrc\'İlik \'C'rcn o kocanın.n kırmw
dul ağacı k<'Sil~. tekke dımılızlak. cın;ıplalt
kalmıştı. A)in geceleri gddiğim olurdu 'T'tr·
temiz kıyafcUı. bembl'yaz nnıkiyelı dcniş'c
riıı dkıi etrnfı inletir, binn n\'hclcr, şamdan·
lar, kandiller içlnde pınl pınl yanar. mahal·
leye şr-ref s:ı.lardı. :;;eyh efendi ne terbi~ li,
nt• zarif \'C ne hoşgi'ı z.ııttı. 1şl gücü her !Akır
dl\'a bir nCiktc vctiştinnck. ıbir telmih yııpmak
"~ sonra c;ileh;ncsin<' kapanıp z:.ikir \'O ibadtt
<'tmckü. ·Ailesi yinniyi a.şgındı \'C oraılı çıkan
yemeı'İn bolluğu. ncfast'ti hemen hrnıtn def:·
me vezir, \''Ükcliı. konağında nadirdi. &ıu ı;tı·
riinc<' J:'(if:sünc bnstıııın Şt'yh. şı~.dı ?tılıl<'.
telmih nert'dc, bıısb:ıyııl:1 soztln ıkısınl bır ara·
yıı getirmt'ktcn Aciz. bin z:orlukla derdini ' •

yoktu. Su

nıyor:

- :ı-:\'liidım. pin oluyor kı nl&l\ ıult ıın;
tıksu eknıcklo kcfnfı ııcl nıccbur olll)""'1
Divord11. Bföiik o ıu Ç'.anakka.lro"
id
dilşmn,:uı. tam ıİukuku ikmal cdet'.i'

u.ı

cfed doktorlar darllffl·

faya sokru3.llllzı ln\':ıiy;ı Nlıyorlar: para nerede! Toplaşma girecek '
Filhakika Fclunl Bey, o ağır \·akarlı aJnm
:;irzop bir ddi olnıuştıı, gozlrrlni ~özüme dl·
kcrek anlatıyordu:
~ Bl')"l'f.:ondı birader, ktl.!:o"lttan p:ıra 01111·
mu" .Bari kl1,'.:"1theh"Rsındnn yaps:ıydılar, a~<zı·
ınııı tatlılarurdı
Bt-n kullannuyorum. tı\ san liralar. çil çil panıl:ır çıkl!lCAya kadar...
Onun ic;ın e\1. barkı sattık. bedelini. deste deste k!ğıt, bankaya ya.tırdık, hem öyle muk8\~
lc yaptık ki maden (l-'lrR çıkıncaya kııd.1r bize
on para \'ermiyccck, lbiı: dt: o =ana kadar
burada dişimizi sıkacagu! Biı'dcıı ferahlık!
gel, yoğurtc:u! okkası kaça? Yuı: para nıı?
Hele helt", ıki çil kuruşa olmaz mı? Peki ver,
elli okka... Al şu san 1.rııyı. geriye sekiz kuruş
isterim, maliı:m a lira yü:z: sckizd<'n !
Bu tarzda rr.aden para ile ıı!ış\·enş taklidı yaparak mlitemadiyen konuşuyordu. Beni
kapıya kadar tt.~)i etti. Son ısözü şu oldu:
- Aman. bcycfendı bırnder. siı. ;::azck
muhl.rrlrislni:z:, daha !:abuk haber alırsınız.
Ura yilı: sekize çıkınca bana bir kart yazıverin!
Z8\ııllı adam para ile bozmuştu ... Ekserlmi.zin, bu gidişle, olacağı gibi! Yürllrkcn kendi kendime.
- Ah, ne ıdi o konağın şa':;;arun, o iftar
lar, nerede?
Diyor, yıkı kaleler anısından mcliıJ mahzun gidiyordum.
'

İşte bu miın-al fi:ı:ert> üç kapıya daha bas

"ırdum, hepsinde o bnli, zamanın keskin ur~

naklnnnı, kanlı izlerini buldum. İstanbul un bir
z:unanlar en şiid, en müreffeh yaşayan Ye gocçlncn bu mesut fanilerini on senelik cidal \·erden yere \'llrmuş, çamurlara bulamış, derÜcre
sokmuş, kendi mmnlekctlerinde bir muhacir
\"C gurh:tzede gibi aç. mahrum. yoksul bırnk
nu;il: Rımln kinıt> imdat ctmcğc mecali vard~. Kelden kllscye mua\·cnet mi olurdu~ Hepimiz ~uhtacı himmet bir dedL• idik, nerede
kaldı ki gııyrtyc ıhlınltı('t cdecc-ktik ~ Bacaklanın Y?rgunluktsn derm:ınsız ve \'Ürcfrim hi<"nın• ırınd
... • C\'UI1e, düşkün ve
• dı•rtlı
"' dön~
c ...ı~
....,,,..,,.,ın,
d1.:3tlm zaman bu altı ailenin her ferdine a\'l·ı
B)Tl ~ıyurdum. Yalnız ~>ııinc gıpta etmişt~.
tınının yuz s.."kiu> gl"c;eccğini bekliyen de!iy .
dı' lçnı.;:c.k ıstikbaldt•n limid eden b:r 0 \"ar-

!

.ANStKı.orıı:oısı

ll'!TANUIJI.
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AfUtF'PAS

Alifft:J'AS

dcnlz.d~ kllprüyc kadar dıı. kayıkla girild:ti
kaydedilir. .,\kııaray yeniçeri kollu :u kl.iprünlin 1..ülf'li b.-ışında idi. Yine tarth kıı.ynnkla
nnunn. Ba{tıınnk hıılindekı yıığmurlan!a BavJ'llllt}'ıt.Şll Dercsınııı tatıırnk Akııara.yı ııu ~,...
d.ıt'lnı iiğrcnlyonu:. Zıı.mıuumm:la dalıl, ltet.
halini ıılıuı yağmurlarda Akı!arııy lst.ıınbulun

tkirıd Abdiilhamld ıı son

dt.\lrlcrtndc piyrıs.a ııaı.cudclcnııdcn takım ahibi bir kemani. lalmnınııı başlıca ııöhrct lenndcu biri hııııcncle Mısak idi: "icrayı ahenk''
<><kcrı::i meylıauı', gaı:ino ,.,, ba'iıc·• ımhıplı•ri tanıfından

d"vnn ga~tclcrinc "crikıı ilanlıırd11
tab!rl kullanılırdı, hn \illi

"k.:omıuıiı şehir''

mı bıuıan ııanUeri nr-.ı.s:ında anılır.

hakkında buudnn gayri bır malümat , di~ne.
rnl?dı.

Bibi

De\Tln

G.ıı:eı~Jert

AK~ı\KAI. SOJiAClJ
Enıınunlı kazasının Alemdar nnhiycsınln lshakp.<ış;ı nııılıal

ksi sokaklanndan, Hipodrom duvnrı altındıı
ki .i\"ıı.kilbt'nd \·c Ka!<aposnııııı m•klLklarfü• Marmara sııhilindl"n geçen dPnıırnılu aı'B'lınclndır,
\'C deıııiryuhı:ı:ı nrnııd olarak kanışıır Kale~!
sok&tılc kavşa!h \•ardır, Kti;;ukayıuıofvn caddesilc de b1r dort yol aµı yaparak kC'Si~ir.
Semt. büyük Kab:ısakal yangınında hnrab olmuş ycrlcrtkndir. İki nraba grı;ebılccck kadar
gcnış. kaba taş dl sclı \·c bozuk b•r \ •l.iur Dt'mirvohı tarafıııdaki ağ.ı:ı bir odun deposudur:
snğ köşede küçlik bir işc;i - amele kah,•clıa.ııesi
,.c Küçükayasofya raddesi kn\'Şağıııda da .beton bir tümsekten ibaret bir forkos c;cşnwsi
vardır. Arsalar anısına IK'rpilm~ e\'leıi. orta
hallıce aile meskeni beton yapılardır. (1!H5l
Bibi.· RE.K ,.,. &um 'I'urgud. Gezi notu.

A'K~ARAl' -

1stanbulun en aneşhur
sinui-

Gcnıtlmnden biri. son geniş im:ı.r işinde

sı c~ ço~ değışeu yerlerden biri oldu: hiç şilp·
lıesız kı ,.enıtin simfısı ile beraber atmoofcri
<l1• ~c~işnıiştir. Yıkma \·e geniş bııl\'llrl:ı.r a<;nıa ıı:;ı son de.re<"e sür'atli olmuş ve RE. Koçunıın hu ansiklopedinin günlük mesaisine filsıla
\·erdiği \'C pek yrılııız kaldığı bir dc\·re\'e rast·
l:ımıştır; lstruıbul Ansiklopedisi ic;ln° talı:ıv
\"iilii tnkvim ili' adını adun t!ı.kibc inıkô.n bulunn.mamıştır. Bu bilyük semte, 195' deki
manı:arıısı ill' beraber kuş bakışı gfü: almak

doğm olacaktır.

Aksaray, yedi tepeli l:ih-\ik sııhriıı d().fin
''" t•n g<'nl-;: bir ,·iLdisiııdt' kuı~ılınu ştur. Tnmam.cıı kurumuş, yatağı bile kavbolnıu.ş ltnllim
Lıkus, I:ayranıp:ışn Dl'.'rP.si .Aksar:nıu ortaıundan geçer \'C Ycııiknpıd:ı :\lamı;rnva döküllirdü. Onsekızinci asır karn:ıklnn •Akşa
rnydn Bayraınpıışa Deresi iizcrinde bü\'Ük bir
ohş3 b köpriiJen bıılısı•dcr, l.Jilclid<"n gclC'n nııs
"?ı. l.ıu kllprfıdl'n J.!t"ı,:er, son rn ık i kol olııru it
bırı Topkapıııına lıiı ı de Yedünılew giderdi·
0

,

Bizans devriııd._.. AklllU'llyuı yl'rı 11<J\'lll
forumu leli.
Seınlin buglinkU ndı Fatih Sultan Mebmcdin Sndırazamlarından ishak Paşanın Kıı·
rnman scfrrint• h:ığ?anır. Kara.manoğlu Kaıum Beyi nı:ığlClp <'llikt'".n eonnı Akıı:ıra\'l
zapt,.dcıı 1t!hak l'ıış:ı, pad:ş:ı:htan aldığı ~
ferman Uı.erine bu kaııabn halkıod:ın bUyuk
bir kısmııu l&tanbula gön~mıı \"(' bunlnnn
yerleştirildi~ semte de, n•crnlckrllenne nisbcUc Aksanıy d•nilmişti.
Fethı müte:ıkıb lstanbulda ılk ycniçen
kışlııSl l.;a) iWddan Fiı.tıhc gıd n yol iit::rindc
yapılmıştı. kı Kanımi SulUın Suleyman devrinde bu kışlanın karşısında Şehzade Mehmcdin adınıı büyük Camı yapıldı \'e orası ~hıi·
deb:ışı adını aldı: eski kışla ınuha!au f'Clikrek, yenle: rller için Akııaroyda yenı \"C bti)ilk bir kışla inşa cdildı. cskısinc "F.aki Ocblar", y.nısın<' "Yeni Od:ılar" adı
\'Cn!d, Alaıaravda Ycıu Od:ılıır
Kışlasının önilııdl'kı bir mf'\'dan
dn "Et Ml'\'lianı" adını nldı rn
1'Akı Odalar: Yeni Od::ıl:ı.r: f<~t
M«:'ydaıııl.

Yt'ıU Odalar A\;$arayd:ı c:ok
canlı bır günlllk ha vat n~lam'"'·

tı. BüyUk askeri i.htililkrde lstanbulun en hr;."t"Can?ı günl<"nnı
yıı.şayan
mUerin basında Ak·
ı;aray gelir Ycnic;cri Ocağının
knldınldı*1 \•ak'ai Hayrlyro
top dahi kullanılan ~hlr muha·
rebcsine Aksaray s:ıhnf' olmu •
t.u ıs. ·Aksaray Kııb:ıda~ılm,
Ycnl~rilcr: \'ak'ai Ha)l'l\l l
Zanı:ınımı:ın şı.-hır id:uuı
tnJ..-simatında

AkN.nv tl(n tı
\..-nx:uımın 1'umk rı
nahiyc;~ı f.M~ıhpaş:ı. K ttı ka
eım mahıllcl rıl. F'al!h k•
UJ!ının !-'ılt•
re rtc:ı, ıı&h

EminonU

..~

\il

AKSAR.\ l' HAAIAMI
0."Jl.

Dl'vr
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~ Gıu:el~I

,

i<:ındr nııtır cldlfık P

AKSAR:\ ı· HAM ıUU - lstnnbulwı bu·
<>n eski hamamlarından, Türk hıımam
yapu<ınuı en gilzl'I ônıt>.kl~rlnden biri idi: Ak·
sıuın·da Horhor caddcslnde. Aksanıydan
Sara(ııanebşına ı:ıkıldığuıa göre. caddi.'ııin
alt başında sol kolda bır çift<> hamamdı. \'n·
tan Caddesi atılır iken 19:>7 de yıkıldı. Erkekler kısnııııa azametli bır tı.)ll()s kemer altın·
dan girilir; came.kinı. bir büyük kubbe il•'
ürtillnı~tü: ortada bır m<>rıner fıskiyesi nır
dı. Kapıdan girildii,-iııe göre sağda, kar,ml:ı ,.<'
solda birer pcykesl. sol kdşcdcn sekiz on ba·
ııamaJc ıncrdh-cnlt> çıkılır <ki soyuıuna odası
yük

dü

,.e

Asıl

hama·
iki
soğukluk t a ıı
girilir; bir.nei

on

yıınıımua

olarak UHG

kıı:ıı çalı "lıııkta ıdı.

Erkekler

kısmının tcıııos kcmc.rlı kapısı,

lstnnbuld;ı bır eşi da.hu bulunnmywı hır escrc•ı. Blnı.; r.~
ıl

• dt.>

nisbcllc l\lurudpaşa Humaını ııdı
r B. Murad Paşa: Muradp:ışn

anılırdı

Camili.
AliS.\ICA \' il,\ . "FJltlNI • Son t.'1nıiri
ile acı! şeklini tnmamen değiştirnuş bulunan
bıı nnmh fırın, Aksaray çarşısının en <·8<i yaJlısı \'C ak, ndı dıı HUs. vtr:ıi;n fırını idı, bu :ı:ıı·
tın ycıııçrri nğnlırındaıı biri oldıığ11 söylenir,
halk ağz.ıııdıı "Aks:ırayı titı'Clıuı;ı" hatırası da
)1lşaılıi;'1nn ı;iil'l', ocıı/;'111 son dcnı :r.oı·lınların
daıı biri ulduı;u nıulı:ıkııl\tır w:;i i•ııiirında

vardı.

ma iç

iSTANUl'L

'yıl.ıldı.

ıçc

,\Ki'Al:A \ . hABAl>f\ 1'11.AHI, KtlLH!\Nll.El:I
Al, J.rfl.}. Cıınıhurt;' t iııkıla

T

lı:na ı.adar, 1 •. ınLulun tnrilıi
boyımc. lt..b ıdııy. ı ~ külhan· s:nııı

çokluğu

ile tanınmıştı ki.
lstanbuld:ıki cıı bü;iik yeniçeri kışlası·
nııı Aksaraydr. kurulmuş bulunması. bu atmosfcrın lc:;-.cl;iilünC'
v.. nsırlnrca y:ışamasına kıifi bir
sebep cl•ıııık ı;östcrilı:lıilir. 0cnk dısıplıııiıı grVŞl d P:i on )'•''''\•niı>da!nr" dcııil ~n

diııd

ıısır

Hayrı) c; c

hadayılık, kiıllıaııılik

açılır; ikinci soğukluğun
&ağında

da bır soğuk

n'

~

1!""---

Aksaray
hu ımunı,
ll(•ml kalabalık. yc-rı de
çımı;ı

lçı

w

uı;.arılık

aleminde kopurüp ta~mr.:;tır;
ocak kanlı bır şehir nmhareb<'silc bır giiııdc kaldırılmıştı: Ak·
r:ır:ıyn sınnıı olnu yl'niı;cri ru·

hu

nıırak l.ıir asırd.ı sılincbıldi

it.ancı Abdulhamidııı ~"n yıl·

yapılnuşu

olıluguııd:ııı,

<'DU!alı buyuk hamamlara nlsbetle c. •k işlcktı,

\"ttk'ui

\·c lııl. ırısıı
oc.ığııı soıı varını asrtr ııı "Yemod:ılar" lıns ıııiıııa.<ıil" bir haşc
rnl yıı tağı olmuş, lıı. r.ıııyn il"
yuğrulnıı Alu::ıray gcnçlıği l<n-

aoğukluğuıı
solunttak
bır kapı. ayak yollarına

hah·rt \';ırdı. Hanı:ım,
6':'kı:ı: k ı <il bir gl.ılıek·
ı~ı <'lrafıııia uı; sofa
\•e d• 1. hıılvctını ınü
ı kr ıı kli.·ik plıın üzcı·i·

ortasından
kaıl:.r

.U•..ar.ııl lla•na:ııı
1l'IAıı: Hclnrkh Glurk ı

lıırındaıı hulı>cd~rl;ı-n Ahııırd
ı:aı;ını. "ı ı umanlar zenjlf'ı'T'-<l·
lik ıllcıııll l'İnl' rl.ııir h•·r ıırı•i \"B·
k ılıır, hfıılıS<'ll'rdrıı başka nırıı
kıb" \ lıl! fıvcl •ı.ıı hPnırıı C'ksrrı 1 Ak,.aray ı·ıvıı.rıııd;ıu sııaınl,
a •ır n• ır ctrrfa d ı!1ılırdı". dı
~·•ır IGtaıı•ıulun fı!JY.Ufıcur ,."'-

.ANlllı<LOl'~:ols!

bckr!I ııln sııntralı Akaarnydı

· ş.; kcrcı ııo
kağıııda Kııymnktabağı HJrmllz g.bı fu.
huşhnncl< rlC', lun!ardnn u r,ck m'..ISUıkll
g~inoo koltuklar Çapa çcşnıClJi bükuntul ri
ıırnıııııdnki ''Acem", "Bahri" ve tev'bltJ, hl'·
men hcmı•n muntazam bir teşklllıtı andırıyor

du IDüttin bu isinıkre bakınız)

\:in•' bu l:fıyük mulın1Tir: "~'ıyakacı ka·
bııdayılar, kıyaklar, hncamatc;ılnr" başlığı aJ.
tındaki ıııaknll'sındc Aksaray kopuğu tıpiııi
bir fıkra ıc;inde Şt•ylc Uls\'ir ediyor:

"\.nklıl·~ scmtındc bolca. bulunduğu içın

ku.barl:ıyılık ah\•aıı ıımunıiycsine, zıluüyeti
muı:ırrcs.iı:.-. ~kıf•hir :ı:nt nııklcylcmışti: - nır
akşam ilstli idi, ı\ ksarıırda.n geçiyordum. O
7'.aman esna! ıki sıralı küfeleri ile durur cadde bir pıı:ı:ar ŞC'klıni bağlardı. Giıiip dururken
ynııımdnn butla birinin gN;Uğıni. biraı: ötC'dc
bir ktiCı:-eı ile kl'ndi halindc pazarlık etm<•klc
olan d ~er birinm enscsım:lcn yakalayıp patak
lamıığa başladığını gordüm. Dant bir tıını!
t!ın tekmt>, yumruk indiriynr, dığ"cr larnftan

dıı: .Amanin beni bınıkın. ancak yukalıycbi'
dim. fırsat bu fırsattır bıraı: hlrfilnll nla),nı'.

537 d ye yıı.h nyordu nu esnada nı ıdnıp kulkın
dı yecLı."i ).'\ımruk t(km 'ı:rden ~ı 'Uf )"il
ra ı bcrclı oldut:u hald. hem gtdıyor, 'hrm d
dbnlıp dör..ıp ııtı.;.ıyordu O nb hırııınd;.ın kan
d • kandil luk!lruk olmu bı;,klnnnı c;m'l"l'ıtl ll
• rek, ta.\'U' ven alr;ı:-ta ilet 'X' c!.-ındU d
kı 1 tc u l'ri!! r bc.')ledir, kal:ıbalıkla !!i.c
ıı: rlt r, Jz:.rtı: \ rdtn
k
rl r kıt d h
dır tt yk 'J&!!lı, bır tl!rl ellmo gl'Ç!Nmi)'O
dum. Bug.ı yaır.aldur , onda da au: I~~ L
lat.m:ıklıgıma mi.ı:.ı '1unuz' SiL :mluı bt:
merııınız mauallah l sanı katn ederi· r"
.ı\l\S \HA\" liAltAt\Ol,HAN"l st

1Sl'ANBUI..

AKSARAYUYAN ıDr• .s'ez.-.,...tl

ANSlKLOl'EDİSI

:}~n~u--::A'·---·
· --~U------~-----------=~fi3~0--------------~AK_8~l~~Ol~l~R'

l\lı ktebıııe glt'Iniş \'C t882 de yüzb~ı rüt ix'ııiy·
le m<'zuıı olmuştur. Henüz mektepte- il<mı, son
r.cndcrde. lıaşı;a,•uş dcn'~sıyll' bidııci sınıf
tıılrbclcrin<'. nynziyc. ~sim, hilımlihııl \'C
fr.ııııuzra dcralcnndc yurdın1cı vazifesini ifa

ı..., ·n
N>aray c cl\ıuında d.-.rin bır
le kıuııılanmışlı.
lc.-e ..ır·

Aksııruy karakolu

ı:tnustir

Aıu.an&y kanıı...ıu, t 9-1.S. ( ltt"Mıu: ~••dit)

rünen Aksaray knrnkolhanesi, Ccrrnhpaşa
cadeaile Millet caddesinin ka\'şağı köşe
sinde. iki kal.lı, methal kısmı rlört mcr·
mer siltunlu bir saçak aluna alınmış. ikin·
ci katın cephesinde bir balkonu bulunan n'
hiçbir sanat kıymeti taşımayan bir binadır:
bu balkondan. eski tulumbacılık devrindı>.
Aka&rayda oturan hatırlı kimselerin. yangın
döniişil tulumba takımlarını seyrettikleri söy-

lenir.
"AkSB.llaY karakollıanesi. 1918 mütare·
kesine kadar Merkezkumandanhğının inzibat
merkezlerinden biriydi, işgal yıllarında jan·
darma karakolu oldu, Cumhuriyet de\Tinde
de Aksaray polis merkezi yapıldı''
Aksaray karakolu 1957 deki imar faali·

yeti

arasında yıkılmıştır.

AKSARAYLIYAN (Doktor Na7.arrt
Bey) - Memlekete değerli hizmetlerde bulunan bir Ermeni tabibi; aslen Kayserilidir

ve bu

aatırlann

muharririnin anne
anne.sının

hala.;ıı

nın oğludur.

1855
de doğup. 4 Eylül
1927 de İstanbul'·
da vefat etmiştir.
Babasının adı Kc·
vork'dur.
llk tahsilini Kayııeri'de

yaptıktan

aonra, tstanbul'a
gelerek bir müddet
M burada okuyup

Ur. Ak..arayh\'llU

Aak~rl

(ReMm:

Tıbbiye

:Sf':ı.lh)

önce füınıı•lıııin muhtelif bl)lgelcrincle
\'aınfcde bulıııımuş. 188e da sol kolağnlığıııa
vc 1ı; 9 dn ısc sağ kolağalığma terfi etmiştir.
1 SS rte Yrmcn'd\~. 12 ~l'nedc Aı;ir ,·c civarın·
da bulunmuştur. Burada binb:ış11ığa yükseldikten sonra, 1900 ı.la Sııriyc'vc \"C 1904 dl•
lstaıılıul'a gelmiştir. 1905 dı·. lkuıci ~leşnıU·
velin ilaıııııdnıı sonra. kıı.ym:ı.kıımlığa t<•rfi
~!erek, ,\ııadolıık:ı \'ağı ı.AskPrİ .Hıııılahiınl'ııİ·
ııı· scrtnblh t.ııyiıı ulımnıuştıır. ~tiil(!akilx•n.
Sdimiyc Kışlasmda ve bilahare Yanyn. Hast.ııhııncsiııd<' aynı ,•azifeyi dcnılılc elıniştir.
1!)12 de Miralay ri.ltbesiylt! tekaiidc scvkcılun·
muştur. Balkan Harbinde, Hük\ıroct tarnfm·
dan tekrar ,·azifoye cağnlıp. Günıüşsuyu
Hnstalıancaine tayin edilmiştir. Az 20nra BI·
rinci Ordu Sıhhiye Miistcşarlığına gctirilmiıı·

tir.

Yegime kaynağımız olan miitcvrffa Dr.
A. ı.ırzburyan tarafından yazılan gayrı mal·
bu bio~rafidc, Dr. Nazaret Bey'in ana dili \'C'
türkı:c'dcn maada, ıırabca. vunanca ve fraıı·
sıı:cava da ıbihakkııı vükıf olduğıı, birı;ok niş:ınl~r'a talUf crlildiği. a\·ııı zamanda cliirfü:t,
asn ruhlıı, miilı'YÜZ'. inl'Rn;vrtli, fıkara)l('!'P'r.
okumnğn diişkün ve bilgili bir ı-nh>'iyct oldu·
~ı ve herkes tanıfındıı.ıı kendüüne hürmd
gösterildiği yazılıdır.

1\.t"Vork

P.a.ınu.kt•nyan

AKSAR,\\" PAHKI - ~.,mt halkının.
bilhassa gl'nclı>rin yaz akşamlan otıınıp dolastıkl:ın \'e hazan <la çoluk cocuğun tovluK
flörtlerin(' sahne olan bu park tfl3i -193~ nnı·
sındn tanr.irıı r.dilmL~ti: C5kiden borarla bir
asırlık m!lzisi olan ,·e :::.iitl.'ii Bostam rlenilP!l
me..ııhur bir bostan ,·ardı: !:'On zamanlarında
Sotiri adında semtin namlı bir balll:ı\'llnl İŞ·
!erdi, öliimtindl'n sonra \'erıu;e..c:ine ktı.lmıstı ..
AKSAJtAY SJ.:RILt llNtlNnt~ iDAM
EDll,EN SEKRAN NF,J.'ERI YAKASI Alemdar Mustafa Paşan•n l!!tunbula haklın
<'lrlnl!u giinlC'rrll'. paı$Rlllll st-l<hnnıı.rınrlan bir
drlikanlı bir En'amı şerif ı::ıılarken yakalan·
mL'i ve A ksaruy sebilinin i\niiııdt- •boynu \'lıru·
!arak idam olunmuş. ''ıka lsta.nbulda ve bil·

nrforlcrilc baz1
lbr' •l 0•-k
malUuı tız<'rc sokuk
orlnı;ında
bırakılan gcnr~ fi'.: kb anuı niı.şı
••
•
•
nz.crınc mır ınrlıl:i rivayı:llıun çıkn
.
..
B" .. ı... •
ıası, crtc:ıi
guıı d uyu...,.ehınlc fcvkalüd c b'ır 1ıcyccan
ıı;ıın ınnış, \'ll.ka mıı.lıall.ııe btiyük t:ir kalaba·
lı~ topln.ıunış fakat, Alemdarın korkusundan
kllllBC'
cesroı kıı.ldınp bir mezarlıi-n
-t-UlıtU"•
•
o go
gı:ı ccsn ret cdeıııcmişti. Nur ri\·avctl Sıı.dıraz:ımııı kulai;'ııın kadu dn gilmış, Alemdar Paşa. sfıylı'ıııiiğine gıirc. asla eh~yct wnni·
yı-rck: - o da !hım. \"llrsın alıirt'tlr bana ŞC·
fan l etsin! dem işlı.
.
Sadaret kellıüjnsı Mustafa Hcfik Efendi
ıoo 6<'ınl halkından kendısinc mürncant 00 n
yirmi otuz kışilık bir heyeti iyi karşılamış.
fiC'kbanın derhal kaldırılarak ~ ,.0 tekfi·
nindcn sonra civardaki camUcnlcn C>innin mezarlığına gömlilmesini emretmiş. ve gcccleri
kabrı11dc kandı! yakılmruıı içın o cnrnlın vakfına bır miJ..."t.ı.r akçe Vl'nnişU. En'amı şen!
çald.ığl i~in idam olunnn 6t'kban neferinin knb1;, Aksaray cami \'C mescidlerinin hangisinde
olduğu tesbit edilemedi.

lınlleli ııj:',rzuıdan 0 gı~"

t

BJ:ıl.

•
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Al\SARA'\' 1"ANGINl.Am - Aksaray
semtı. ı ..taobuluıı hemen bl'r kdşan J!lbİ. parça parça, ynhut tamamına yakın defalarca
vanmıs. harnb olmu.\ltuı·. Ru \1l.ngtnların bir
lnsmı ıba.şka scmUcrdc çıkmış, Aksatııya sira·
\'et rtmiştir: bır kısmında dıı krndi sınırlan
içinde çıkan ntrşin kurbanı olmuştur.
Tcsbit edilebil•'n Aksaray )''ll.nguılan şun·
)ardır:

(Rumi 15 ağustos 1279) ~ aı=ı.ı t.lll ı 1
karakolhane yangınında 30. (Rumi 6 temmuz:
12"1 I 19 temmuz: 1867 Yusufpaş.ı. yanı;uıın·
da 43, ( füınü 16 ağustos 1294 l 29 ağustJs
l<\7i Gurcbahüseyinaf:a yangınınds 1 • (Ru·
mi 25 nisan 13061 ~ mayıs 1S90 Horbor y:ın·
gınında 200. (Rumi ı ~tart ısrnı H rn rt
l 003 &ıımpa~ı \"Oku.şu )~nın b. 35. (Rumi
10 temmuz 13Z7) 23 temmuz 1911 A
ray
yangınında 2400 hına kul olmuştur
Horhor _y1uı~ını (2.) nl~ 1Sl16
nt'.t·
~ıs 11190 \'af":'llnıMl. At<"ş o Hcd n ıu: •mra
alaturkıı i.J da Şl'k<'rt'I .,._-.n~da Araba ı
Mustafa n~'llnın damııdı kslrnı klUplcrtnden
'ali l';Cl'ndının twınden. tında 'bAlık kılartl·

tt:nanın

ABllAJlAT T.4NOINLARI

tlktı. Bu odada Iıım tebaasmdan. bir kayda
polis raporuna göre meza~ıhk
JaP&D Mehmed ile ortağı Muhtar oturmakta
ic1i. Bu ild belir yabancı sabahleyin c;aylannı

s&"e man&\',

i;tikt.eıı

aonra odalarında semaveri ateşlle \'e

pencereleri açık bırakıp bir m~hul semte baynm eflenceııine gitmişlerdi. Sert bir po)T&Z
ealyol'du. oda1&n poyraza karşıydı. St'm&veriıı
rtbıglrfa

savrulan ateşleri odayı tutuşturduk
an u eapra. es:aaen köhne olan koca bin& bir
lllılf'ale gibi yanmağa başlamıştı. Bu konak aparbmali, lbayram ınünasebetile hemen bom1ıcııt oldutu gibi, civar çarşı ve pazarda kapalı idi. Sokaklar dar, binalar tamamen abşa.b
w l;irbirine blt.Jşik idi. geç görülen ateş bir
..... bir lf~ h&linl alıverdi. Evveli iki kol
cılda: bir kolu Sllleymaniye ve dökmecileri:
.., kolu da AlipUa caddesi (1934 Belediye şe1111' relıberiDde Fuadpaşa caddesi), MercanJıokuıtwWll çevirdiği adayı sardı: ve kısa bir
~ sarfında, Killd ıHanı orta.da kalıp kurtulmak Olıere .bu adayı kW etti; yanan binalar
U'8mDda vaktile Mercan idadisi olup 90D za_ . . . yıkılan ve "Yanıksaraylar'' diye anı
Jaa J.JI Pqa konağı. Merdivenli Hamam ve
~ Camii ( Aia mescidi) bulunuvordu: bu
__.. yuıgm yerinde .bulunan devrin Harlılıw Namı llahmud Şevket Paşa, bir kalas
.pugulle kqmııı llııtüıııden yaralanmıştı. lkinel Ul, Dımmıecller Hamamı köşesinde Ağız.
- .utUe Umnç&J'Şlya kadar olan bir sı
_. tı;bıdeki bllUln binalan mahvetmişti; bu
. . . SWeymaniye lrillliyeainden DarUllıadis
91dreıı De bitlşliinde ve iki yanında bulunan
........., dlDrJı:lnlan hayli zarar görmüş, haııelt aılnn1fh•. Yangın. ilk çıktığı bu semtte bir
llQli tahribat yaparak aömnek üzere idi ki
ıll8Ann awrduğu yalımlı tahtalar ve kızgın
cılder, birdenbire, ateııi. mahalleler aşın 'bir
, . . gıDtAlrdtl ve uıl korkum; lfet başladı.
...,.. ki:

Bvvell Beyuid Hamuru tutUftu; aöndilrlldl. 8oDra Veaaecilerde Şamh Terzi diye
udu bir abıı dikklnı tutuştu, söndürüldü:

a8'&Jet

Vaııecllerde Caımcıali

fSTANBUt,

-540-

mahallesinde
~ ecıllbUlfl!linhı bitişiğindeki Miralay
P'üred6ı Beyin evinin ııaçağuıı B&l'dı; fakat
llllDdtlliUlmec: ve oradan, azgın bir poyraz·
la avnduı &tef ve yahmlar ortalığı cehenne.. 9"1rdi. ltfai)llll Jotalarile mahalle tulum-

balanııın bUtUn gayretine rağmen. rüzgirın
şiddetine ırusuzluk da eklenince Camcıali ve
Balırbanağa mahalleleri bir an içinde mahvoldu: at<'Ş oradan Çukurçeşıne \'e Molla.keste!
ve Fe\·ziye mahallelerine yayıia.rak buraları
nı da çabucak bir harabeye çevirdi: 'bu semt-

te, Fe\"zıye caddesinin sol cihetinde ilerliyen
at~. halı tUccarlanndan Aziz Beyin konağım
yaktıktan sonra önlenebildi.
O sırada. rüzg!rın savurduğu yalımlı
tahtalar \'(' kızgın çMler, Zeynebhanım konağı ile etrafım tehdide bllşlamıştı. İçinde Darülfiinunıın yt>rlcştlği Zeyneblıaıum konağının
da çatı~n tutuştu ise- dl', ihtiyat tedbiri olarak
içeri wııımış bulunan mnhllllt• tulıımbalarile
bu irfan müessesesinin hiznwtine koşan darülfünunlu gençlerin can \·e başla ~österdikle·
ri gayretle saç.ak söndürüldü: fakat konağın
arkasında bulunan sU\'aıi kışlası kurt.anlamadı: ateş, bu binadan Haııanpaşa fırını arkasına atladı: Çukurçeşmede de Çürüksuhı
Ali Paşa \'e llmiyeden Arif Molla .Beyin konaklan yandıktan sonra yangın Bayezid - Aksaray caddesine ineli: •bu suretle bu caddenin
'her iki yanı bir ateş seli halinde Aksaraya
doğru akmağa başladı; Kemalpaşa, Yakubağa, Oruc;gazl, Kuyumcubahşayiş maJıalleleri
tamamen yandı: bu sahada yalnız La.leli \'C
Pertevniyalvalid<' camileri kurtuldu .
Hasanpaşa karakolundan karşıya atlı
yan ateş Koskayı yaktı: burada da Mimarkemaleddin, Çobançavuş, Kızılta.ş mahalleleri
yandı: ateş Yenikapıda surlara dayandı: oradan tekrar iki kol oldu: bir kolu Akııaraya.
bir kolu Lanıı:ava saldırdı. BirlnC'İ kolda $evhferhad. Kllipkasım mahalleleri bir volkan halini aldı; La.ngada. karakol karşısındaki meş
hur Langa meyhaneleri bir an ~inde mahvoldu: ateş oradan Cellidc;eşmesine ve Sineklibakka.la doğruldu.
Yenikapıdan aynlan kol ile tramvay yolundan gelmekte olan kol Langa caddesile
Beygirciler caddesi. Eminı.hur Hamamı..
Uzunodalar eokaklarile Celladçeşmesini yakmağa

bqlaınışb.

Bostancıbaşıabdullahağa

mahallesine s)Çrayan ateş Sim•kL"bakkal mahallesinin altına kadar gelmiş. Samatya tramvay caddesinin her iki ta.rafını kül etmi1,1ti:
Boatancıbaşıabdullahafta camii vanan binalar anwrıda idi: Tramvay Şirketinin de ahır·

l
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220 beygirle

ara

Yenlbahı,:e çayınna kaı,:ır•ı~.~
\'tl

araba takımla

:k
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~"'9. bil"QOk hayvan
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n

On yedi saat ailren bu ii.fcttc ls.
M U k
t.ıınbulun
.Mimarkemaleddin Fe~-: .u n estd, Kızıltaş,
•
...}e, KenıalMırn y
kub:ığa. .MC'Sihpaşa 0
......,.... aşa.yiş, Alembey. G~reb':ıf:: K~}"llm~ulr.W
dcdC'. HaklalıkC'mal dilin
• ~~-a. Kovacı•. .
e
• Eyııc.•.:ıer. Çoban
\'UŞ, Kutiµkasım \"C Sevhf, h d
c;ata.m
"" • ~ r a
mahalleleri
•
arnt'n )ıuımı.ş, Aksurav kUI im
gırun tahribatı Ur.erl
•
? uştu. \anne neşrcdılen resmi ru
kamlar korkunçtu: 2400 ev l" f
•
d"kk.
- · " ınrı 3000
u ıı.ıı, 16 cami \'<' ınescid .,
d
• .,
mum ,. b'
· .. nıe rcsc. " hae ırçok türbe>, tekkı• \'C •m ektep
lstanbul halkının blhiik b'
k. .
milli bay
U
.ır_ e senyeU
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ve gece
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c;ocuklan korumak, lstanbul
başanlmaaı ÇC'Un nıuauanı
yal diva kn~raında bırakmıştı
lstanbulda bu'-"'k
b'ır tc<'S8ltr
i"
mış, herkes aail bır hcyccıı.nla
~'"'<i lrrin \'e bdcdı}cnin imdadına

sınl

•

belcdıye•
hır

ıue

r'l'likl't

uyandll'·
frlllket-

koışnıuı.
)W'dun h~r tarafından iander gtı\<hilmi,,U

~u!C'):ruıruyc a\lwrunda kunılan kırk çadım
285. Şchudeb:ışında Let.if<'t ap:ırtunanına ıs
\:em idadisine 55, Edhem Paşa konıı{,'Ul&

10

aıle yt'rl~tirilnıİlj, Müşır Deli I<\ıacl Paşa, ts~nbul hemşenlJt"lnın t'n ulvi sımalannd.ın hı
rı olmuş, Şehrcmn.netinc gundC'rdı~"l bır ml·k·
tupm, yol param d;ı kendine ait ulmak iı:r.en
Ft'neryolundakl koşküne \'e ·.>ahçf'lcnM 300
aileyi :ı crlt·ştlrmiy<" Amade olduğunu bıldır

~işti. Mekteplerde .mtL1:ın ıamanı yaklııştı
t,'ındaıı Vefi.dan başka Merean, Da\'Udp:ı.-,a ~C'
Rn.b:ıtaş idadılerıne d;: y~ııgın fillkelzrdeltrı
ycrlC'Ştiıildi, '\'(' o yıl bu adadilerın ımtiha.nlan
Darülfünun olan Z<.-ynebh:ır.mı konagında ya-

pıldL İstanbul zabıtası uttnne du~ \'Ulfeyi

can ve taşla ıbaşa.rıruş, ya~n esnuında \"9
yangından sonra faalıyne ~ hırmzlan
amansız bir dikkatle takip P!mlş '"' bö)~ bir
melün fırsat peşin~ d~n uygunsuzlardan
yfizlrreesiru te,·kif eL'tli<ni.
Yangın esnasında durt lı::ışi kallı llf'ktHinden. Aks:ı.rayda 19 ylLŞlndJ. Gırıdlı :-.adin- !aminde \,ır kızcağu fle Kuçüklangada Kırkor
ianinde ıhtiyar hır Ermeni yanarak ölmüş:
yangından sonra yapılan araştırma !!Onunda
da Sorgu«u soka,ğında bir t>\ in mahzeninden
de, hA\1lsızlıkt.an boğulmuş 35 )afinda tenekeci Çclanecıy3Jl ile 13 yaşında Arta.ki ~u
ğu tesetleri çıkanlmıştı. Dıe\nn Sadırazamı
Hakkı

Pasa.

Dahilı)e Nuuı Ha'ıl H.-y, HarMahmud Şe\ Iı::et Paşs \'\' ~hft'mi·
nı Suphi Bey, lfetin dP'-amınca yangın yerlerini dolaşmışlardı.
Aksaray yanguımda buıa 'eo f!fY. olarak
tahmin edilen sa1'?' en u on mılyon aJtın ıdi;
latanbulda iş yapan bülün aıgorıa 4irlı::t'tlerl
w ancsk 6()(1 000 lira odemifk"rdt: bu ltetten
Nlndır iti Bil.Yiikfdıır halkı aigdt-taya kal'fl
ciddi bır allka ıöste~ b&4J&mlflır.
Ciddi~ mi.dhl, ıtbhadcı muhlllt biltila

bıye Nuın

s~~~>$o'"
~~·:,##.~~\..~
e-:.1~"~·~
~~(
:

v~·

j

H T"mnma itli , ....nı-... ~- Unııu•,
1Y•lll'ln yukanda ıt lfA ... u ll• ı&ıtl'l'llc n nolltaclı!n
gıkmıttır. 81) a!ı ,.,.rlt'r ) anan •luıd •

latant:uı ıa-"telm gilnlenıe yanımdan balı·
wtti~r. Ulradıklan fellkethı deı.tiDi

at-

~. lat&Dbullular için öyle bJr - ~
oklu iti ekmek paruuu paeteye. vvenJer 16-
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mcı·lidhanlard
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di. ı 'Ct
111111 Fil.rl

ııc"ını
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J 9::i dl• Afıyonda
.
doı.,ınuştur: r.on zamanlarını K<ipnılü C~nııı
mu •zinliğuıd(' geçiıen H:ıeı Şü!-Til. Efrndın~u
oğ.udur: Hifızlı;?ı Nunıosmanıyr ımamı Ha
Cız fT'.lS.'ln Akkıışdaıı, aşcrt! ır taknbi is"
ay:-'tlnn kı.:sı't Scrr::li Hüfız
lsmıil Efendıdcn

m~

a-

H :!.k tW crRt.ı.;:

ıc;in

tıllil'<'tindl'

tı.ır. t vard•r. Eğer bir dof;'UŞ
rıznsı
değilse

l!JC6) ".
ı·;ı

öğrendiği

yapmıştır;

maddi nıam:vi asıl ı. vz aldığı
hUyUI: kaynak ise Fatih baş
imarın ve haUbi me>şhur Hafız vmer Al:ozdür. Son derece terbiyeli, siyrcti ve suıı.•ti
glizd insan olub hafif, uı.tlı
bir sc~n vardır, mevlid de
ok..ııorsa da hillıassa Kur'an
til.'...vetindr ivı hüfızdır: Fat.!h ımaır.ı Lıc•rhum a.~tnd Ha-

ra~ ilıı

Caıniiııııı
\'C

lstan-

b<1! Maflt:lüğün
dc
Muslıafh·
Lt<lkik
lıl'y~ti
başkanı

bulunu-

yo"l'du. Hatıb olarnk, nıc,zula11111

(Ht·~itu:

.vi sec;mcs ve m•.J;.ııaıı

:..... B.l

\'l cluy"

sahibi

olmn.,ı hnlk tarafından çok sc\•ilıııcsine sdJ<>b
olmuştur.

,\il Hlro

AKSl' (Ahıııl"d) -

..; :ıı(mı.ın

Marmara sahilinde

Çatladıkapı balık<;ılanndaıı,

milli

müea<lı•le

yıllannın unutulmuş kahramanlarından: işgal

yıllarında Ç:ıtladıkapıdaki suı· hart.°Jdı>riııı & -

l:'.•h Jr p<•3U lıalıne koyup orad~ııı Anadolııya •ıı
lah kaçıranlardan: aıılı Oı duludur. !ile nkk ._

..
';

undr Harı Fdtanoı:,l.ı dıy, tıı'Ulır, kllı;uk y ?·
da t ıınhıld ı t.lı\'allum cd r '. ~:ıh· !ık cd
g :lm.S. lll:i7 dr y;ırı ul 1 ır! ırı baylı il
, Uır
p'Jr n("tol'c, ımskgl ıcnbı yalı, nvaı·. rındAn ,
alın tcrinuı nz fakat temlt kıuııncma kanaatle
yaşrunnklıı ıdi; askerlık çn{,"lna gdmış bir o,·
ıu ile Ç:ıtlndıkaıuuakı tanbı ııur'narııbcsi altın
dıı b:r b:ırııh;:ı • o.N.:•·glı:dc oturm:ıkdn ıdi. Son
ııçılaoı S3hll yolunun b:ı.lıkçı Ahmed Aksunuıı
sUııllık hayıılıııda ne gibi bir degışıkllk yap·
dı ., l[ bıt Pd..!lrmcdl.
,\J\Ş

\JllN ı 11;.ıfn: fü·rim ı

lllC\'lldlı•uılnrd.ın:

}!' fıı:

Tanııınuş

Alı mz:ı Sıığmıııı

"M ,.·ıd nasıl okunur \'c uuı•·nus mcvlidhıın
lnr" adınd&ki c'JC•rind hnl tere mcııı olnrıık
ı •• "tı,.hn •· ryo•: "Hı fı r' • 'f ı ı ' c .
du, lııtnnbuldu Bayıu:ıd Onmıındc milrwndir.
!'csl pc-!t tiz. o kadar kı iatcn:c 22 pcrdt' gôr.·
tcrcrr.k okuyab:Hr. Cııkııt d:ı!.rnıı ~uk ckll'rd'
urnr:ık pc~tkrı

he-::

'.J:ı kıı.tm"dığınd~n ııc!'ln·

dl'ki 22 perdeyi 15 c lndinyor. $imdikı kulak·
lar !:<'~ k rrl ~gırm:ıJ•' ·:ı : •mı\r• ı
l
arud:ı. okuma sa.nalını:ı hatınna navcl edilst'
iyi olu ... H1.fı.r K
•
riın Akt;ııhln 19fi
de Son Dakika Gazctc:.ıı ıun 11.rdıı:,1 c
mu.s..ı.bult:ı. ınıı. ~ır

Tnkuı.ndc

miJ,
l'.i;ık11

m

n,

G~

sund:ı J(oııscrvatu

v.ır

m.ı ı•' rı ı

hu-u ,;n ! ' ). .
, ... h .ıı ' l
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ı · n

114fı~

ıı
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K rm

u; ~lm.

Alı~A!J OAZl:rr.sı

gazctclrrind

d:ın D:ı.rülffinund lçt.ımaiyal bllrogunı..:n ~ç

pro(csoıil'rindcn NecmcddL'l Sadak ıl Ali Na·

ci Kıınıcnn'n müraca.ı.t cdr.n Kbım Ş lUUd

"Akşam" gnttt<>sinl beraber çıkarmak h;.ıs:.ı
sunda oı:ıL'\rl:ı anlarmış, b r bın 250 (l('%' lıra
koynrnk 750 liru rmn) Je g:ıı"t • ı çıkar
maya baş!a.ıruşlnrdır. Ncc::nedd:n Sad::ı.k gazetenin b:ışmuharnri olmu:-. Mı Nacı Kara·
can yıw işleri müdürlUi,oilll{' gcçmış. Klmn
Şmıısi de id:ı.rc işlrnnl Uttrlır a:tuışur
Akşıım ga.zet '>Ulfn ıJk t! !1nlan ~
ımud c:ıddc<::nd'"' Necmi lnik!>a! mtl•b3u:.'"lcb
d ,.~ıniş. &ılxıh rn~tbusının .. l?ll"Jc
cl
b:ısılmıştır. Gucur :> d&rC' \""C ~ azı • n N ~
,...,! tn•ı' b:Ll ı: 'b
'l!D
~katındaki bir k'.1rli':.ı;~rd'.l

i ,. 1 ~ ! rın \
üc; misli artu Pak:ıt lacl

dilıni,'i".

yılını !mıı:ım1an:•ş

ıııs o'nrak giden Ağaof;lu daha ı;ıu.etc
lmadıuı \rJ ışten \'U g<-<:mış. unU; z )'alna .r .,.
:ı.ı.ın Şınnaınin üı:.crındc ka\mış'.ır. Bunun
tine \'ııklt gazet.esındc çalışan arka.d:ışlan"·

ş.:m" ı;.;.y:ı

d!I b!ru.- Pı •I , ~
nnrr· u y 1 ·~ ı
ıl. :ı

ııcmış \'C Akşam gnzetc11uun ımu:yıu:ı.nı tırça~
bcr alm1Şlnrdır. O sırada Kafkasyaya muralı...ı

A
:-n gucti:
C: k"..ık'
Bulgar c phes.ı çöktü li tarck
~lınl '!"ıl
n..
be • ;Ju b

p:l.ııı

hırulı..

'Akşam" adile bır gunddik guete ~ılıır·
m !t fikrl ilk dtfa Kılımı ~ınaaı Di:raan'ın nk.IJ..
na gclınlŞ. o zaman DarUl!Urtunda usu\tl tıırlh
prd ııCJrU Mortrnan'ın muavini olan ve Tan1n
g:ır.etcsmde de yıw ı.,l· rl mUdUrlU{,11 eden K •
zım Şinasi l>crııan, fikrini Ahmed Ağaoğlun~

çu'l odad:

ı

nın

":lc::ı

m"d Koçu d hc·r ikı muhanır" •ıruıduı u ı.•
" •J.ıın illv(' l't:mılJl.r

zı

\ .••

~. ıi.,

- ıt:>.S de k·rkmcı

t ·!anbulun en r :lkı
1yıın

1ı ıı

::!O L'ylul

lıu~llk

HH

d

çıkmıştır

kunılJuf\lndan u

001.

tst.u.ırıtıL

milddet sonra idarehanesi !\'cemi İııtikbal
matbaasının list katındnlı.i küçlik odadan ı;ı·
kanık Reşid Efendi hanında kiralanan b r
daireye geçti. S:,ura idarehane ikdam yurdu·
ı:un bithiğ"indekı bina)"ll nakledildi (Şimdi
Türkiye Y:ıymcvf binası!. Milli Mucad;:le ı:u;ı
hnca Akşam g:ızctcsı sahıplcri Anndoluda
b:!şlayıın kurtuluş hs.reketinl kalemlerinin
blitUn lı."U\"Wtile dcstcklcdikr. Bu ncşrıyat
halkın hislerine tercüman olduğu için gazetenin satışı tekrar ylikscldi. O zaman Akşam
bir dilz: makinede ve çok büyük boyda dört
sayfa olarak çıkıyordu. Fnkat dilz makinede
gazete sürs.tle basılamadığı için akşam gazetesini okumak istiren herkese yetiştirmek
milmkiln olaınıvordu. !stiklil har.:ıinin heyecanlı günlerinde gnz:c~ daha matbaanın
önünde kapışılırdı. Makine pir taraftan gazeteyi basar, basılan nüshalar kapıda biriken
:halka dağıtılır, kapıya birikenler, gazetelerini almadıkça gitmezlerdi.
Akşam Anadoludaki İstikliıl s:ısaşı haberlerini İstanbul halkına yetiştirmek için
bütün tazyiklere rağmen her çareye ba:§\'Uruyor, muhabirler. ekseriya Kam.denizden gelen
takacılardan son haberleri öğrenip gazeteye
yeti,,tiroyrlardı. Fuad Duyar (Cumh:ıriye: gazctesbin istihb:ırat şefliğinden emekli) çok iyi
bir gaz.teci o!an mt'rhurn Sad~dın, Biliı! Akbn o zaman AkŞamın f.)IJ:ıkiır mu'1abirleri Mi·
ler. HayaUannı tc-hlikeye koymak b:ı.hasına btiklil harbine dair son Anadolu haberlerini
öğrenmiye çalışır. halka en heyecanlı günlerı
yaşatır:a rdı.

I..ozan sillhü sırasında Ak$am .sahipleri
"Sabah" gazetesinin rotatiI makinesini sa.t.ı:ı
aldılar. Ancak bu rotatif makinede gazete bamlmaya başlandıktan sonradır ki, iıeı· lsteyene bir akşam gazetesı yetiştirmek kabil oldu.
1925 de Akşam ldarehan•·Zi Acımusluk
(Ccmalniıdir !:oka~ı sckağındaltı ı:: numaralı şimdiki r.1inasma g·~ti. Bu bin:ı. ··Basiret"
gn.zctC'Sİ sahil:i Ali Efı:ndinin konağıdır. ( B. :
Ali Efendi, Basiı't'tci ı \"arislcriııden satın
alınmış, içerisi b:ıştan a.'.'ai;ı den;.-:ck şekilde
vıkılarnk tamir edilmek surctile blr gazete
İdal"('hancsi ,.~ nıntb:--ı haline gctirilmııtir.
Akşam gazetesi, 1928 de harf inkılabı
sırasında halka yeni harfleri öğretmekte büyük 'bir mektep olmuştur. Akşam gazetesinin

'bugünkü yaşlı okuyuculnnndan çağu o zaman AkLWO gazetesini oJnunaya alışmış olanlardır. Gıızetc bir müddet iri puntolu harflerle basılmış, sonra Necmcddiıı Sadakla KAzı.ın
ş,.ııasınln biı.>1ilt bir isabetle .seçtikleri en okunaklı harfler, arap harflerinden Jatn harfleruıe geçen okuyucuları bu gazeteye muha.bbctle bağlamıştır.
Akşam gnzctesinııı b:ışmuhurrirı. gıızcte

nin birinci nil!:h:ısından itibal'l'.'n Necm~ !in
Sadnktır· Ali Nacı Karacan l!)!?G d.:ı h,__<fıu-.
lıktıı'l c;•kınıştır.

Akş:ı.m·n

eski mc:ıs'1pla:-ı . Ali Nae ICahi-::cdar, h~m dr yn::ı iıılcri rıJ
dürıı oldu~ devre nit pdc hoş hi'tiiydcr anh.tırlar. Ali Naci o ıkYirde ntc,li bır F~ ne rbah
ı;eli iıruş. ~laçlanıı tafsilatını da biZzat kendi
racanın hrnı

yazarmış.

Gnlatns:ırnyla

l<'eneroa'hçcııin t'n

hararetli rt'kabct seneleri olan o de,irlerde
Ali Naci, gazete tam basılmak Uzere iken matbanyu g-elir. birinci sayfnd:ıki bütün dizilmiş
haberlerin dağıtılmasını emreder. kendisinin
oturup maç tafsilatını yazacağını bildirir. hakikaten sütunlarca yazar, bunlar dizilinceye
kadar hayli vakit geçtiğinden gnzete çıkma
saatine yetiştirilemez, daima geç kalırnuı;. O
zaman Akşam gazetesinin rakibi olan "Son
Saat" gar.etesi de bu gecikmelerden istüade
ederek tutundu diyenler vardır.

Ali Xaciden başka Akşam gaz\'ll'Sİııe
hissedar olarak ilk yıllarda Hifat Müeyyed
ile Falih Rıfkı At.ay da girmiş, sonradan ııy
r:lmış~:ırdır.

Akşam gnzetc:>sinin :ıiyasi mcsh.:ğinde daima memleket nıenfaatlt'ri hakimdir. Bu diislur ilk çıktığı günden itibaren değişmcnııştir.
Akşam lstanbıılda :Olilli ~lücaclclcnin ı:ıı h:ı·
raretli müdn.filt'rindeıı lıiri olmuş, milli hlikfı
mr:tin kuıııluşile başlayan tütün inkılap hnr<'kctlerini desteklemiş. ikinci diinya haı•:Jinde
de Türk mi:letinin menfaatlerini her türlü siyasetin iistünde tutarak müdafaa etmiştir.
Umu .ui kütüphaııelcrıJck kolcksiyonlan bunun en adil şahididir.

İki e.ski arkadaş ve iki eski ortak olan
Necnıcddin Sadakla Kiı.zım ı:-ina!li isk•ri ara·

lnrınıla c;ok iyi Lnksim <'f.nıi~lcrdi. . N'rcm · l·
din Sadak Akşamın yazı işlerine. Kfızım Şi
nasi de idare işlerine bakar. Bir ya:cnın gaı;ıı·

.A.JI< J .LIJPl'tıl l

-- . . -

teyc gtnnF nd!:' tcr~ddüt hAıııl cLırsa Necn• ddi!1 ~d'lk:ı eoru ur. Caz.et !!İn takip ettiği politıkada onuıı gorl ·: rı h.ıkJ11d.r F'.ııl\,
lıır sosyolojı hoca·• ol:ı11 NPl"fficdd
Sad.:.k
gazctcc.liğt- başladıktan
nr:ı da üğTHıcı k
mC' 'egini bırakmamış. gaz, tL~d~ .ı.l1Ş3n •
rııı daını:ı hoca ı Ye ye• •ırıcı
c muştu .
Olgı.ın s,ıl.siycti karşıı;ıııdnkıne daima lı!irmC>l
telkin cdrr. Patro:ı g.bı değil arkadaş g bı
rıu ;.n• 11.' c•ınc«; ctrafmdaltılcrı kcndL'i!~
hayrnn lJırnkl'· IB. ~:ı.d:ık. N\cmediınl

K:zım Ş I " l D,rsaıı Ak .ıl'Jl g--...r'.:tcs ın
idnn- t. <'rini hüytik hir Pıl•za•nla yürütür. En
kiiçük t~r rrü ta :ada,. aliık:ıdar olur. O r!a
l""ki t r he
nlmıı.kla bcrntY-r Akşamı kurduktan ' Lnra. lıüt.ın eli' kat ve gayret nı t:azeteyc hn ·-rdm .lir. Akşnmn id:ır" t!;' r!
onun dn·a.ınlı ıılaknsile l:.ır s:ınt gibi işler. lnUzamsızlıkt:ır r fre~ eder. JnQD c ;mc·ini J'·

ı,

104G da Akşamın da.c: yuı kadrosu vu

zatlani:uı mürt'kkeçUr·

Ha!, .•u. rrır: Nernı dJ..n SaJak
YIW işleri ll:Jdilrü F..ıuıı Tahsin Tıl.
\' ezı 'rn mddilr ın•,;n-ır.. Hıı;tll Sıi,'llllln.
.: kret.cr r.: ;mv :ıı: Cemalcddın Bıldık.
Fıkm muharr .rl"n yıış aıracie· Re'ılı:
Hn .d Kanıy Vfila N•.iredıln \'fı.rı:ü. Ccm:ıl
Rdııı Hikn t Fcrllun Es ıayni umar.da
ı: n_, t o::ı ..... .ıru - Ş;: • k: t I'.ado

l,,...ıhbarat ;t!i M ""ııfa Pwlglp F.aaUı
Pt1lis ve adliye a:· babın Rcmzı T za.noğlu.

Bdcdi)C'

lir Gazetcn.n istfubarat kırmınd:ı ç.ılışmak
iıx;:rL tü.rlil kaıı:ı'lard:ın gelip ı::tnJa ba; lıy:ın
l arı u gürür Bazısını. sadC'C\' yüzii kead .JJC
emniyı·t

telkin etm~;~ içın gazeteye nlıııaz.
"Belki de .\i adam anın ımratı he><,-uma git·

mt'di" dıv..~k kabul ctmedJden çok ol!:'lUŞ·
tur. E;lh~= sarhoş nıuhnrrırden nefret ed('r.
Onun için Akşam gazetesinde ayyaş mıJıarri,.
tutun:ımnmıştır. 'Ne kadar kıym~tıı olunıa olsun Kiz''ll Şin:ısi bir ayyaş gazeteci ıl<' berabc!' çalış.'lı::t\'I reddcd 'r IB. ; Dcrsac K!u:ı.ın
!;;rı:ısı 1

K
!':ın:ı Ü<''"ıi.ın ~ • t-.\·p t. r ~ i:ınu
ç k uç r ı r.' fakat bir g:ı-:cteci ·ık L1tt u:ne ga·
x:h d.' I; • ı nı c;ık"'!nsı , · leşm s deıı: kt r
Patron k ndl.': ndl'n D' nınL!I olmuştur Bu·
ııun i •ilidir ı 1 ,\ •, am•n rıuharrir ka !J'oc;ı pek
• •. •. Ser.• ı~rdc:1"'
ins:ınıı.z d eg
. ri d ım:ı. avri
lar gazeteyi çıkaıır.
Yazı iıı'eı. m'idürü EIL T.ıhsm Til zn "nedir Akş~dıı çalışır Yazı ~' ri ~· d• r mıı
avin Jlil:ilı Siğmau yırmı ıki senedir bum• csacscdcdir. Hilar.et Fı"·idurı E,; U<' c kad~ ;
ki. l\lustafa Ra;;ıp!:A;aUı Muhıı:rcnı
"f~'
TıJ<'R\' Vali :-:un.'dduı \'a-i\'it (;('.:Ulll R •
.. . .
d h fat'.l 'Ct'nı.:.lcddın Bildtk y ııı \'t'ya n n)<' T.
P-:rl.•ı• "İ Al· ~r: ı ı lır cU T
1 -·
ı:n:s:~·n.lUıt; F
F
t:::ı.tl'. ~fu t t
1\ "ıb. T ~') •
"'<'\-i \'ii-~ "· \'.ı.'ıi. Nun.'U<i ıı l
İdik, Ccm:ıl :dJin 1.

n

V<'

a'hın

maanf c

Sa.kddin

pınar

Gfk

0

lltHsadi mahafıJ ır: t.ab !l" Ecvet Cilresın.

M• "t

ıı• ~ıht ırat \'e

reputaJ.

Haliık

Dunıknl.

Spor mu -· l"i Şazı T<zcan
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- SiB .....
Beyin
yanlış

vcrdiğ'ı

kupürlerle resmlcrl anısını
zarflara kor. Meseli ""Harbi umumt"

bir kitabı ""Umuml" kellmesiıU esas tutn·
mutlaka "U" harfi gözüne koymuştur'
Tabii bu kitabı Enis Bey aram.ayn kalkınt'n
bulamnz. Fena halde kızar:
- - Mösyö Dilraııo çok rica ed :"im, bir cl.ıı·
adlı

ııı.k

ha dikkat edinız!. der.
Düraso'nun da !Jinn potlan vnrd•r. b r
kere ".Ata s5zleri" adlı bir kita.bJ Atatürkün
sözleri zannederek Atatürk d06ya.sına koymaya kalkmıştı!
Enis Tahsin Til'in Ansiklopedik bilgisi
pek geniştir. .Belli b:ı.şlı memleketlerin ikinci,
üçüncü den"'CCde siyaset ııd:ımlannın isimlerinden \'C meslekle..-lnden tutun da cenubi
Amerikanın, p:ıslfik adalannın en <'hemnıi·
yetsl.z liman ve şclılrlerine vanncaya kadar
hepsini Oflir. Hikmet Feridun Amerikayıı. gidip geldikten sonra Enis Beyin '.lilemiyeceği
!bazı şehir ve liman isimlerini öğrendiğini sanmıştı. Fakat hangisini SÖylese Enis Bey kendisinden evvel etraflı izahata girişiyordu. Bu
karşılıklı şaka.la.şma gazetede bir müddet devam etti \"e Hikmet Feridunun "peg'' demesile nihayet buldu.
Enis Tahsinln gazeteci olarak en büyük
meziyetlerinden biri Akşam gazetesi okuyuculannın hangi yazılan okumaktan hoslandıklannı bllmesidir. Scnelerdenberi ve ·hala
Akşam gazetesinin kadın ve ev sayfalanru,
sinema sütunlarını bizzat kendisi hazırlar. Sinemaya hemen hiç gitmedıği halde Türk okuyuculanna en son ııinema 'haberlerini, en yeni yıldızlan o haber venniştir.
Enis Tahsin Til Cumartf!ıi günleri izinlidir. O günler yazı işleri müdürü olarak Hila:Ii
Siğman çalışır. Enis Bey varken haftanın altı
günll daima sessiz, sakin olan Akşam gazetesi cumartesi günleri en gürültülü hayatını yal}llr. Hilfill gUrilltülü çalışır. Hademeye hağı
nr. kahveciye bağınr, zilleri çalar, müı"Ct
Uplerc seslenir. İstihbarat odasında h~rkes
biribirile yüksek sesle konuşur. Hilali de odasından öbilr odadaki liflara karışır, ~akala
eırken Hilanet Feridun Es rum şivesile Hilaliye dair mübaliıgalı hikayeler anlatır.
Hilili Siğrnen Giritlidir. Çok İ); rumc:ı,
tran.sızca bilir. Rlvayete g!>re nımca konuşt.u
ill saman Tllrk olduğu anlaşılınazınış. Fakat
~yi de bili hafif blr rum şiveeile eöyler.

iST.At-.'BUL

G!17A'tecilcrc verilen ~yafeUcrdc nım garsonlar hızmet ediyorsa en akıllıca hareket HiHi.L:ni.n masa.sına oturmaktır. Çünkü o garsonlara nımca bırkaç cümle söyledi mi bi.itün garsonlar onu nım zannederek iltiması arttınr,
mıı.sıısını yenıeklere, içkilere garkederler. Hillli de kıs kıs gülerek ıbunlan etrıı.findakilere
ikram eder. Çok lıesabl olduğu için Hiliı.lidcn
ancak böyle yerlerde IJ..-ııım görmek kabildir.
Vazifesine son derece düşkündür. Kazıra
Bey kendisini ne zaman çağırsa "Acnba nokssn bir iş m1 yaptık?" diyerek yüreği hoplar.
Emirlere pek riayetklrdır. Gazeteyi mahke·
meye götünn.csi çok uzaktan muhtemel lıir
yazıyı onun elindl'n geçirnıek mümk!in değii
dir. Tehlikı• olmadığını anlatmaya kalkmak
boşunadır. MUnnkaşa bUyüdü mü meseleyi
kökünden halletmek iizere yazıyı Necmeddin
Sadaka, yahut Kô.zım Şınasiye gösterir. Onlar da ekseriya yazının gazeteye girmesinde
mahzur görmezler. Fakat HilAlinln rahat etmesi için mesuliyeti patronların kabul etmesi
lazımdır.
..
Hilali Siğman'ın en korktuğu şeylerden
biıi de hanımı telefon ettiği zaman kendisini
gazetede bulamaması ihtimalidir. Şayet telefon edilmlş de kendisi 'bulunmamışsa gelir gelmez haberi alır \'e derhal telefonu açarak
evin ufak tefek ihtiyaçlanru tedarik etmek
üzere Balıkpazarına kadar gittiğini söylemeyi
ihmal etmez.
İstihbarat şefi Mustafa Ragıp Es:ıtlı Akşamın belli başlı şahsiyetlerinden biridir. Yıı
kın tarilıı, bilhll.8Sa Itühad ve Terakki tarihini en gizli sahnelerine vanncava kadar bilir.
"İttihnd ve Terakki tarihinde ~srar perdesi'",
"Manastırda patlayan tabanca", '"lttihad ve
Terakki tarihinde suikastler ve entrikalar"
adile üç büyük eser yazrnışlır. 1ttihad ,·e Terakki hiıdisclerile o kadar meşgul olmuştur
ki, günün vakalan Ü7.erinde konuşulurken bili?
İtlihad ve Terakki tarihinden mis:ı.ller vetirir.
Çok dalgındır ve çok cigara içer. Ç~ntası,
cepleri ve masasının gözü yığın yığın evnucla
doludur. Sinemadan haberi olmayan bir adam
~~rsa o da Mustafa Ragıptır. Bir gün sinema
ılanlnrı arasında Janette Mac Donald'ın .v eni
bir film c;e\'irdiği gözüne çarpmış. bunu ~
hur 1ngiliz Baş\•ekili Mac Donald sarunlB· Ak~aın U~ri gazeteyv Muharnm Fey:al Tor•Y

ANSİKLOPEDİSi
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geldiği zaman lngillz devlet ada.mhı.nnı ~k iyi
~lldlği lı;ln

:

- Kuzum Muharrem Feyzi Beyefendi.
Mac Donald'ın sinema artiııtl~ \"ar mıdır?
diye eormuş.
l'ek no.zik \"C her al'%\l)1J mutlaka )'Cn:ı•
getirmek iııt.iyen Muharrem Feyzi Togay da
şu

birdc.n'.:ıire durak!~:

- Hiç rastlamadım aı:ıuı •bu~ h'yabir tetkik edeyim, d.İ)ip gitmiş.
Günlerce a~. ~- Nihavet Mua·
tafa Ragıp F.satlı"ya:
•
- Mac Don&ldın sinema art.iııUiği ettiğine dair blr kayda ra~tlaına.dını, demiş, belki
akrabalarından biridir!
- Nıı.ml olur Muharrem Feyu Beyefendi, ben gec:en gl'.ın gazetede gördüm. Yenl blr
bıu

film çevirınt,.

Bunun üzeıine Muharrem Feyzi Togay
tekrar tetkikata girişmiş, bu mrnda Janette
Mac Donald'm hlr kadın sinema art.isti olduğu. Ba.•,wekil ne alii.ke.sı bulunmadığı meydana
çı~.

Mustafa Ragıp J,,tanbul şehrini bilhaMa.

AKŞAM C:AZl:TltSl

C:ı.Z!.'tede gllnlin ortasında Enl.s Beyden be..tka k :ımıe yoktur. Muhııbirler ııabah erkenden,

7 i! 1030 araımıd:ı gazl'tede bulunur. Gazete
12 de ba.mlmış, ııat.ıışa l:J]anıştır. O~lcden ııo:ı·
rıı. ancak ııaat 17 de tekrar ı;ellr. rrteııl gl1ıı
c:ıluı.nı.k ba\:ıl>rkrd"n bir 1tmmını yam..'iıır

Ncc:ıneddln S.'l.dak öğ\edrn llllnnı. gelir,
m!lddet VU1 ~zri od.&ııı-ıda oturup guet,.
1:-TI lta~rrlılrtıı.n \"" ko~U$tulrtan M>ntıı krndl
oda~ına c;eki.'ip b •!llakal":6.İ yu:ı.r. Yeni
harfler ka'bul edildlfrl günden l~n Necmcddm Sadıdun mi harflc..~e bir &:ıtır vaı:t
yudığı gl5rülmemiş:.ir. Hic zahmet (ekm~M
yar.ar Bas'.!!3ka~. kelimeleri tWlJ kan.la.·
madan pek a.z bir t:unan içinde bitirir.
Rclik Halit Kanv yanlannı m• ha.ı:ır
lar. Gazeteye lkI 2iinde bir ~.am ÜT.eri l!llllt
1i den ııt>mıı yıızı lr~"1rnı:ıya VI' rıruh&."'Tirlerlc
oohbt't etmlye g!'l:r. O sırada \"i!i Nureddlıı
bir fıkra Ur de Dikkaili'r :;-a=nk '~ R~l'L"'l!J
ta oturdul?u iı:in 6.'5vapureu \-etmnek ~
buri\"l'tindl"lir. S: ~·l' ~narlarda \"i!i\"a Rtı'\l
eormaya ge!:ınc:.. Cii!lkü m ne ıma.nwıl% !ll)o
nın. o yuı..,Ue meşgu?diil" GJ.~t kıııa ceno-

.

bır

ha\"lılisini meşhur şahelyeUerin

lar \YMP tekrar \-arı..~ dıılır ~ bıtm!s

oturduklnn binalara varıncaya kadar <bilir.
"~aray ,·e konakların dili" adlı bir eseri vardır. GazctC'nin isti!ıbarat ryefi 01 -ıuı:.,ı cil:ıl bc-ledive haberlerini de o ynzar. Vilayet ve beledive t.~killitının içini dışını bilir MC'filegıne
iLşıktır. Hnk.'1!zlık'ara ls\"!ln e<lf'r Son d~"T"C'
mı~rı111.ınetli<lir. Onun kadar iyilik yapmasını
seven adam zorbulunur. Kimin ba.-n sıkışsa hemC"n Mustafa Ilnı?ıba baş \ıJ!"llr. O da k<'ndı
işlerini bir tnr.ıfn bırııkarnk sağa sola telefon
eder. En derin ze\"ki darda kalmış birine yıır
dım ettiği zaman duyar.
Gazeteye yenl ~dren gene; gazeteciler
Mustafa Rngıptan pek ~kinirler Çilnkü o
gençlerin yakın tarihi lhllmemelerindcn şikA·
yetçldir. Pek tc yanlış olmayan bir düşünce
De Kdınil Paşadan. Mahmud Şevket PaŞlldan.
Eaver Paşadan. Ta11t Paşadan. Ya.kup C<'·
ınllden habı-.ri olmnva.n adanı isters<' en bO·
yük mektepleri blti~n C'.n<"a cahü!·r ~tt'n
eski harfleri ıtıilıniyenlerin ilmine de !trnadı
voktur.
•
Akşnm guete"i işlrrini dainın \ıı.ktİI' 1.r
ynpnıı gıuct~ilf'rden mürcl<kepUr K~Zl!"l Şı
nııt1l ~nıan ile Eni.cı Tııhst:ı Tıl'ın ıntlı:amı
hf'rkt'si muntazam olmaya mecbur r~~Ur.

de ~-e:el!lt etmek fsUyors:uıız \"Aliya yeniden bir sual ~ğunm: z:ı.ınan ~un parmak·
larile lrulsklannı tıkıın:.ıs olduğuro g8rllrsil·
r!i~ "\J'mrlP arta~ \"i.S dJ.yamunaz. bll\"fık b~r n!'nke!le m!"ısude istiyerü. yahut
kn.s'a ıtb: araıwıd.l ki'htlınnı to~a)ıp içeri·

Nişantıışl

\"e

ki OOA\"a k:ı~Ar.
Haftada ir ~ }"il iki gü.-ı saat 17 den son·
l"1 d&:>or .A.dnsn Adl\-ar cıkııeli olın yaıısı·
nı tashih etl!:ek O:ere şre1ir Enis Tahsin Tll
kend!s:.'le b~ 4;8\" ısmsrlar. hademe de 15iıntt
a=.ııya koıt..urul:ır I).._'lktonın guctt'\"C ı:el·
c:l"~ ~ rn ,-~ ik!air. bu çayla simittir.
Y --"ı OU~\k$ n~~'sı b.shili eder. Bu il•
l"lld:ı arbdışlım u••ı tatlı k""UŞUl" D:>ktor
A~"An Adwar m!lhim C!r ~atsız:Llı: gt'Çird Jıte-ı l'O"J'& hrp nre:tn ~ ~te&nın
iki r: l"d wr ol bini r. ıkaI!'..l\"fll" on()(' biri.ne!
katta Ki= ı::•naai Dmısnın cd:ısınıı kadar
Ji ı " ıp <ırıı:b bir c-ilddrt d.nlenip eonra ya•ı • n "
":!. C'lk!\~p ~·1~1'811·l•rkl. dnktnr
A dns:! o\d" m •ı e:ı t!e'<-diEi oda bl r ı:ııı<-~in
,-ı1~ ls'rıi Maıııchr Bu oday.ı anmadığı ~n·
r Kl •r..ı Ş ~:)Si Dcn:.__ı.n'm odamndan telrfô" · ı · p v~ isleri od.ısına telrfon eder. birıu
d· •"'"I ah,ııl•nden b.ıh!K'tmrk Uııerc Enıa

AN!lfm.OPllOflll

18TA!':Bl"T,

~A~ı{Ş~·~Al..:...:..t~o_A_zııı~ı_s_sı~~~~~~~~~~~~550~:..:...~~~~~--~~~~~Tahsin Til ile bu saurlan yazanı a.şab'1)'8 çağırır. Hasis olma.mııklıı beraber Jurunısuz
masraflara meydan ,·cnniyen l\:fızı.nı Ş nasi
Dersan pek se\·diği doktı.>r Adnan Adl\"ll.l"'ın
ayni binada iki ocb anıs:udıı telefonla görll:.-iip
IOzumsuz bir nıüldil<'mc kaydcttirınC'sinc SC'S
çıkarmaz. Çünkü yazı ııılcri odasilc Kıi.zım ş:.
nnsi Dtrs:uı'ın odan arasında Duo-Fone tertibatı vardır. Fakat doktor Adnan Adwnr bu

iılcti kullanmayı Si'\'m~Z..

Hikmet Fcrıduıı F~ gazeteye en az uğnı
vnn muharrirlerdcndir. S:ıJcce yazı bırakmak
İızere günUn gayri muııyy('n saatlerinde, o da
birkaç dakika iı:ln ugnır w d:ılınıı. gittiği bC'll'
olmıyac:ık şekilde g5zdcn knybolur. Pek nadir olarak yazılanru gaı.etedc yazar. Yaptıgı
r<"')()rta jlarln in,; ına pek ~irgin bir adam old ı
ğu hıs;ıini \'eren Hikmet Feridun en çekingen.
msheup !"11.tt'tecilcrunizden biridir. Kendisine
telefon edecekler diye ödü kopar. Ne kadar
u~sanız bir ,;ey sordurmak Uıere nhbııbına
bir tclc!on cttiremeMiniz. Kapıcılar. arnva!l
olursa Hıkmet Frndıın:.ın gnz.etcde olmadığını
söylem.iye alışmı~tardır.
O yakası açılmamış halk nüklelerile dolu
olan mahkl'llle reportajlannı ,.e İstanbul h:ı
yaunı yu.ın Cemal Rc.fik de gayet sessiz b'•
adamdır. Kalemi eline alınca bülbül gr.Jİ ş:ıkı
van bu "halk muharrin gazetede en az koını
şanlardandır
A~ıı:ım gazetesinin okını.ıcıılann·ı ııksc·
den yüziinde bir durmus oturmuşluk göze c;arr:ır hictir vakit ortalıi'{ı heyecana \'ermez.
Büyük baıı'ıklar nnc:ık büyük hadi:;eler oldu~ z:ıman konur. Akşam gazetesinde büyük.
kara başlıklar yoksa dünyada fevkaliıde hli.cl•!lt' dr- yok dcmr-kUr. Radisckr l:orkulu bir
l!idis alnuş olsa bile baıılıklar arasına bir üın:t
li cümle mutlaka .--ıkıştınlır.
Akşamın bir husu,.iveti de kahveci olnıa
ı:naıudır. Kiızım $ina~i Dersan. pislifrc sel>eıı
olarağı dlişüncesilr 'binanın ic;indc bir kahve
c-ca,m arılmaı•ına miiı::aade etmemistir. Onun
itin muharririn kah'lre;;i. binaya en az yiiz
T" 'l't' uzalıt:ı•ti birk:ıhvehan drıı vr-ı; ,.. l 1'14fl)
~,.,ket

n•ulu

.Akfıam ~

+~; ır vıl',rMI hi~c-t l"'rn'q·
ırnz.ı:tn"f> ı:ıöhn-·t w• ra;;.brt s:ı<"öfam•s Uc biöviök
İSİM ~ ı; !<rı n~tl ınım

fTl""ll<'•lrsin°''' "'"l'llr ,rf
hüvül< adım rıı'•vrrrih
Ah".ea RrJ1k ya~dığı devn üslüb:tfı.:- k ı~.
mı•ı'Ul" •ı t ,,.

t·ı [~

-----

ameklar rolntif yerine mQd('rn bir mnkln,.
nlınmnsı oldu. Rotatif itin tk bır blna vapıl
dı ve mürettiphane \!o ıııvlv ve spor 8C"kııiyon
lnn hu lıiııavn luşırıdı. Uzun bir çalışmıı. ve
2uııırln~ınn dPvrinden ronra ·Alt~aın '""PY nl

mı ile tar he mal rdrn Sr• mcd Muhı r v bl
vük lıU'!luri.st • k ,. k"tilri t C.· "':ıl N'fı.lırdır
( B. Altınay. Ahıncd Refık; Al•ı •, S rm •J
Mulıt •r: UGI r, ("'~mnl Nldırı
t • ıı'toulun b)~ J.ı• yn"!'ll g""u<: t ı •:u ıı
11.ırrıv t'ııı ıntışan bu r:a:ı:ct"c'
mag::..~ın
r:ı)faİannıı r.rn ö' ·ua~ ma:ıra!larl:ı Rn!l de•·
rçcec 'thcnunıyct \'tnlmc-i, bu F.alınd rakibsiz ol:ın Ak~am'ln satışı U"C"M'lC' ilk Q'ır d:ı.r
bCY• iııdirmi ;tir.
• Kuruluşundan bt'rl Ak~•nm'ı daima ryakdıı tutan bel kem"';iııin G" Nrcmrcldiıı Sı lat
ol"'lıığunu. bu diplomat muharririn illli'Yllinün
tezin(. lı:ı.şlay:ın sarr.ıntı gö:Jt~'":·ınişt•r. Al: ~nı.
lstanbulun t'n az c.:ıtıl:ın gaz"td··ri nrnsına
düşmiı.s' ur. Akşam'ın ağır znrarl:ı.r karrıısın
da ncı,rıv:ıt mı tiıtil l'~mt <>i fs• :ınbul lıri i«:in
muhakk~k ld pe'< dim biı:- kayı!.ı ' 1 urd•ı GaZC'tesinın mukacldC'nıtı yalnız kC'ndı dinr kaJınış olan Kazım ŞıPfl'li Dtr ~ının i ab t1i bir
kararı. Altşanı Gazt"tc-;ıni, vuu •, r hıMl" ,·npabılcetk ı.~m: nC!"i<' dr ni h Men rı ri. hen'
bilgısi. hf'm de kudreti n1 ·ı1ıwsı bu durumda·
kı lıiiyük gazeteyi kurtarabik(.'('k olan Malılc
Yolaç ıle nrkadruJl.:ırıııın Akşam ile gazetecili!: nı.eslq,nC' atılması, adı inkilfı.b tarihimize
nı:ıl olmuş hu gazdcyc hayatiyet wrkctmiş·
tir. Yeni bir gnwtC' tl'Sisindcn çok zor olan bu
tC'şcbbils. iki yıl gibi kısa bir z.:.m:ın kinde
ba..,arı yoluna girmiştir. İstanbul Aınikkıpe
disi Ak":lm Gazı:>tcsi drnilcn bü~"ilk tı1rıbi ismi layık olduğu durumda gormck ister.
l\I ""'""'

btr şekılde intişar clU

Yolaç tnrafındnn alın ılı ,.e gazetenin gc.'llel p lli:ikası onun dil'\'ktifleriylc \'l' yeniden çizildi
Gazel•' karlro:-;u lwımcn değiştirildi ,.e yeni iliı
veler ynpıldı. l lk yenilik öğled('n sonralıııı çık
makta olnıı Aksam bir sabah gazetesi oldu.
(" Haziran rn:.-i). Gazcteckki hnrC'ket tıur·
matlı,.._. daimı hir ulıış it:in<lc geli!;<l.i. Hu gcllş·
mC' Yt•ni Sabah l."nı:~te~i yaz.• i:;kri miidiirii
olan Osn:.an N. Ktırnl'a·nın umuın ncşriyut
mii lii,.u o'arak Aksam'n ~c\ıııc::ilııdcn :-;onrıı
lıızlanc\ı \'(' g-az,•tı·ııiıı ı;;ı.klimlt•n hurufat:n \'<'
hıı.ttA ynzı rnas:ılanna kadar h<'r Ş<'Y dei!işU.
Bu arada önemli hir (k:;i~klik de C!lki ,·r

(i 'Mn}ıa

rn5ı)). Bu

Jınmledcgazl'lenin tirajı üc;

'''~"

Akc ını ~ıu.et si Hl Nisan lll:Jj de sahip
değiştirdi. ~!alık Yolaç. 8nbri Çifkıırt ,.e VC'dat Dunıı;cl Komandit Şirketi bu tnnhten itibaren Akşam'ı idarC' etmektedirler. Fakııt imtiya zı gt·ııç \"C enerjik bir armatör olıııı ~lali!:
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misli \'C satın alın
ma tarihindeki tirajın da 20 misline vUkscldi
Cıızcte sad• cc lstaııbullulann ycıi~e tüt.Un
memlekete hitap C't.mC'ye bru;lıunıştı.
Mazisi olan her mıi•'<;sescdt• olduğu gl!Ji
~eterle dr eski ılc yeni ıhir anıda yaşamak
tadır. MtirctUPbancd"ki ustıılnrdan ikisi 3~.
llçli 36. iki11l de 33 yıl(lan'bc-ri çııl1Ş1naklnd1r
lıır. Bu nradıı Hıliıli Si~'nı:ııı <'\"dtn ü·lrfm
edılincc yi"~ lrlaşlaııl!ınkta. DUraso l'C'Siml~ri
yine y:ın'•s zarflara koymakta ve haftada bir
cıer'l emektar sanlı kunıukt:ndır. Hilmcrclcıi
eskld"'n olduii'u gibi Şe\•kct Tıı.l:ı.vkurt hazır1.ım:ıktn ''e Rf'mzi ToT.:ınoflu mli!l3hhih ol:ı
rnk C'alıı:ııuaktaaır. Tabii eskisi g>bı yine rıek
uz konuşmaktadır. Eskiler gnıetedeki modern
ve :-"""' zihnivetl" ('.'lbucak uvmuslnrdır.
<';ııwtenin en dıkkati c:cker tanırı s:ıhlbi
bulunan Mnllk Yolaç ilr- Nr~n\'at mlidiirii Oı;
Jt\Rn N. Karnca"Tlln anı.l:ırındnki 'boy farkıdır.
Ihzılan11a C'i.İrC' bu fark 35 santimi ge'Çmf'ktc-di ... J-Hdi";rll'ri tınıtik bir z:ıyivcden miitalln
rrlcn Malik Yola<:'la 0Fman :-.:. Karııca tam
Hr tezat te~ki' cdr'°l"r Bumınln lx-rnber b'ri·
birlerini tam:ımladıklannd:ın gawt iyı anl:ıı;·
maktatiırlıır. C:!Uetcdcki diğer bir \'enllik de
bir kahve ot'llğunn ac:ılması olmııŞtur. Fakat
burad:ı s..'ldece çav V<' ıhlamur s:ıWmaktndır
Hfldiııeleri realist bır şekild<' tahlil cdl'"l
I-\•ridun Ergin'nin merhum NecmcJdin s~
dak'n verini doldurdufru okuyul'ularcs ifnde
rdılmektedir. Feridun Ernın vol teknlı'!ındr':l
rlis Marıınu iauliıır k:ıdıır her kmıuda bıl~ı .r:ı
hlbi o'd·ıl'u'lnnn 1!3.Z"tedr bir !il ,. rortr"lt i"t<'V<''ller kı>ndis'ni ml'rakla bC'klrrler G
tl'rıın fıkra \'UT..arlannı ı a'Tl •bir oda.lan 'ıırd:r.
r... ı,,.ı hir bir \"'17.qn huradn bulmsk mfınıkun
,ı,. ~.,,1•,. o\,.•., TMİI\ '''n Ü<' ciirıd<' hİ" drfa ttı:·
nır. Celin Altnn clt.cocri\-a Anknradadır \"C M 1·
,........,.f HrkİJl'rV.'11 k--.l(te,·1 pa.rtilrri d• rıd~
mr'T'!IE'k<'l rı<'.sc1C'1 rin• milıı:ı1'n<ıa cdl'r H •
tx-,.ı~r ri !'U:t"T\mrr ""''hll ""::! ~
•I •
.,.,,, ..,,.ı.,r"lm in :mi rd 11dır Ek!l!t'ri\-a f'lı:tn
Turalı il mll•ı!\ltıt'!.'\ rd r Mul'"l'l-ı ..lrr \ '"
kbıl (\'İbi gilrUltuJU el!.l·~m.akuu:trlAr

'°"

1958 ~ A~m·ın yazı alleııl şu idi·
Umum! N~riyat ıtUdüru · Osman N. Ka·
raca
B~ yıuar:

Fl'rldun Ergln ,
}'\;k..:r yaz.arlan !ıhıŞ('ITl.'f Hcklmoğlu,
Az - N :_n Ççtın Altan,
&kl"{'tcrl.,.r· Ol'han Ko~lu tCece) Ôr.·
deınırTu=r CTelln'1':\.Seyhan D~ (Mıı.·

gnzin \'('

SPOT).

Habdn.ı şrn

· Muammer l\ay\an · yardım·

cılıın · lrfan Derman (lirınlül't llıberlcrl ı.

Nadi-r

Dayı (Dış

habcr\cr).

Mul:~ '>iri T" ll'ıarc. 'liu'alı

• Otnız. T kl'll.
r ~ fı Muıuıınıu Kavlan ••ıırdım
Tunı;kol (Partileri. Meryem AbigaOOl (~
voğlu) Nfiil r..Jreli IYD.yrt. Bclcd.) ) VttiM t'n:ı~ IAd'ı~ l H~ndan Akıılar 1!.' rü'I'
BJgin Peremeci (Zi.bıt.a)
Spor: Doğnn Koloğlu CŞe!I Orhan lJeııı:
mencioğlu, Evyuh Karadııyı• .Aj dm ÖzUlr\t.
Tuqrud Dinsel
Magamı l'ı\ ....,, Yarr. 1
RC'S38rn F ruz AAkın
M.ısahbhlcr: Orhan Şıpka Se\·k~t T•lavkurt. Remzı T'1TAnoğ u Altan Ik' IT!'lln
Sidi Borak
Türki) ,-e Diliıyada Altşa:n"uı 15' ınv
ha 1in d.~-amlı olarllk haber g: ~ ic?'!:l ktbü
Aynca Ar kara ı AtU! Bartınlı .ŞC!- (;ilnj:Or
Ycrdrş, Orhıın Toka•'ıl im-..,. !N<>:ıat Tfrrkeli) \'e 'Elsk ~h rd! !Naci G ~I
rolan bulunmaktadır ' Aduııı. Bu..'"'M '~ Zen·
goı' lakta tt..,.,.IC' !1 \ıı.rdıT n958. Kaslml
Hııbttl

11.ar il~'! 'IS

AKŞAMC't. AK"A~IC"ll~'R ~ 1 anbul
argosunda, ııkşc!ılan işi.-u rllıt.ı ıtdrdiktm
~!'il br ,.e,·a h'....>bç a::t>yha:ıP,) utr&yaralt
k;k: l("[!lt.>_lc itıyadmıb
bır
.rl r B \-Uk • rln

ır.'·

AKŞA!.ICU..AR

meyhanccllcre, giizdliği ile bir zamanlar dll·

lere destan olmu.~ .n.,·cfrıın bır sakinin adınıı
nisbc•Je anılırlardı: Zindankapısındak.ı ··Sa·
lebcl", •.\smnnltmdald "Çavuşba.,<u", T:n-uk·
p::.zanniaki "Sa:-açhıını", Uıngad:ıki · Mer·
mcrli". Th'>'<ı:pıd:ıki "Karagöz", Lonc:ıd:ıki
"SakWı", Cibalideki "Annstnş" g bL.
Kapıdan girilince. ya sat'<lıı. yahut eold.ı
''tez.gth" ıbulunurdu. Ter.gah, Caıan da, meyhanc.nin dibinde, kapıya klı.r\lı cin olurdu
TezgAhın Uzerlne, ayakta bir iki tek ntıp
gidecek Yolcular için hıwrlannuş rakı kadeh·
leri, şarap bardakları, içinde fıışU}ye piyazı,
l!hana Juı.,lama.sı \"e leblebi gibi mucler bulu·
na.n tıı!j&kla.r dizilirdi.
Gediklilerin ~Ah~ı mü.,terileri, ekse·
riyeUe "Dört kaşlı" Uıbir ediltn eınaf mtlfala·
n. ge.nç kalenl efendileri idi. ne keseleri, ne
yaşlan akşamcılığa clvcrirdi: Dilkkıinlar ve
kalemler eı::ınd:ı kapanır, eve dönerken. yol
Uı:erindeki bir gedik: iye şöyle bir uı:,7anırdı:
ekserisi de yeni evli bulunurdu: kafe~ nr<lır.·
dan köşebaşı gözliyen. "Er'' i t:.iraz gccik..c
bavgınlıklar r.eçiren kanlaı-uıı brkletemnl,,r,
mahallelinin diline düşiip altın adlnnnı baktrn
çıkııramaz.'lardı. 1.stnnbul ıı.kşamcılan. ununu
eleyip eleğini du\•ara asmış, çoluk çocuk. damat ve gelin sahibi olmuş kimselerle. yani tez·
p.ilı.başı devrini gcçirm.L~ olanlarla, aşkamcılık
la dile dilşmliş, kendi mahallesile civarda kız
bulamayınca en az yedl mahalle aşın yerden
bir kız alarak zavallının 'başını ateşe yakmış
bıçlnnlar idi. c,ığıı da "bekıh'lık sultanlık" diyen ve han odalarında oturan işi ülannda esnıı.f hekar'anydı.

~ıi.hın arkasına düşen duvarda. oymalı raflar bulunurdu. bu raflara rakı ve şarap

birlikleri dizilirdi: kenanndaki çi\'i.lere de.
camdan yapılmış kulplu rakı ve şnrap ihikleri asılırdı; müşterilere içki bu ibriJ..lerle ıııı
nulurdu; en eski gediklilerde, co.m ibıik verine kabak kullanılırdı.
·
Meyhanenin etrafına d:ı tıı.hta sofralar
(&lçak masalar) ve kısa bacaklı hasırlı iskemleler dizilirdL Her sofranın ortasında da. kiitilkten oyma bir tuzluk bulunurdu. Bazı ı;-cdlk
lilerde deYa.mlı ve itibarlı müşteriler için bir.
'kac basamak me.?'din•nle çıkılan balkonlar
"Şin'An" Jar bulunurdu; bazısının da bir iist
k.a\ı ve bu~ k&tta-mükemınel d~enmiş odalar ~lu.!lurdu. & Pd&lara kıtanb\llun azılı
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ter.gfihtnr ıı.kşnmcılnnn ibnlı.lenıı.ı doldurup

hıwrlnmağn başlardı.

sovlcnır.

• Me\•lınııcııin bır du,·an lıoyunm sayct büylik ve ~çlcrindc cins cins Ş:Lrııp \"C rıılu bulunan fıçılar dizllirdı. öyle ki, lıu fıçılann koca.
mıın tahta ltilclcriııe mcrdl\•cnlc çılu'ır ve kol
gf'Ji !ışıkırnn .içkiye> çaııa.k. bardak dC'ğ'U kocaman ko\·alar tutulurdu.
Bnzılannda fıçı yerine büyük küpler bulunurdu; o zaıruınlan:la o ıne:.·hanclcr "Küp.
!il" cilve anılırdı. Küpl!i meyhanderin en namıııann'dan biri Calatada idi ki. son z:amanlara
kadar gelmiş ve artık, bir nıışarnt yataı;ı .halini almı«tı. Fıçılı mryhiın~ıcr!n soıı 1 >ncll!l11 lla
vinc Gal:ıtada. HHO • 194f'i ıırıısında yıkılmış
~lı'l ı.s:drento"I f,'t'mıcl m~yhAn :ıi ıdı ( S. :
l{iiplii: f,.ıwırcnLos ı
İstanbıJlun gedikli m!.'yhanclerı. ınutfak
lanıun h•mWit.ri w ahcıln.nnm. bilhassa ba·
1 k \"C ,.t vrmrklerinılC'ki hfin('l"lcıi ile mcşbıır
du: gediklilerin külbıtstısı ile kebaplı yuz türlüstinü konak ve s:ırny ahı;ılan yapma%lardı.
Gediklilerin geniş ta\·anlnn, cksm~·clle
direklerle tuttunılmuş bulunurdu: ~ediklllc
rin hususiyetlerinden biri de bu direkler; ve
orta direğin dibinde durnn bilyük bir sardalya
fıçı-ıı idi .
Bu sardnlyalar. ya ~Taltndan, yahul Yu·
nan adalarından gelirdi. Direkl<'rdcn "oirinde
de bilvükce bir ı;ını,rak bulunurdu: kaoanma
saati ~eliıı d(' a.k.şamolar dat;'Jlmadı mı. mey·
hanede sakilik eden çocuklardan biri kapıya
gözcü dikilirdi, kol gezen zabit uznktnn ı:-ö
rilnlincC" oocıık çıngı.rıı~11n ipini çck~r. mUştc·
rilrr Sl'si kı•ser, meylıancnin kapı kep••nklni.
in iirilirdi: kol gcçincr <;tn;!ırnk to'kr:ı.r c:ekilir,
kapı açılır, ülcm eski rengini alırdı. Kol gezen
zabitler ı:ıngırak ses'erini L<ıitir. bunu "kendiııine \·c kanuna gö:.;ter!lc.n bir s.-ıygı·• olarak
kabul rder. içerisinlıı müştC'rilerlc dolu oldu·
ihın11 bilclii:':i halde mt'yh:ıneye girip akşamcı·
lanr krvfini bozmazdı.
Bir büyilk ~ediklide "Usla" ümıınile bir
tezgahtar patron. l}amdanlara \'e çub\ıklara
bııkan iki ateşci. sofralara hizm<'t eden 'beş
allı tane genr. yahut c;oc11k hizmetkılr. bir aş·
t'I \'C a.cıçının d:ı bir yamağı bulunurdu.
Glines. vaı: ve kıı; hrr akşam 11.laturka s:ı·
ııt. on ikiılıı ka\,ışt111!ıınn glire. saat nndnn. yn·
ni gnıpt.a,n l"..ıaıılia.n iki ım"t k;ırhr ewcl.

Mcyhunclerin tcmlzliğen çok dlkltııt cdi·
lirdi: bardaklar ve kndohl·•r temiz bezlerle ku·
nılnn•"> parlatılır. yerler dıkkaUP eüptirülllr,
ıwfralar gl(".lr gıcır mlJnirdi.
~ofralardn akşamcılara h!.znı,.t eden
uşak çocuklar, terteınıı: giydirilirdi; htanbul
nkşıımc.ılanna şlkilik. nezafet, nezaket ve ze.
nı.fetle J?lil:Clliğc bağlı im:e bir 11ıın'ııttı, her
klşinin \t:An değild~ bilha•M &kırlı Rum çocukları. meyhane ~lığında bllyük kabiliyet
gö~terirle-rdi.

Sofrıılnra toprak şamdanlar konur: mum·
lnr dıkilip hıwrlanırdı: etrnfıno. ~ m,.u tabnkln•,nı dız.crlc-rdi; her 11ofravn bir tan" d•
bUyük tuz: kutusu konulurdu.
Ak;am cılar. on bire doğru b iı ,.r ik·!l~l'
eökün ederdi. Kapı önilnde duran tu\ıınn bır
oğlan, yüksek sesle :
- Bu)ıırun efendim ... Buyurun: ..
Diye bağırır, ikinci "Buyurun" un ron

"U" sunu. ciğerinin

l!Otl gııyrctine kıı.cbr U%3·

tınlı.

Akı:ıımcılar, meyhaneye eli b~ g-elm•z.
!erdi, mevsime ve ZC\"kine göre .birkaı; clnıa
yahut portaltııl, üıüm. kirıız. yahut. ha\;ıır.
ılliı.ııı:ıdnn sırt ynhut kuşgönfi p:ıstırnın ı:eU·

rirdi.

•

ll~ak. daima kendi sofnısır3 oturan mU: •
teride bOvlc bir şey ı<örfince. koşup dinden
nlır. soyulmak mı. nyıklunmak mı. yıkıı.nm:ık
mı, kesilmek mi hUliısa ne vnpılmak 111.mnsa
ç:ıburak ,·ııpıp önilnc kovardı.
Ortdlık knranııcn. Usta eluıc bir kllçük
şamdan (Fiske ı;amrlanıl n'ır. mıısalıın dola·
şarak onun alevi ile diğer şamdan!an tutuş
tururdu · \'C her s-:ıfranın Mumunu yalu.'l<'3
da. etrafındaki akşamcılnn:
- A~alar. ~ııfn gcldlniı' .•
Divc st'lılın.lardı.
H~r meyhanenin b1r tane b\l\i. '<orta lrr
dili \'lll"dı · cı sor: unda da o yakılırdı. Ak !!!·
cılar 11rruı•nd'l orta kandilın \"1l'lmıL'! rr
n!! so.'ıbı.'tinin geliş:ncııme b:r ~-:'anb C ı
nird•
htanbul ak.,cmmrılan. "~~"<'~. me-c·
llslt'rinin !etaft'ti ile m~hur edip '"t' ıanr k '11·
lll'll'rdi: riııd!lr.I' gııttller l!(•yll\
dcııt.L"l. hı•·
mn ~mal duJTıı. h'l'le"ldf' \"(' ~"'jl' u ""~
'
cılAnn
ar1t~n11. e'i b•taklı bald o:ı 1: .J
r k' r""'"
ı·

,.._'l·

~ Ka.ıılı vakı.lar, umuı:ıl) t.! lı •.
tukl:ırda c;:ıkarrl.ı Bilhassa Ymi~crl ok.ab<ı.d•·

yılan, ak.p,amlıf;ıı ayak uydunnn[;'U ı;alıµn
esruır gen~lcrlnl. bu gibi mutec;nu
hoOla·

ra ~ı cUılı!aa ederlt'?dı
Akşıımcıludan blr kı=ı da mıız:plilde·
11 ıl" I'."'r '"u"'1'J, r ı.:hıı.mr • '""?' d T >fı' .
''M.ll'l'kl: t ı l=t" ı: ılı:~ t.r alqıamc::nın ~
fık.-,.r·nı

w':-dr r

"Bır aJuo,:ım üu:ı,

lue"- bir \-ır&r. !! b r
h!.ndi ölü...~:ıt g re ı.. he:ı:ıe:ı a~rak ycl:--" •
ba.;~. Arkııdıı.,~'"l

- lr.ut' Ölu ~""'.dl Y"nır ı:nı 9
Deyince "S~ kııM.s:n&vtıı.

Rl'ı:ık t

\"r•

mPyin!." dıyP tenl::.h fii rek t:l!'yhane\"e ~1·
!'l'~-,'C'r ~ lt"'.!.\ı. lozar+~:ı.lı. ~?C!'l' ml'j"ha2

a~~ vermiş'er. 'M
a.-ıt'a

da,

tıc;: °bt'ş kişı

mış:er llil!Ş,_

-r

1-ıuıluındakı ı::ıa·

ali •· fpr ba!l!-ı alıp

Derk-n

rdn.sll!3, l.ıfer ı.skıı.ruı da~

trııa koft-n~

~r

hl!ıdi k'.art.m.uı lurt.ın

sofra·

M :rr'ıtke i ~t. ar~1arı

ııc lı

ndi i.ıunne dil~l' ır hır rkar::-~ arka·
<ia hrdıv \-:-memrtp ant t~"· .
Öli. r dnuiü:'~r.1=t ı: ııru.6..~·
n·n tuhafl•klan; e~ n:.rlırrkm •l' 1.mım·
suı bir ~dia yüzlb-' n ~ ., I?" ~
ü~l'll- ' ?'" n~:ınnı hılmak
~l1 lmı·
dJ sofr.ılaT'..na a!lp ' ~pJ
'en luclın
da.p1 ıı"'I

ft

- .dı

ki, b:ızı'an ~ 1 sr.' ..; ı!' ga:d okıır kı
ney üfler. l:c.'il ·n. c;~":;rtl: a, r.ü 'f\ ., 1
dı, .:.;· -~l r:ııi l f;; • ı ~ı ı l.'l"C' < '.. o:ıl
Jı
'\."Erd;.:rr._::Jn:-di. 1 t ..ı~bul al
'lt" 1 rı
.,Jc
nıi:u

ıı:ı.zıyllzündcnrlü..t 1 'ı ı, ı.ı•ıı•,,,

n•

'~J '1

hiri, hP:onrc lı:'llf lnr•n 1 •n Kı b:L!ı Ah•. d
i '' ıı> · A.:ı ıı , :Kırca•'I
lstanbulun '"'ti hüytik gl.)dik! meyharır-
lerinin dillere destzn cbnus ..ılnaMc'''.!I1Ild3'1
biri de Bekri Mt·5tnfadır. (B. Mus•nfn. Bekril
Tarihin kayJettij'i meyhane df~ün'i akşamcı ayyaşların l'erw1 en cskisJ df' Fatih
dC'vri ~:ıirlcr ndc:1 ~'clilıi'dir, tısnn hıh ük ,aı·
ri Bursalı Veliy..:-ddir. oğh Ahnrd P.ı; n• ı
m.. ~... ;pknr lt!l cılan \h !i!ıi b ltkın in. Kartamonulu I j.tifi şu fıkrayı nakleder:
Mclihi. Ahmed Pnş:ı tarafınd:ın Fatih
Sultan Mehmcdr takd1m cdilrı!s idi. Ama gayet ayyaş. gece ,..,, r,undi.'z kiıh mahmur kfıb
mt: 't iqi. Irki kadC'hinl P!c nlmn/uıca gözU
açılm:!Ziı. Nıce kere rııb~ \'e destan mcyh'l·
neciye rehin koyınu<: idı Dıwrin tanınm·s
!;t'yhfı>r'nden Rüş;·ni Ef"ndi ılc uııı~il arkrdaı<ıydı. bir gün Şeyh RfıŞ('ni·
"Bu fiskiifücur ve lrhiv ve şür neccyedek
sül'C<'ek, ~elsin onıı rnuha'J1let ciunmdan aşk
şarabını içireyim görsün ki. ze\'k ve hiılet ve
şevk ve keyfiyet nasıl olur! .. '' diye haber gönderir. r: •nu irld!'n Sult!'n \!"h,...,,d r .. \!el hi•·i
huzuruna getirterek içki içmiycccğin\' ıor!a
yemin ptt!rir: \'C'minden sonrn Padi.«ahın pek
c:ok ihr.:ıl'larına nail olur. Sair. memeden i..ı'
sı1mi.c; çocuk ~ibi birim~ gün nefsini zorhyıp
sabreder. kencfüini bozaya ve afyona vı>rir:
falcr.t ra!"llb•n sekrinl birin ı~ bularını. Patliııah da. udamlar koşup M:;!Jıinln mevhar.eye
gidip gil:nK'di~ni ~özletirmiş .. Günlerin biri.ndt> bu göı:cüler, Mrl!'hiye o za.'llanlar rneyhaııc
IC'rHe meşhur TabtaknlC'de körklitiik:
Atr-rtnı,-.r ~·unht ı:1t'n•n1?"
IA!H~t

o!'un

ht)'lJP"'B

hrn:tr

beytini okuyup dPiaŞırk!'n rastlarl.ır ve \'akalayıp huzura getirirler. Şairin ayakla c!~ramı
y:ıl"ak kad:ı.r ~hoş olduğunu gören padişah
d-ı ı::razalx- gelip hf'men id:ımını ve ce.<ıedinin
dr nizl' atılmasını emreder. O zaman şair dört
kitaba. \·r arşı İlzama vr Kiıbd Mııazznmııv'.l
yerniıı 1 ı:-r ed. rek: ~ Hu:rurunuzda pey~n
Niehdcr'X'ri ele peym<uıe almadım, pevnıan
şik rt olmadım! dcr. Il!!Şl!"ll çöküp koe~ rindın a ·ı:ını kpk'ıırlsr.. Hakikaten hir i~IO koku-

ıru yok PrıcFşah bu hnle na ıl geldigini tatlı
lıklıı rıonlukta :\IC'l.hi tUrli\ yollarla özürler dildıkten &mra - Hukne (ihtilmn dleti) tcdn-

r'k rttim ue .. der
Kendi··· dı• l ~a.rıbıılun taııuıııuş c;elelıi
ak~ ı'.lıeılarından olan Alun<'d Rasim, akşam.
e•I; ;uı rıy\·aslıga kadnr varan hall..,ıinden
b:ıh ~ ı~rk<'n bi.ıyük sehrin haıimindcn pek
ca'llı sahnC"ler yaşatır:
"GN;cn gün mey 8.şamıuu zamandan biıi
ıı:ı.sıl :ı t'('ceden C\'Ve! h:uıcslnr gı'lir. Kadını
s , ir•r Kadınlık buv.ı bir•ız da takılır: ''av! Bıı aksam nıeyhanell•r kapalı mıyılı ?.
Galilı.:ı tezgühlıırla dnı-gınsııuz? .. Acalıa şi
ııekrd·· bir şey kalmadı mı? .. diye şakalaşır.
Gülerler \'C' !'ev~irlcr. O aralık yemek bahsi
arılır, Z<-vce der kl
-· Yüz dırhem knd.:ır iyi peynir alırsan
sana bir makarna fınnı yarayım!
K:.iftc"nor da yenir E.t su\·iic ,·um11şaınış,
Ur•ıi nar ~'bi kızarmı<ı, yanında buzlu Yişııe
hoc;.ıf• üstiine dr yunıurtt1 'ı pcvnıı· re 1tllir.
Efendi drrhal fırlar. bakkala doğru ko!)ar.
yiiı dir:tem pevnir d~r d mrz arkadan bit'İ
gözünü ka-:ı:ı.r Tanıdım, tanımadın meselesi
nihwl't bu'ur. Bir de bakar ki, candan lıir bildik.

\'a.v '
Vay mı ya: . Ayol ıwrc!crdcs!.n?
Sen nerelerdesin':
- • Vallahi ıı:öreceğ-;"11 ı:rlmiıı.
lrı<>".llah r ..1< gi-rlishrEı..
Ne? .. Rırakwa.m v:ıll:ıhi' Bir ik: tel<
:ıtnl•m. hiraz koklaşalım!
- Sey.. ~u peyniri cve_bırnkayım da...
- Adam ctmr be! Kırk yı!dn lbir.. Bak·
knl. ı.·n-le \·ar mı?

-

,.ıır nmıı ıı:örürlerı<c

~en bardaklara koy.. iliz içerir~.
ln~nf! Dakkal dükklımnda rakılma?. n .
Rirrr tıuıe ,,ı,·arlnrlar. MPze dPrken biz.lmkinin !mtınn:ı hiraı vukard:ıkı kolhı~{ g-ı'lir. Ha\'.n rln sıcak l Tı:ık!<imi bovl:ırlnr. Çııcurina Kost·, l ıkc...,r1e Yorgi. C'nlıku~ıı Mımr. Konın Ah·.
rrıNt TC' 1!!raf Prtri. Tın! Ha<::ın. F•:rcti Mih'll.
Kr.rııbıber Hüsnii o iri rnC\'h"'•• ıe otummş·

-

l~r, <:ı~rtına çaldıny<ırlnr." Onlar da dnlnr.
<"•"'İıhha.c;ı gın b:ıs':ır. St•liıııik şarabı

fren\
· mrr.csı.
:
kaim surat Anıhrrin tl'\l'ZC'li &\'kozıı'l p:ıC'lSI,
Şarıvenrı gih-cri, gırtlak ağnsı. için el::eg\irne-

ılür.ii
· · sakızın

nı:ıs t'k
ı ası,

'
kırnbıının

(' . vrro<'n a bir tık. t .....
--..-.•.1ıtaı1 n-d
- -• en, 1;nl't'r
tan!'•lc bcndrn. Fv\'allnh' Yok Olmaz Bır~r la w dnha !.. Adam Mıın Aft mauz ınc
hu Ne ııykırı lçıycırlc.r. ..ı\hlJar derk a vır b •
zımkl dir ,ı Lcz-;ô.hn \'erır, r."lsın • Hn ba"'-anı
hn ! l{epenkll'r l"l\Tilir, garı;;;'llar r,nı:la
•
dürlirlcr Runlan da uralıktan c;ıkanrl~r ; •
kunrlnr amn ikısi de d ırac·k bcytı duracak'
lki ı;n~ık kolkol verirler. Habire yürlı ı Sa.lı:rıa
toınn• - Hııstık I~nardi b ; ..~;
Yeni
ır
m•ruıı, 1>olar•ıi rr o;ı afa ı lı rl· 11 g ı::
Jw •
s:ıun"n kl'yfi bir ıkl t nC' d:ıhn atarlar Peykede
biraz MZIP ayılıp yine çakarlar. H:ıl il ı:a~ı
ııında. birtı riııi lal\ bcd ·rl r. Mı'.. Ri:r.i.ıı ki
Artık ~ilıilr 1 O rdları hırrunfır:ı.r.~ • e dnv:ır
dirık-nn IC'n i!('r!iycrrk edıı kapı~ııı bulur
Açılır açılnuz:

Çabuk..

M:ıkanıa'

diye c1 ncklu

ka-

f;'ldı uzatır.. Blçan kndın nC' yapsın" Alır.

bir
de llC' bakıun? lçiııclf' lki tane kuru ':>o~ç ,
ya ·~ıal'I dışanya \'\ırmuş! .. (Şehir ml.'ktupla
rıl.

"Köprü baŞındn liıstnnl!.'re bır boya

çekı

lir. bastona dayanarak Domuz sokağı başın·
da.ki ınıı.hut b!ra.hıır. ye girilir. Herif mutta ;ıl
bira getirir. Bard:ı.ı;ı ağz:ma alır almu t.nzc.:.i·
n· doltlurup sürer, kulıığırun arka tarafınd:ıki
b."1.lrsun kal mi i't' hanrı mah'111 ı-na çizgi <:iz klırir Ha b:ıt m ha! S:uıt l''l bir (alaturk ı
lskrnb ıı'-er, hafıf h'rtıp dw r.'rf:ıil r \·..,y
cftndim vay: H•• ,-yar ılc kıvak ka )Or ha'
1-"J saatte. 0"1 b r buı~uk ,·akit gc-<;:nh r \'(·
yurım r;i: d:ıha ! C'ıık cfrndı IY-'yı"' :ık' D
'illl 1 \·er kr'ldiııi ci irr" O!'"' o• \ v f •
dim! M!!şallah bcviw. •'Jızı \ılkat:.n att•
Estni;fuıııllah t:;md,r' Gı en ak"ım \
snttı'l" FLn ne old • :ı.nuı l)'':.r mi\"!!' va'" '\; •
sıl bılırıİ\orsunft. Dii.!'Cl"t:kth d Si\ •1r R.:
<:nkhl'l \·aıııh dr ,1! Hanf'('ı ıırccek!'l ırd.' r·
sun?. • t tC' burnı;ı slh"nr•mc:r:' • 1' r t.ı •
mcz mıs;ı•i ? "\e JC'JlPk .. H "l s:Lb.. h•m ,.., atı·
,·onı!TI: Fo.r' ııı in :n•ı ın" Ye.., trk ~
de nC' iıli tluıı: ,.ar• A' ·~ \ l"'"\ tık! • ı ı
kuınn• a'd k bol p·,·ax' ~ dı t" ' ~ . ' '
l ı; !! • F' tl ı-

, .. ı

bir

'

r•

raman natmesinde berdevam. Dışarda ~teld
ber karar. Bir sendele.r, bir daha! Haydı yü·
zil koyun! Oh beyim, yaşa tosunum! insan !!l·
zarsa yerinde sızmalı! Misk gibi döşek! • f~·
bt simitÇ!erden vaklt yok ki... • saat yedi.:
efendi kalk!. Bekçi ile de\Tİye polisi!. Bek~
koltukta... Nuıl, kA.bWIU beğendiniE mi?. ı:·
:vaa bol uskumru lıa !!.. Afiyet oWl!l (Şehır
mektu~an).

..

lselıabuJ AqamclJan _ "Çaytak lika·
bile metJıur muharrir Mehmed Te\i'"ıkin '"İ.ı<·
tanbulda bir ııenP." adındaki beş t'iizü çıkabıl·
~ eeerinJn befinci cüzünün adı "Meyhane •

yahut • fatanbul akşamcılan" dır. (H. 1300l
1882 de Mahmud Bey matbaasında basılmış
48 avfahk küçüeiık bir ~r olmasına rağmen
firin bir üalflp De kaleme ~. içinde bir
fıaylf not ıaıu.,tınlmı.ştır: bu mevzuda hem,.n
tek blmıt orijinal kıymette bir eserdir. (B.:

JfeJhane).
AKŞAJı1

Ph"ASAIARI (Ramar.anda Dl·
Ya.kın geçm.işhı çayhanelerfl.?

..+' .-.) ...,ımr

Direkleraraauun

(Bu~nkü Şelıza.de·

l:ıquıda Vemeeilerden Nevşehirli tb-rahim Paşa

ISTAN"Bl'L

!li6 -

AQAlK PİTASALAIU

seblline kadar olan kısım) en canlı. ii7.erindPn bilvllk şehir halkının llJir sel halinde akıp
petiii zamanlan Ramazan akşamlan idi;
~ muharrir Ahmed Rasimin kaleminden
c*mJ1 olan &f&tıdaki satırlar, kıymetine ba·
Jaa blcflmez hatıralardır:
"Akşam plyasalan şık kac:ıyor. Belki ifıtln dofru uzar korkuaile ikindi ilstü tıraş
Glan ne kadar minlmfni. yosma, fesi kalıplı,
J'ÜÜil tA!ıınD. paltosu d112ıgUn. pantolonu ntultl, potini boyalı. zlllf pertı,an, gözleri mahmur,
(nete velıandeclPn mebcurl. elleri ganteli bey.
ııe,.de. efendi, eferıctizade var ise cfimlesi
Vemedlerden Osman baba derg!hı önüne ka·
dar l8blDıaııe tarda.klan ırlbi di7.ilivorlar.
.AnJumcla mı.nem. kumral, beyaz. kliuri beJU, u esmer. Adeta esmer. buğday renkli.
lııoJa emner', biraz kahve karışığı. san üstüne
...,.._~siyah bıyığı kumral. gözleri mavi
tıunııi kara. iri ayak. minyon el, bucur, bodur. ima. orta boy. iri boy. yağız, ~r. etine
~ balık ttli. u mUIA.h'ham. c;1kık kann.
-.U. hiraman. nev edA, nev nihai, nazik endun. paytak, bükilk bacak. omuz sallayan.
van dden. bir lnn,. eerdan. mail, dik. yatık.
twilmfor vablıklı. dllz bdiama. renk lmiz
lnvatb. butonlu. ~u. temel~. ipek

dill" Hllıınü intihıı.lh mağazıuııncla dlizlneal

mrndo rtı,on para~·a
• alınan çiriş kolalı yağlıklı,
toka, askılı, k~o~~· ·-~~'!:·
suz:. ful!rlı, ful!'lnnz:_ ~ksüril~l be~
h•
~ li b~ ağnlı, gulünç, müte
• ma •
ne eı.~ 1• a!Akalı · ·\-ıınık · tutuk. nliptell fir~n . .,.,,1...
oı•

~ide kuşak.

kıı.tzede. k!ınüran, dargın. kavg~. kua:;, ~
1Alı da bulunuyor. Ya arabadıık ere ne ersı
niz! .Aman Allah!. o \'llz.İyeti ibtillçfıya.nc!
M u tin ka 5018 .,~·a!!larulaw. feıı alnın ı1ac;lardan
_
. .k
ayrıldığı mahallin biraz a~ağı.sına dogru :nı .
kalıplı duracak. Eğer bıyıklnr ~aşa.lanmamııı.
~tı"nlenmcmi 11

.

,b rı\"ll..

·

ise ikide birde kn-nla.cak.
. .
b" .•

hilkiilü dıınıp ~ayet a.rab:ının ıc;ıne ınnın......
onun naz:ın girecek <>lurım liiııtri.n botin görünecek (Ah! .. Yazolsai.skarpininyırtmacındlltl
ipekli rorap t.ıı görlinfırrlü l. övle bir tavır alı·
nacak ki, yanıyorum manası işn:ıb edilmek iıı
tPnirs" kıınıı k:ır.ııva ~llnr" göı!iis li.deta körük gibi işleyip ı:rQz!er ka.nanıp ac;ılacak: v;- d;·
nınıırıa hnrnızı fnhm kan~ml'ı nlan ha,·ııvı har
dudaklnrm bir kere ac;ılma.~ile hohh! .. diye dı·
sıı..n <'ıkııc~k. Fi'cr makınıt bir mısraı ~te
ise i!im..,.iz kıırtvizit kağıdı iizerine mcııcla :
l"antlım Atoetlcl"P

.,

AR

nn hasret kaldım ycnııc

koklanac:ı.k
l{ısknnıyorum miin:ı.ınna mcndıl ıauılacak .
Bayıldım efendim bu ruı z.cra!ct, ıre ktafe!
nUkt.csinl sarfelmck iı:ln birdenbire ıırab:mın
arkasına yaslıınılncak. Aman güre.medi.'tl, t:Y·

vih kııçırdım işaretin! vermek için dahi meme·
ler<: kıı.dar pcnccrclerden sarkıp bakılnca.k. Ne
ynpalıru? İnsan al!lkadaıı usannı:wnış, b;rlnl
bırakıp diğerine gönül verirmiş: Eskisi gl!rü·
ilince müstchziyane glilüncec,k; tım:alne, pek

venisine tesadüf edince

harekeu
icra cdilt.>cck. Yayaları sormayın, onlar pııet.
nı, çimdik, elleme. omuz nırnuı, mendil kuı~
mn, şemsiye ÇC'kmc, yolu kapama, yUz kızart·
mn, elmasım. iki gözüm, ah canım. sen lx-nim
olsan ben senin olsam. ne de şık. varda destur

gibi söz atmalarla. demgüznr oluyorlar. Eir
eğlence. tir eğlence ki, tarif kabul etm~··
(Şclıir mektuplan).
"Piyaııa şık kaçıyor dedim a... Siz bu sörllme dikkat edin. Acaba hntınnı:zda kalmış
mıdır, bir zamanlar:
l'~ıu ~ık faytonda
G.-vrlm plyıı..oMla
Harf atanm lu:ılanı

'"Y m..tı. ""'°I ~ördüm ıtörNl:

Rırakınm ~rakta

ı;ıı.llana,.alt.

vok !hu da

nfı

be

ma•hal misüntP ISana bir SPV sö\"live<-e~im)
kastediliyorsa sıığ elin şahadet rıarma~
dudaklara dc.llnınur dokunmaz iki Ü<' defa harf'ltet edı>cE>k. Olur n. fikri böyle değildir de biz
hitabı

böyle

anlamışızdır.

!'!ona

,.~. rtuumın

rant t-,,.ndlrn

Kırılılım. kU~tllm, lnrlndlnı. JtÜC'<'DıUm.

"""'"' n••.."""t"ı

hl\,., hlilf'.ftdlm
lnrindlm, ,.U....ndlm

Kınldım. ktıı.ttım.

sarkıeının

mazmunu ea.rfedilecek. Bundan ko-

layı yok! Baş hırt'if bir'lıareketi devriye i\: öte
tarnfıı ce\Tilin tarafı di~erde buhınan gf.zün
ku\,,ığilc bakılacak. bu da haritad1 var: Tesekkür ederim bandırası ı;ekilecek. 'la el r~

kadar ~idin dlizeltme bahaneslle nal c:akılacak
ve nhut Mahmudmısa kahvecilerinin bainr·
dıklan kesme! nev'inden bir ~'C\Vtın büküntüeU gösterilecek. Gönili alemi bu va! Neler ol·
ma7~ neler olmaz! lsin lı:inde geıl~yim mi. gel·
miyeyim mi de vardır. Bunun için de evvell sol
2öz kırpılBrak. Anlaşılmadı mı ne dersin ma·
kaırıında kafa ııilklnti ının?tile sallanacak. Sa·

"'"'lc!W

yolunda bir kanto \'lU'dı. lşte bu kantonun
mcdlülü zi mealini böyle akşamlarda görmek
pek ziyade hoşuma gidiyor. Dokuz numara
fes. ufak, mtnyon kulak. çekik kaş. serpme
ben, ela göz. dökme burun. ter bıyık, gonce
dihen, d:.k. önü varım pırınak nı;ık yaka. ma ·
\'l ipek ~rinc- beyaz kr:n·at. ala alıur.an, c.i:n
frize. rJvah cldiv<'n. alçı dondurnın:ı l: "t r..
çizikli ~yalı pantolon, dii%. lustrin botinierl'
faytonun bir köşesine kuruluş yok mu, ..nSün·
da temaşa içi!l takat bırakmıyor. Kalben ~n•
se\·miyen kadında acaba his var ~dır d :J·~ı·
ni işrap eden n:u:ırlan. gönlüm hıc;birinı Sı:\C
miyecek diye üriildüğünü hildın'n yan duruş.

lan:

O "'" ..t•1'1ltm ki nl~ım •ik'UhU n•_.,....
Tf!ntoulilUm . .,-ı1aa ltil&lanmdalldır.

mu. Bakınız, .Uzülup ııılWllüıı ndt'r diyor,
ıuıuuı'

O alyah

carlı

ru:- kndar

dıkkatıı

!)

bakı·

yor! Adeta yiyecek. Of: O llclvı:rt c;ıırva!ın
lc;lndekı ne c;ırk.ln 1 O ntdır o? O yuyvan kupa·
ya klınkr btıım.IŞ'? Hah hah hay' .. C't<.ı:.!llklil ıh·
Uyanı bakın! Ah iklgQzllm! Hanımefcndı~·
çlyor. Ne ltıı.dıı.r nıwktir? fakat bını.z '~ldıı'
llu kadın da her z.ıı.ma;ı bana KÜlilmai.'r. tıah
ne b:ıkmaz da.- Aman Allah! Al bir 1.tıne11lnl
d:ıba!. Ne- de~: 1nııan )-.uunıı '"llnlll\ğa
korkar Ay! Ay' Düşüp ük-cek, U.\'llllı arabada duranuyor. zaıf mı zal!' Çi..roz mu c;lı'Ox'
Çarşafı deri gtbi keıniklerinr yapışmıe! 0' .
Madam• • • n.n burada ne ıeı var! KOC3111 J.ı
yaıunda: Bizlm ~ idi '}lİYaıs&), gartnıyc gri·
mışlcr Ah! O l.lemler! Salzburgda. \'ıyanada
geçirdiğim akş:ımlan h:ltırbyonmı ! Bu ııan·
şın güzelce hamm k:.:m? Fakat pek lublrll!
Kırp-1tlcri seyrek olmasa lraluka.ten pek gllul
olaralrnıış' Elima.n bu my~rdtn' Her an·
bada bir tane \"ar! Tamdı::n eski }"'lld:gir! Şını
d: kocaya \"armış' Aca.ha rahllt dunı;'W mu•
Ne mU::nkün 1 (Bu cs:ıads sağ bacak BOi ba·
aık üz..e.tinden inip sol b3o.k 113.ğ barak fistil •
ne konacak, bıyıklar hafi!~ muayene edilip
eldeki b:ıston bir iki sa1Wı3Ca.lt · anl:ao 1 O.

ca:nu kapıaı

6nilndcn dön! DcnJccek, ama kır atlı &Rba
görünilr (;Öriinmtt· I>rmne' DıJn~'. clıye
enıır \-erilecıcltl yi:ıc o'·· Bi.--1i.rımW göttmeı•
sek olmuyor, t;t'\"t::))"Qnı:n. fakat haur-Ji.>-C:-

rum.. iki üç SC"eıir bO~lt>yu. Adam

etndt> ··

ömur oyalanmakla ~ · Conlum bomboe'
Bana mağnır ~~:Ur. tulrncy rla.r k1. kendile·
n de llt'\;le.cek ııu.lılılk değ'..llt-rdir Ah! Pat
O S<'nin ku~ctlk. tn:_.".ıı:ı.~ ptn, 'erini optU;
ğüm za..."Wl neM-r ~"U}~.m! m'
Anhacı.
öndekı kır IÜ\, bı.'°3k!l11' Y ~.ıan ~ ·
Muttasıl yr dan
' ~ bu k-;ımm ~~
bessilmılnde başka ı takt ur Ah ·• Ah • ·
~. kadsr k •ı- S"\'.'~· I"tt- hep bö);<' ol;
•• -'-u ,...hn' SC\TC~kt n ne çıkar .. Ol.
ınaı:. }.uı• .. ~
•
dı rot 1 ..
y l.lM' ranım Altıhyor • H! r terin ta )
.
(::'!fh r mt'k:Upl&n l
AK._Q31SD>OIS _

!beytini terennüm edt-r gibi görünen dudaklıın.
yakalığın aaab ve e'"iyeı f"kklyeye \"Ukubu·
lan takıntuıını menetmek için kırdılı bo.)-unl&rı ~irm"'~ kndar ZC\ kht•n \•ktlan olan b1r
var mıdır:'. Hele kendi kendWne tttıt1 ba •
ballm dinlemek kadar ilet ba mlllüdet ola0

ıl:.\I ,ff\t)I~

m:ınbaba tiir~ ~ ~hude

YAr için 1.e"'lll h:\11 hah hay:.
l"~ IQln
halı hah hay:.

Jıınrı ~...n;r'k mntlim ise 2'Özler nim süzülmek
keJle

gfiltinuıemck şartlle

Uııe doğnı :ı!;"lr, ama pek ağır eğilme

'!'ibi bir sev vazılıp arabalann tekabillünde alı·
lacak. Bövle olmavıp da seni \·efaırız. "eni v<ı
hıılı'kPtile

11.\'UÇ

tB

MtılunN EC11n·

dı.~yhA~l
ı\XŞDISF.Dot'S CADDESi - lııtanbı~
lun ; . , ca~ ialmlenndfn; 1934 eehlr reh·
ben barituma ~ .KCÇf'dler cadd-fnlıı Ke~ler Flnn 90btı ile ArmuUı& 90katı UY·

tatlan a1'MUlda lı:almlf idi' ~ , .

A

Al
eskıc!

rcltir ki,

n

K~

1

Fır.n

r

aokagı ı ıı

adı Fınncı vkağı Arın· •J ı sok i;'1nın ııdı d •
sc !uığı ıı:. . (B.: K<
ler C.ac..k:

Kınıbıı

AK... t:~ısımuııs ıı \il \1.1.F..Sf
Hır·
1
ka.ışc..'"11 c vanr d.ı t t..ı bulun c.dcı ınıı. 'ıa! l 1e·
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nı ıhtn'a tn: kl<' ıdı.
rın bug'..ınk p;:ının •
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k
gile olan ku!'18~'1na dü
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rak glist r. rr t-?tır.
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ha\1-atı oldu u• soı'llıuş. Akşrnı'3eddın ınea
< dı ..ıldı.ı mıu Oh'TC'nlJ::. bır nıııılıcr ko) durtıı.
nk ı· up, m eu..ıı \'C knyumunım gilndel,k• rnı ı uttınr ııı. Zamanla ~k 'hnrab olmuş
.ıu ınurken lk.ncı Abd.ılhamid tl \'r.nde Bo~
nıı.lı H ı E>ıLile Hıımm u;mlndc bir h:ıyırsc

nr ka lının \-asiyeti ve ocl:ı Hakkı .Beyııı de1.ı' t . ~ugiln' 4 klındc ıhya {<lı m.. , son de·
fs da. 191 ı de semt ha.lklndun top:!mnn paru
..e b'r tamır görmüştür
Kalın \'C bodur taş miııarclı durt kügtr

dumr uz rine kiremit örl!illı. son ccmuat yc-rı U\''ll çrtı ı:: tında al· b kil;uk bır rn~ r t
dir lıu_ ııoıı crn•ul yerine b:ıkıuı ve lın.<ıık,
ikisi nıılırnb dU\·arıııd:ı. ik r tan~ dl' clığcr
!ki dm nnd:ı Qlırnk uı:"re ı:;ekiz pcncet'l'Si
v:ırdır K:ıpıdıı.n gir• rk<'"l kapı il<> sağdaki pc:ı
c r, :ırns:nd:ı talık yıu;ı ve siyah zemm ;i •ı:·
ri1le san yalc!ıl"lı bir kıtabc taşı \'llrdır ki mli
bı°"l!ll ille tam ril'd< konmuştur:
Bu nıulı.udd•"' """" '\k!,< m .. ddinlıı
lkıwhılı olrnuş idi hali lmrübhr l:urln
ı::ıtı... ı n klnl)rl ..tlııl)e•I 1111 r.ıılııır
Ol la bfml.tııln lhlA~" u ~ıın-tlt• mu!u
JI ~nanın mülr'ırrl 11 ..._. l'.nılnr llruıım
ı\UılıPFLido..tlr ol r6hllo•I lluldl l:.•rln
\ ııkfrıl ~ mrbwf.I '"'"'Curt '<lrllhl blrn·
t.mrl tecdldl o rnı•lıl!ll;la ulundu lr'nıln
Fttl nı:ıhı!ıı'inlnn llııkkı ll<•yrfrn.!..ı hlmnu•I
ıı,ı...,ı lnµ•ınıı •:ırf l'ttl nakdi ıentltlıı

7

,\!. fJ{l.üPf:C>I f
1 •l
'.!ll.ı'ur•1 tl)n"llnt· dy,,.,11 Eilılr \udı
1.1 rQlılınJ Ur kılılı ı.-uJQbl ırzy ~
J.tw~r ruhlııl tu~nud 0 \t>Urru.U.ibw

latanbL getirerek Iluyükijclırln yıllardank·
n hasn:l:üıı ı; ktq,Pt ring d :ü kn l rtııı et·
~
t TUrk spor il :niııdf.', küç{ık
Ad;:,"d• n lnzularak Aili.i

:t.•"'

Olılu nwıımCın mut.-,. l<ı..lr lıu ıc.w.r llhvtl dla
Crııurtül lıulıl dldlııı rıanıuıa l;ırlh 1 •• ıJ
il. 18%2 (M. ı~t 1
il.iti bu mıı'brdl nm'ruf ı;.-ıın <') • l.11 )al.;IIı
cani U bıı.nly••) ,. uku) .ılım l~IUılllAr
ld• lh•k •·ıırrııe,.lnJ .~ı.rt ı<almdro rn.Sdn

..r

tıurhao cııı

T1:mız. bol ışıklı, İl'Z)'lnat b:ıkıııur:Jn

~ağn dtğcr bır şey görlllıniyc:ı bır m:.~~

dır. M.hrab dtı\'Rı'Ull!l sağ köşolndcki ili: 'ı
mıul;cr, sol köşed,.ki alışalı vfıız. kür,... :.i. ta,·aııın nrtasınılnkt demirden küı;:ük t
k dil
1 1~d
• .
op Bil ,
11. ı: " c ışçı dındt n çıknuş şeyl~r. lt hnıbın
çıy koyu ııcmbc zemin üzerine koyu yeşil J1Cr·
de ııaklşlnn ile ınlhrnbın Ust kısmındaki 'a·
";I11 kublı~it:'1n kiremit rengi sı\ııııı gayet ~r
kıııdır: sag \"C sol duvarlardaki pcnccrel"r
arasında dn nyni ıptidai zn·kh mnhTulü b.rel'
çiç<'k s:ıkruı !'('Rrni vardır. Miilx.>d clektıikk

a ydınlıt WırışUr.
lllbl. Hnıl.J<:ı•

Esen,

Gcı:ı

ceo.'lm.I, ı: !!El< ,~

M

He

notu.

AliŞt.:.M~t;ımıx T.\cı
Fatih camiin·
de. mihrabda. bir sınk iizainde dunırdu. Kn·
ra Hüseyin Paşa Sad:ıretinıfoki Sıpahl nyıık·
lanın~ ıuda (Hi21 l. r'pahıltr tarafınd; ı., n·
cak yerin<' kullnnılm::.tı. ı B.: Futih C'al!'.L Vakusı).
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AKŞIOTE 1AdPI) - &yndntil ' spor
alrmı şöhretll'rtnılcn. namlı bok 1 "llne r
rindtJn. bol<s \'e futbol maç' .., orgnııızat ır •
1Gtıınbullu bir ınusc>vidir· 1~95 • 1900 af". ır
da 1 t.anbulda Bcyoğlunda dı-·•du; ı;pııı k r·
şı, çocuk dnııln:ck yaşl:ırdl ıken ~1 yan rı •
gın nŞkı lırr hangi birs:ınad:ı şo'ıret olmaı:.ı :ı
c;<.•11.ııuıiz \ üc:ud yaplSl elve,.me) ..~t k :rıdisini
bu iılcmin tı('llJ"('tuı sürtiklcmış mlıta."'Ck
yıllannın kıymeUi Türk bok.sörU &)11t'ı A • r.

derenin meneccri olmc.ı ,.e stı!ın'l ı: .ı ı"k
lam adımım da Z<!vnd • t ta\ ro m -ını t rt•'lı
cd<-rek k:ızal".m·-tı· Pe\I(,:.' J
' m'ı. h
rikulilde en<'rjik \•e c;<>k gu 1 kon
tc, bu:ıd:ııı sonra ı•e kadar m:ı orı;
iSC' h<'p..indc> knr.ınnuş. bır nra Fnı
den~ onıdn J:ı k!lrlı \(' nt\l\
kı~
mot il ynn~la.rı tcrtıp dm tı. lkı" ı
liıırblndc> F'r.ı.n;: • clıı bu ı ınu) orJu. bu '

rr

Al., ·-ı"< fJlıı Ur~ idi

l lt~•lın : Nezih )

ketin ka.r:ı~iul nnı'l ~ıh:d olımı
eııttn .M1Bını ~ert'k nıcslckt f ~ tır.
hımış. ı~m arnd.ı .Amerikalı ıukcr bek

b:.ruıc

kAnu.1

bu vnkıtalz ö!Um lrf n

1 ' f'lf r Dl

..

hayatıcuı.: için pek bilyük pek al'l blr kayıp
olmuştur, kaim Edlnıckapı .şehltlij;rindcdır.
Sohbeti tatlı, daima Gfilcr yüı.:lil, neşeli.
dostlarına sadık, hastalanna karŞı şefik, ı;a·
yet ıwısu.s. içli bir ndamdı: yüksek nefis Cc·
nıgatinln ıe\·kini tatmış 4.Liyış

ve

şöhretten

kaçan buyuk bir vatanpcn-crdi: bır do{;"llŞ ka·
biliyetinl kendi gayretı ile inktşaf cttinnlş
kıymetlı bir ressam, kendi!ll' hııs pek uri! \"t!
akıeı ç!zgtleri ola.n bir karikatürtst idi Gençliğinde sporla da uğraşmış. \"efa yurdunun
kurueu!anndan birı olmuş, bir ara l:u kulübiln mesul mı.:rııhhastıı'Ull y:ı.pmıştı.
AKTA:SSt:L (Sııiın Turgud) - Lise ta·
rih muallimi; son ynnm asır içınde Büytlk§elı·
rin gpor ile:ni!ıde ~ktn şöhretlerden, \'e!ıı
spo,· lrulübtlnfin en mlitevaı:ı bir Azası ve bo
apo- lrulübüniln bır numaralı. en ıısil, şövalye
hası; 1958 de yaşlan 35 - 50 anısında bulu·

nan lstanbul sporculıın tarafındsn takılmış
'·Saim Af,. ocy"yahud"\",f:ı.l• ~!lim";
bu::Jan ~'\-ellı:i maddede hal tercemcsi yaıolı
Dr. Nuri Aktanselin küçük kardeşi: (H. 1311)
111-~bı ıl

1893 de İstanbulds, Şehı.:adebaşı civıı.nnda Ç:.:kurçl.'Şmede doğdu; ilk tıı.hsilini "Da.rülilnıli·
vet..:.Um" iptidai mektebinde, sonra Anadola·
hisannda Defterdarmehmedlıey mektebinde
gördü, oradan Darül-ilıni vettalimin ıiişdiy.:ı
kıruna, az sonra dıı. Vefii. sultanisine kaydolur. 'u: spcrla uğraşmağıı da 'oo tarihte baş
lad·: 1908 de temeli mektebin içinde :ı.tılan bir
Ve!!ı. idman yurdunun kunıculan arasında bulurdu; ki bu~ \"efn kulübü bu yurddan
dof->ıuştur. O zama..'llar Türk sporunun en
car. ı sahnesi, Yenibnh<;cdeki Hastii.nc Ça)ın
idi. '"ı.in Tıır-,ıd. bu ç:ıvırda Vefii. F'u•b : takı·
mırun sol hafı olarak as şöhretlerden biriydi:
bu yıllır iı;inde güreşe de merak c~!lliş, amatör olarak güreşmiş, fnkat, kendisine bir doğuş k:ıbfliyeti olarak müjdelenen pC'hll\·aniık
şöhretine her nede~'ll! ehemmiyel vermemişti.
ki çıplıı..k göğcünü ve bazulannı görenler, pek
haklı olarak onu. meyd:ı.ru delikanlılara bır:ı.k
mış b'r eski pehlivan s.-ınırlardı.
\"efil sultan.isinden diploma alır almıu:
Birınci Cihan Harbine ihtiyat zahiti olara;.
giren Saim Turgudun askerlik Murnln.rı ds
ZMlt''ndir. Ru hiıtıralan yakın dostlarına naklederken yer yer gi5ı.:leri yaşaran bu centilmen
ııpo'1.ınen, yanıbaşında şehld olan bir sllAlı ar·
kac!ıı.şı Mehınedcli:tn bir şarapnel pıı.rçaaiyle
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rııUdı.ırU oldu Adaıl.'.'z.:ınnda ü., yıl kakl., g<·
ırd.('ı ğırc:ı bir haı:. \ık ilz..ıiııt- 1930 <la \" -
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1918
cylul..ınWı 1!> uncu gllnü lnc•li:ı:. re c.:.::~r dil!!·
l ~ u iını ŞÖYI 'Ce l.'.tılıılll"ÔI:
"Sekizinci ordu emrındc 46 ıncı fırknrun
144 üncü nlayı birinci tnbur yavcriyim; Fili&tin cephcsınde EtUrc siperlerindcyiı.:: alay
sııncakdan Mustafa Ça\'uş, ki bir erkek güzeli, güzellik heykcli deliknnlı idi:
- Sancağı ne yup:ıcab'lZ yawr !bey'.' ne-

di.
"Sancağı Slnğındıın çıkardım, sınğı kırıp

parçala:>'lP attık: sancat;rı öptük. katlad!k, )i·
ne öptük ,.e siperin kumlarını kazarak gömdük .. Tam siperden çıkmak üzere idüc ki, kıır

nJn bn
1\

tiıcı

do.,tu

•!/\

ıd

.
"

şıınızda. sipt>rin üstünde bir süngü parl:ıdı vr,

dev gRıi bir Hindli peyda oldu:

-

Grek'!! .. Germrn! ..

··ı::m. Mustafa Çavuş ve ndını hatırlıyn
madığım üç nefer bir tel't'ddüt Cı:ı.ı geçirdik:

-

Biz. •. ı:ıüslümarı :. Ti.irk! .. diye bağır

dım.

"Hlndlm:n gözlerinde bu sözUmi'ııı isbatı·
istiycn bir ışık vardı; Kel.imei Şnhntlet gc·
tird:m. Kelımei .Şahıı.drl getirdik. Hindlin:n
süngüsü bize çevrilmiş iken doğruldu, o da bl·
zimlı' bcrnbcr Kelimci Şahadet getirdi ve C'li·
le: ··Sipcrılcn çıkın!" emrini \'<'rw. Rumlar \'C
Almanlar tarafından işgal edilen Türkiyeyi
kıırtannağ:ı geldiğini sanan bu Hindli, bW
esir a!Jı".
nı

Ol

1

Birıbuc;ıık yıl esarctt;'n sonra dönüşünJl',
lıcndisine asil ve nezih bir meslek ~U . babasmın yerleşmiş olduğu \'C kendi çocukluğunwı
pek tallı günlerinin geçmiş bulunduğu Anndo-

luhisa.nnda ilkmt•ktcp muallimi oldu; bir taraftan tlu 1•.tanbul Dar!llCUnununıın F..deblv:ıt
Fa.kUlteal Tarih Şubee!ncı devam otm°'e b:ı.ş·

bılır

yusam
d

azdır

kı Hıışinuıı tlın·
""'partalı rakkase dir .• .um:ı.nm
.
!ediği ttirkülcrd('n b:.n şudur
t:ld<' ~d" tulnı.:&ıt oldu dfıJ•'rlm
A~m:ıJ..-tan ı:6z. ı:öı oldu ı:oz.krlnı
Hu yrrlrnl<' ,l;'rçtll<'• oldu •uz.lrrlm
lllr ı;'klrrlm brş ıınlını:ı bnkDnnı
lkm '" nhk hı'rıı h:ı..rrtllk çı•krrlnı

(oliı.l<·rlııı.t..n kıuılı ~11,Jıır d<lk••rlnı
Ak

l t

iken

..

Gil~rlh.~~ nefyedilmiş,

Güzdhisar

~endısm"
:lşık olmuş, ızdh·ac: teklifini Recep A?ıı 1?1bul
etmemiş. nihayet a!iv fcrmanı gelnıış'.. Kn~
ağaca dönecc;;ı

gün,

kızı

atına bınerken d~şmti~,

ölmüş .. Kend:sJıe zehır

r

içinnişl< r imış.. Cı·

hn.noi!ullannın kızı çok yaşamış, Recep Ağa
öldükten sonrn dünya n·i bana haramdır de·
miş, 94 yaşlannd:ı kız o!;ırak ölmüş •.
•· lstanbula dönüşünün tezine 0.:-reliyı
memlekete gönderdim, lstanbulda evlendim.
Zevcemin arzusıle politika 'hayatından çekil·
diğimi gazetelerle ilan ettim. Muallimliği ele bı
rakarak Hollanda Bankasında memur olchım.
Eski hnsıınla.nnın tahriki ile bir yıl sonra han·
katlan çıkarıldım. Dokuz yıl açıkta ka.ldım. Karaağaçtaki çütliğimi. baba konağındaki hLS·
semi, meyva bahçemi, yoncalık \C :l"yonluğu
ınu sabuı:ı.k geçindim. Nihayet Bnyezid umumi
kütüphanesine memur tayin eclilclim.

Bu hatıratı lstanbul Ansiklopeclisine le\'·

eli etmLs olan ş:ıir Salih Zeki Aktay kütiibhiı·
ne memurluğundan yaş haddi ile emekliyt' ayrıldı.

Eserleri: Persefon, .Asya şıırkılaı1 \Ailr
tahassüs hiıtırııl:ın): Pınar (510 parçauan
mUrekkLro nşk şiirleri): Mağara lGördiis \'e
Demirci dağlarının Türk efsaneleriı; Rüzgar
(Elen şiirleri!; Mine çiçekleri lhikayelerı;
Hallacı Mansur; Bahtiyar Preııs (Oscar Wilde'den tercemeı: Ovlde'den Metıunorphose'un
birinci cildi. CO\ide'den tcrceme): Omiros \'C
Vlrgile'de.n seçme şiirler. 1946 da bir tclif mitolo3iyi bitirmek Uzcre idi.

l"tııT

AK1 t:ç

ıırr •dr k:ııtl ı·

Cihanoğullannın

ııntl

E.b!

"Bu tilrkü dedcnıin kardeşi Rcc~p Ağa
için \ıwlmıştı. Karaağaçta diluyıı.ya bır Hu~ti \·usuf !!elmiş. bir de Recep Ağa derlerdı.
re ıftırnva., U"r8\1p L y:ışınd;ı. b'ır nevcı\
. ·an
Bir
ıiyıı.nından
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bl:l>I 1'lililH
:fi O ~ı'•ıı I
bul Sr!lır 1 ır. rn TivatJ·u;ıur.Ja do ;mı..: :

k...li""·a :ı ıııJa tcrbıye
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ı ~
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\ Jncn lıır çok pı) < l< rol k bı ı:ıahıı<' 't• çı
~"' H roh.ııu mu\ ffakıy ti<' t annL'j bır
ktclı ıtlı. 23 Aralık 1952 dt• yırra ~kı yıı ıınd:ı
ulını.~ .• k<'ll<lı ırıı P<'' SC'\'C'n sana~arl!ı.rın go7.
b·ıJ:,,l'Sinııı
lıır kuştsıııı
vaş1arı .ı1e ti\
• •ro
·
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19'..!9 rl (':ıdı ılarl
ı;mı~· b ıgı'ın füıh nar
3 ......1 'l'I Hakk.ıklııl" rı; ıııııdaJ ı d ıkkıuıına
0
1930 Ja rakktn lir 191)fo) d ~ahaflarda
ı:~I\ cz,c:' kıpı ·nd n ~ın'dı ,ınt" gon- BO kola
dt: · n bu dükkiıııda lnlunrr kta ır:I

t G ızc'<~I

"fl\

(Niı:ııneddin)

ulard;ın. Büyükşehrin

Namlı koltultsanat ve fikir i.lemı

;ln meşl:ur kitapçılarından, lstanbul~. k~şc
sı bucağilc• tıınıya'1,

giin görınliş. z:mf, ııilk·
ele ııvucıı sıı;nııız. . ycruıJ
\'C kalender, zı.:ııgiıı hatır.ı. salul.u, JJC. lı
ttikennıcktü olan bir İstanbul ~uğu; 189i de
!stanlıulda doğdu: doğumuna roeş"nur "İm k
Ka.sidesi'' şnıri Rntıb Bey·
leci,
rind

hoşsolı bet,

Ah•nı••

t:• ldl

'ıuu

ıhl l llı•\·

tarihiı.i SO\'lcmistı. &~sı

Mal ye mumeyyız·
Efond.i, onun bıılı:ı d
:)arnylar 1.ıckçibaş·'ll A'.JduUah Ağadır. Anll.'lı

lrı .nd. n H.afız Şr,·k.

Ha.mm. Şair Yı:nişchirli A\'lli Bck .. bu hanım da nnn tarııfıncl.:ın Bt>·
Şıkt.:ı.ş Me\ lcvıhanesi Şt'yhi meşhur Nazif
Efendmin torunudur; Bahii.riye Ml'\'le\·ihan,...
51 Şeyhı Hiiseyin EfencL de Muh: ine H:mımın
da),Sl olur. Hafız Şe\·ki Efendi Ba.h:myc- derg.i.hına bir muhib ol~rıık devam ederken, etvar ve harekatı \'C r;esinlıı harikulade hıılü\·e
ti Şeyh Hüseyin E!erıdlnın krndı.sine kıırşı aşı
rı muhabbetıne. ve dulayısile de A\"m &-yın
kızı n:ril<'l-ek tekkeye damad olarak alııunr. • •
na sebep olmuştur. Nizamcddin Aktuçuıı hr·
men biitiin çocukluğu bir ilim ve sanat manfi i
olan Bahariye dergfı.hmd.ı geçmiştir. On •ki
\'aslaıınd:ı. ikC'n Ankaray:ı. vergi müdürü olan
babasile beraber lstaııbuldan U)Tılmış. anc.ık
be;; vıl sonra B.ıyükşchre dondüklenniıı tı zlne 0d~ Bırincı C'ihan Haılbi başında. :mltanının
dokuzuncu sırufıııd:ın heniiz 17 • 15 yaşlıırın·
da ikeıı sılıhivc ıwfrri olarak askere ııluımış
lır. 1918 da terhis edilince koltııkçulukla li·
cııret hayatına ııtılmı.şur: cevval zekası \'l' tükenmez enerJısi ile kısa bir z:unnıı ic;indt> bıı
işin bellib:ı.şlı simalnnndaıı bll'i olmuştur: kı·
tap ve kitapçılık hakkında cl:ıha çocukken cdııı·
diği sag:am lıir bilgısı olmakla ternbc'r, bu
ikiaci işınc oldukça gcÇ atılnm. ilk diikkfıııını
51
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,.C' orl okul <')'tık! rı:l' do'u ı ~ 7. ımıı.n r:;;ru.
ıı r . '-ıhcı lı, ·i•aı 'annı vok >nh•ı ın·ı karıtıc k ('"l ıkları o •ınden c;;l'r. kullanıln'J!'l
k.t '>' r•rı \'
b:ıh
r ili'": kıı'ğı kıv. fı"ı
ı ' vc>k •!
r aılcnin e\•J ctlı oldıı":'Unu g() • •
r c c cuklara d krııd.:ınııd nı vcut kıl.ıpla ı
h;: la\ yr \'C' r
' Kit'lrçılıktn usta-n mc ·htır Bckir Ağa
of:(lu H fız A'hmcdd ,... -iı\l'll N m d;l r.
ı flt6 d ı n , ;.ık k fıatla ;attı,t;ı kıt.ap olarak
ı..oo ıra\ H rri •i minyat•ırlii hir "HLJJ11K1 N •
t:l'll.:" ,·ı ha•ırla~ kta ıdi l;mr>im.ın rn hf'Y• •
eanL , ~ı
. h 'lil • li y;u•lannda ke . askı J"f'
·ılınm •Jan t\'\ d mehtaplı bir ı;-ccrtlı. Ba'I- •
rivf' dl..'rguhında. dmiz krnarıntla hariku'
• !w ~ ', in g ıtl ri ıd , opt:.ı :ü in imi
Sahaflıırdaki dükkanı s rkin ilim adam• "
ı ı ı ı. k ) ,., n j ,.., b;ı ıd r
rın

AKTf'ım (Hôfız .l\'('t·atil

ıooı de 1 ıdo 1dıı; Fıi tih "mtinde A tikalı <'S •
mi imawı kurr:ld n ve u!..mAdan Hifu: Su·
ı vınıın ~itnıri Efendinin ikinci oğlu '
B· ·•
'uk Haf Sinun·r yrt;rnidir. tik \'C orta r.· ktr '•ri tıt rdiktc n sonra lııtarıb •' S..ılt' • r.
~İı"'l." • eranın bi,..11.::i sınıfından Ec.-z.arı hl k ..
tebine g'C'Çffiış. fakat bıı okulda d dunı..~ )
hay.1ta at•lnıak zonınd.=. k nuştı E\' ' lstanbul \'akıfl '" Trli.JJTI ·Lnd
l"I. n !
dıvl' v znedarlıklannd;ı :-ıll ren l nı 1
dt' htnr.'1ııl l"k-1 it\
Jk• j
rl
ı anhıldn

\ktinal
u.ı

---------- - -

1

1

'

r. l.

Alct~\L ıOUnda.rl

nnra'u" mc·t"nAasın~ : • Fwt o. 8 ·
veti Füııuncu' .. ydunu tutwadı. S.::rl~cl' bıı·
sa11at W' edebiyat adamı olarak .d ali nıl-u·
!19 yetmiyordu. Şalrlıkt"~ lh!1 IC'lı
ti
c:nat -.c cd 'bıyat adamı olmak id alı • ruhu·
ğı ıı.,.n ancak U.,;ük b•r dost muhıtı.'; tan 'lı
Bugıin Ahn:-d Kemali valnı7. rd,..11ı) t '
n·
lcı1 p tarihile u ':TıU nlar bilir "
Taşkasaptukl C\'I Jsmail Safa ve arkadnşlannın istibdat ııleylıinl' k "luşt.ıklan b:.r
kiiı;Uk ihtil:ıl oca,_,'1 o!Ju; bırbirl rinr hilrr·Y •
U terennllnı eden şiirler okurlardı ki :uri'l Su·
avi. Mıdhat Pa.ıa, N..ınuk K<'ma: manzumeleri
bu )ı'lann ma'h:>ılüdilr ff:.ı.f,yc jurnal' nn·
dan kurtub..-nı!(:ın ırı•r ti dda tevkif edildi;
iki defa hap!,_h.'l<'Yt.' atıldı, e üncil trvk fll" •
de knn.1ıblu a.ll;ıtarnk kaçma''<ı mu~affuk
oldu, bir Yur.an g:l'm! nr , Un :rak Pirt'yc r.ıt·
ti w k:ır.ıy cık~r cıkma.z M:ıocyini hü-r-ı)'U"la
su td~fı c::ckti · ' Say iş ınanedr salimen Pı·
TE')'t.' m\1\•asalat c>tim"; Ye \ti'lada "İr'Jlni
t'mnıet" ad'lc bir Juntiirk gnzet«u ı:ıknrdı. Fn·
kat Yur " "" ~ ı ·~amıı:l. pek e.z. ,nra Mı·
sıra gec:ti. orad:ın A vnrnaya gitti. birkaç yıl
Orta A\ nıp:ı mcrrılc k. ti •r.ndc dolııştı: bu
ivart.' ınırbrt hayati, ıhtılald nıhuru b r kat
d:ılııı kıl:ığılıı lı; tek:ıı.r Mısıra dundü h "Do~
nı Süz" ga: lC'<iiri kurdu, •bu ıwıctdr Ş ı • F ı
rtf vc l 1 hcvdull •h F.'rn L iki ku\''\'C"1 i \ • J.-,,
arkadaşı oldul:lr. 1..;tnnbul hükümetinin Mı·
"lrda da hi:ı: dıle'l tazyiki karşısmd;ı tchlikt•·
ti b!r mnreravn ntılJı. Af. ·rbawar-ı ~ı~t \ •
K"lfk·H•Va Türkleri aro,ınd:ı. nelinyatn bas''·
d•. SJr!C"c\din Nii:hü Emınun "Türk ~airlcrı"
nde. Ahmed Kcm'.1.lin Kafkasya seyahati için
4

~u !atırlar yazılıdır:

"Ahmed Kemalin ne<:rettiği bu yazılar,
bilyük bir alika uyandırıyordu. Bu makalC'l<'rir. mühim .bir kımıı lısana aitti. Ahmed Kc·
m!llin bu nc::ırivalı, Türk dilinin Azcrl>awandı
<'dC'bi bir mahivet alml\Smda büvül· b;r ô..mil
old11. ~hmcd Kcmnl yazıda İstanbul şivesini
o muhıtt.<> yaymağa muvaffak olmuştu. Şair.
orada içten gcll'n bir 1ılirmct kazandı. Hnttiı.
bııglin bile onun Azcrbaycanda takdir ile anıl·
makta oldu~'Unu gtrmektcyiz".
Kafkas)"3da peşine Rus polisi dilşmüşli.i:
tehlikeli bir siyıısi mülteci olarak görülmüştli:
100 de meşrutiyetin ilA.nı üzerine memlekete
döndü ve e.z. sonra, tekrar Azerbaycana gitti:

l\Z fSC.lllr"'.1 Jttiha<.I ~(' 1'C'rnkki h,ıkiı·
ı Lırafındıın gi~'i b r siyasi 'ıı~fc ile gön·
dt i'..-ruı;• 1; r ajan ru:ırıık ;ıçlnnarak tC\ klf
rdıld ' ıcl m mnhLum oldu; f kat Tiirkiy"
H~ric } Nc.,.:trct !lİn te-:; bbil il ile Olumd n

fak l ll('k
ır;

k•ır.uldu hudut dL';lllU r.,Jk.ınldı ,.c lstnnl:\al:ı
c! nn i E ı ır:~ı dırnl: .ınd m :'rif lı \•:-ıın
aı.ıldı. n ılkan H ·rbind • Gdenbcvi 5:u'tanısin
c. , Bırınc ı C' han H::ırbindE' Ank'lta Sultani·
ınd ccl biyat mııalJirııliğl yaptı. bu ıkınd
okula mlidilr oldu. Müt rckc yıllannd:ı ktnn·
buld:ı. • ulundu: iıogali protc>:>to için yapılan
bUyiik mıtlng!e ..in en coşkun h"+ip!cn arasın
da btıtıuı<lıı. lstanbul Bclrdıyt.'ı:.ndl' kayda dt•ğ·
mc., vnzif<'ll r aldı ve n.lıayc·t \:m."'İ.ı 1Jn son yır·
mı be ~,lı'lı tam bır in".lva içindl' grçirdı:
1942 yılı Ekinıir.:.l.ı Ciö.,..ı.'pedt: Şaını.rşı sok ı·
pnd:ıki cvındl sirordıın i:ilclil. Kabn Merdiven·
koy mrzarlıJ;'lndndır
Ne kadar y.ız•kUr ki bu vclfıd \'e vnlıın·
rrr:cr"' ıiri'l anra•, "Nmniler·· adındakı küçuk
b r şiir kıl bı ı:. ı''lllştır. Şiirleri, nf'Sll"leri ve
sıynsi makalckıi b rc;o ru yabancı merrlckctlc nl-- olmnk üz re. pı~te \'C mE"rmu s.-ı)f la.1ı;,~r daı"!;ılmı unutu'maP,a mnhkür:ı kaldı.
"Varr -v ) t>'unda'' ndınd:ıki bir ma"1ZU·
m~ııinin ılk kıtası ı k~kil eden ~-;ınğıdaki sa·
tırlnr. ,'\hmcd Kf'mnlın şiir dilinde-rı \'C ürJülıuııd:ın gıi~ ı b.r ornrktır:
1111 h:n tın lınmCıld lir<IPrl
l.ırl ı.cı"~lııtl<' ,-.ıq·ıın
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D ~onlu k.I ıınlııul.'1 (. ''""• ~urU3orllu;.
O:lınn ~r ,_ fı Orhon Ç•ıı:ıral• , d ....
. "' . N . "
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ruz \ rni.rı Ynhv:ı Kcmal'd~
<' • k [
"
~n sonro
n l)'I u nnnn bırı hissini \Cıiycrdu. M.:. 1
1 rfar b'"'"
mı •• ş r r·• b'ır t ... hi'l erkek ::.:ı ·
d•ı\ ır. "! b tı ~ıı . ·• rl rı onıbkuz rasınd _:nı
tir
V.• n "l y zdı nnı tal:m n c-df.'m zdiniz. Dü •
d.ı.r
n
. - '.~·. ın •,.ın şt. ..krı i.:" kı ;ra aynlır; 1·l Anız
H~ı ı
yanlmış pk ı Lrl(r :!l 11 C' ,. zr!y·
l<" )' tılm: - halk C'dt 'h yatından llh:ım alın lir!k ,...ırk.- ,.) Yrni kil! rd-- ynn t.n!-a '.i •
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"Urlikhiyorıım

Ahmed Kemal Akiinnl Ş&.Jrhk şr'ı y(•ı 1i
D •" ı
' ·ır ' i c Juııa rn kıyın !l
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Ah.1~0L ( lbnılıinı H !.kı)
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AKt.'NAL (Dlind:ır) - Hl20 de l t:n
bul'dn u:lğdu, Ahmed Krnı:ı.l AkJn.:ıl'm o • ,
dur, babası ı;ibi bfıtün tah:;ıl k:ı.J mf.'' ri.
Yedek Subay Okulunu "birinci olar k · l- t
d:.. 1958 de İstanbul Barosu avı.ı'lt:ıU:ın11l!w
bulunmakta idi. Kiiı,:ük yuşta şür zc ,-k '" t •··
biyesinl b:ıbaandan aldı. 19.\3 • 19H ,,ııarn·
da "Yirmi ),lın şüri ve şairleri",. "Türk E.~:-
blyatında Aşk Şiirleri" adlı eserleri \ :- bir ar·
kaıl:ı.ııı ile dl' "Tiirk Ed~~ivatında Hici\· \'('
Miznlı Şiirleri'' o.ntoloj!sini ~cşrrtti. &matta·
ki titizliği ve şür zevki mcoııun.larda yayım
ILUl~ll~ yiizlcrce şiirini kitap haline gı:tinnl'~i
geeıktirmektedlr. Dlindar Aki.inal aruzu ta·
0
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1 oranın
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tfüt'J.rlarnrian Mona,·o~lu H:l·
•Enı meml l: •
ıooc; d"" Ga •
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tanbuldan milletvekili seçildi; DarÜŞŞ('faka müdürliığünden
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-LIM-

aynldı.

fakat Türk Okutma Dt-rn('ği adını
almış olan C..'mı
yeti Tedrisiyci tsıİı.miycde Caal bir
ar.a olarak kaldı.
12 m:ut 1945 d~
Ankarada i:ıldli. o
raclaki asri mcz.-ır\il ı.:rımı -\k• uz
lığa dcfn<'dildi.
(K 1111 : ıı. (lırrı
Bemardin d •
Saint. Pil'rrc'dt·n "Faul et \ ırgın 'yı, Or
unt'da11 "ı\doipht ·• u. \ Liocth· 'Jcn "\\\ rther" i tlrk<; yı tcrce:mc- rt Tuı,lir kı bir li.ı
lrnı ic;ın herllald · cc ,arcı ı. ıd.r.
Şiir ile de mrşgul olmuştur. bu :mı.ria bır
de "Dar'i·"!'fak'.1 maı.;•" ya.ı:"'lı.tı: ·' l''" "\
b:ı,.la.r il· n scı;;ııl«lur;

"iu~l• r ı;utııu. ;;uıt '·,ıan b<'p •lln•ll
f)aıüş.')Craıw.lılar. Akvutıin kcııcl • ' tul,
hiı; tıir :ı:a~:ın. bıı· 6C'fı'.t gırc:ı.t.r•.! n ,•'r •

m•')l··~ı;r ı B.

: D~.ru · r ,ı· ı ı
AKYt'Z (Kanuni Ağyıızar) ~ Dcvrimı·
zin ııeı;kin sazendelerinden, l"l!il dt Eğm!.l •
doğdu. babaaı avukat Kevc·rk Ef ni~Jir. Ol
yaştannda. tstanbula. gl'ldi. Kumkapı Patnkhane kilisesinin himayesindeki Erım..-ni m<'ktcblne girdi: ı;ok tatlı bir sesı vardı. m•·1,kıl.\
ve kilise muga.nnilerinin musiki muallimi Kirkor Mehteryan küçük Ağy:ızann sesini çok
beğendi; bu güzel sesin terbiyesini kendisine
iJ edindi, ~ğıı usul öğretti, n~ Ağyuar kı
sa q,jr zaman sonra Kumkapı Ermeni kilisesinin başmugannisi oldu. Fakat küçük Eğınli
nin saza merakı vardı, bir taraftan u:rul öğre

nirken bir taraftan da kanun dersi almaja
başladı: ve h<'nür; 15 yaşında iken piyas:ıy .'l
atıldı ve derhal bir şöhret oldu.
Kemani Tatyosla tanıştı: bu 'c"nı<-tli -.anatkir. Ağyıwınn ikinci hocasıdır denilebilir;
Ta.tyoııla Aksa rayda Y eşiltuluml:ada Girtll 'nln kıraethant'sinde çalmıştır.
Tatyostan sonra bir müddet de Ama Ali
ilt' birleşmiştir; çalgı alemlerinde 12 yıl <10l.aılan Ağyazar her nedense kanunu bırakıp
hanendellğt' b!lşladı. Olut Uı;: yıl da piyasanın
hemen bütün sar; heyetlerinde birinci aınıf bir

!llT ANBl'l.
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'ıalkının rn r yü r:tlk t ıtar-:ıgırıı anlı yan " l•
hususdaki lı:>ı;'ı ~ kapatmak ıRtıvrrı Mulıı
d ı ö-.tu,a lfl12 y... n "" imınd• l 1 .ı•ı',.,lu
<'n lıuyuk gazinos•ı ol ..n T<'pcbaşı B f~rt' •ne
şimdıyc kndar görülın<'rrl · b.r zı ngı lıkJ h
rn·u c~l1 nC'/C' l:oymuk kararına vamıı ve b
husuııdn mrmlekC"tde i :tıfiı.d' rot: tilcnk .a-
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F t d.n razlan
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ı ı'lC • 1\ )Unlar"
d. r! rı:li:
buglin
<'Ski T~ ...;alıdnrlar
clan hemen hC"mrn
t ork..ıç 1 .,ıl k!llmış-.
l.• ı. .. Lınsi de Ath.:.zaıctır
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1 ımt t.rn.ınndu lı:ılık ul:ıydım. •
~uya <blıp lırn \Arlrnl bula~ ılım.
\ "rlm tot!:ı~:n- ı;l:ıdll!:I ı::un.'ltl
llü\hlll clı:p ık gnduna kona\dım'

f.ıı tıirkü

de A~yaz.:ınndır :

ı 1~ ı: .ıkrınl M'\dl~lm ıığ;mı,

il

"""" ıı
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ı:r1 hır un1~n.

\vvanr. tıüyük r r sanat hiı.mım olan
A' ı ı k n ·k ·k ılt.fatına m:ııhar olurdu:
~,:,ad K:ı'l•ıuıı ~ıktı";.nd'l kend; in(' "Akylız"'
<dıoıı k ı!- · rı ela o o~mııştu kı bu emektar snn.a.• K;tra 1 vır tinl' b:ıha bıçılmcz bir hatıra
«':ı .
1 lrr t.r c H~IGı.
'lunlr

!'.ült'ymıııı (.ıııınnn~"ı

AL.\H \NDA Cl~\'t'St' - C:<'rek h r b •
kımd1n tcnginlıği, ge['('kSC' halk üz rınt.k· '\ .ı. ,_

?ığı tc':ır balımınılan. lstnnbulda ~

<

hıı

ilk ·\'t' •hugiiııe kadar son- biiyük rcviidüı-.
Ti.irkiye'de ilk re\ii l!l2t de Şchzndrbaş !ld ı
Ferah Tiyatrosunda Muhsin Ertuğnılun ida·
resindt" oyııanınışdır. Bundan soııra Avnıp:ı
lı tnııı1 ar. lstanbulda, çeşitli ver ve zamanlarda. birtakım revüler gôstc~1<'rsc de. bunlar, mevzudan tamamen mahrum \'e daha birço~ nokt~larclan aksak göriinüşlii iiçiinrG ~ı
n~ m:ı.bsuller olmakdan ileriye gidcm ınişlcr
dır. 1911 "a9ında T
l:
.
mıh" .
"
<'fıc aşı Belediye Hağçe'lt
ıbı Muhiddın
Öztunn• b'ır1mı; ....
ı.··u çtı k ı-evıını..
.
.
s t ı eser bılhnll3a z· ş 8 kl .
fık Gü •
. ..
ıya · . • rın yazıp pianbt Şenn<'rıe ın muslkısıni hnzırlııdım •Jo kiisur k ışilik b'
.
.,. "
ır revu sahneye koydurtnıuşdu:
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