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Aḥmed Şefīḳ 

Paşa (11.1896) 

– Ḥamdī Bey 

(26.7.1908) – 

Zīver Bey 

(30.7.1908) 

Refīḳ Bey 

(9.8.1908) – 

Zīver Bey 

(11.8.1908) – 

Sāmī Fārūḳī 

Paşa 

(14.8.1908) 

  

Scheichulislam Meḥmed 

Cemāleddīn 

Efendi (9.1891) 

Meḥmed 

Cemāleddīn 

Efendi (9.1891) 

Meḥmed 

Ẓiyā’eddīn 

Efendi (2.1909) 

Meḥmed 

Ẓiyā’eddīn 

Efendi (2.1909) 

Präsident des 

Staatsrates 

Ḥasan Fehmī 

Paşa (10.1907) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (2.8.1908) 

– Meḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(7.8.1908) – 

Ḥasan Fehmī 

Paşa (30 

11.1908) 

Ḥasan Fehmī 

Paşa (30 

11.1908) 

Muṣṭafā Ẕihnī 

Paşa 

(14.4.1909) – 

Meḥmed Raīf 

Paşa 

(16.4.1909)  

Erster Kammerherr 

des Sultans 

‘Alī Paşa 

(5.1891)  

Meḥmed Nūrī 

Paşa (8.1908) 

Meḥmed Nūrī 

Paşa (8.1908) 

Lüṭfī Simāvī 

Bey (4.1909) 

Erster Sekretär des 

Sultans 

Taḥsīn Paşa 

(11.1894) 

‘Alī Cevād Bey 

(8.1908) 

‘Alī Cevād Bey 

(8.1908) – Ḫālid 

Ẓiyā Bey 

(4.1909) 

Ḫālid Ẓiyā Bey 

(4.1909) 



 

 

v 

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed Kāmil 

Paşa (5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Staatssekretär des 

Großwesirs 

Meḥmed ‘Alī 

Paşa (2.1906)  

Ẓiyā Bey 

(8.1908) 

Ẓiyā Bey 

(8.1908) 

Ẓiyā Bey 

(8.1908) 

Generaldirektor der 

Geschützgießerei 

(abgeschafft 4.1909) 

‘Alī Rıẓā Paşa 

(7.1908) 

‘Alī Rıẓā Paşa 

(7.1908) 

Necīb Paşa 

(17.2.1909) – 

Ḫūrşīd Paşa 

(3.3.1909) 

 

 

Von der Gegenrevolution vom 31. März bis zum Bāb-ı ‘Ālī-Putsch (14.4.1909-23.1.1913): 

 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa, 

(29.9.-

30.12.1911; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār 

Paşa (22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Justizminister Necmeddīn 

Mollā Bey 

(14.5.1909) 

Necmeddīn 

Mollā Bey 

(14.5.1909) 

Muṣṭafā 

Ḫayrī Bey 

(10.1911) – 

Memdūḥ 

Bey (1.1912) 

Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(7.1912) – 

‘Abdülḥalīm 

Bey (9.1912) 

‘Ārif Ḥikmet 

Paşa 

(10.1912) 

Marineminister ‘Ārif Ḥikmet 

Paşa 

(5.5.1909)  

Đbrāhīm Ḫalīl 

Paşa 

(1.1910) – 

Ṣāliḥ Ḫulūṣī 

Paşa 

(6.1910) – 

Maḥmūd 

Muḫtār Paşa 

(14.11.1910) 

Ḫūrşīd Paşa 

(10.1911) 

Maḥmūd 

Muḫtār Paşa 

(7.1912)  

Ṣāliḥ Ḫulūṣī 

Paşa 

(10.1912) 

Innenminister Meḥmed Ferīd 

Paşa (5.1909) 

Meḥmed 

Ṭal‘at Bey 

Meḥmed 

Celāl Bey 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

Aḥmed 

Reşīd Bey 



 

 

vi  

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa, 

(29.9.-

30.12.1911; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār 

Paşa (22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

– Meḥmed 

Ṭal‘at Bey 

(8.1909) 

(8.1909) – 

Ḫalīl Bey 

(2.1911) 

(10.1911) – 

‘Ādil Bey 

(1.1912)  

(22.7.1912) – 

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(27.7.1912) – 

Meḥmed 

Şerīf Paşa 

(17.8.1912) – 

‘Alī Dāniş 

Bey 

(22.8.1912) 

(10.1912) 

Minister für 

Fromme 

Stiftungen 

Ḫalīl Ḥamdī 

Ḥamāda Paşa 

(25.3.1909) 

‘Alī Ḥaydar 

Bey (1.1910) 

– Muṣṭafā 

Ḫayrī Efendi 

(12.1910)  

Muṣṭafā 

Ḫayrī Efendi 

(12.1910) 

Meḥmed 

Fevzī Paşa 

(7.1912)  

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(10.1912)  

Kriegsminister Ṣāliḥ Ḫulūṣī 

Paşa 

(5.5.1909) 

Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(1.1910) 

Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(1.1910) 

Nāżım 

Ḥüseyin Paşa 

(7.1912) 

Nāżım 

Ḥüseyin Paşa 

(7.1912) 

Außenminister Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (2.1909) 

Meḥmed 

Rıf‘at Paşa 

(2.1909) – 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(8.1911)  

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(8.1911) – 

Muṣṭafā 

‘Āṣım Bey 

(10.1911)  

Gabriel 

Noradunk-

yan Efendi 

(7.1912)  

Gabriel 

Noradunk-

yan Efendi 

(7.1912) 

Bildungs-

minister 

Muṣṭafā Nā’il 

Bey (5.5.1909) 

Emrullāh 

Efendi 

(12.1.1910) – 

Đsmā‘īl 

Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Bey 

(3.1911) – 

‘Abdurraḥ-

Sa‘īd Bey 

(7.1912) 

Meḥmed 

Şerīf Paşa 

(10.1912) 



 

 

vii 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa, 

(29.9.-

30.12.1911; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār 

Paşa (22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Ḥaḳḳī Bey 

(3.1911) 

mān Şeref 

Bey 

(10.1911) – 

Emrullāh 

Efendi 

(1.1912) 

Finanzminister Meḥmed Rıf‘at 

Bey (1.5.1909) 

– Meḥmed 

Cāvid Bey 

(1.7.1909) 

Meḥmed 

Cāvid Bey 

(1.7.1909) 

Meḥmed 

Cāvid Bey 

(1.7.1909) – 

Muṣṭafā 

Nā’il Bey 

(10.1911) 

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(22.7.1912) – 

‘Abdurraḥ-

mān Vefīḳ 

Bey 

(27.7.1912) 

‘Abdurraḥ-

mān Vefīḳ 

Bey 

(27.7.1912) 

Minister für 

Öffentliche 

Arbeiten 

- - Sinabyan 

Efendi 

(1.1912) 

Sinabyan 

Efendi 

(1.1912) 

Ẓiyā Bey 

(11.1912) 

Minister für 

Förste und 

Bodenschätze 

(einverleibt ins 

Handelsminis-

terium 1.1912) 

Aristidi Paşa 

(4.5.1909) – 

Mavrokordato 

Efendi 

(12.11.1909) 

Mavrokorda-

to Efendi 

(12.11.1909) 

Sinabyan 

Efendi 

(4.10.1911) 

  

Post- und 

Telegramm-

minister 

(umgewandelt in 

Generaldirekto-

rat 7.1909) 

- Stanbulyan 

Efendi 

(1.1910)  

Đbrāhīm 

Selīm Ṣūsa 

Efendi 

(10.1911) – 

Meḥmed 

Ṭal‘at Bey 

Ḥüseyin 

Ṣabrī Bey 

(8.1912) 

Musurus-

Ghikis Bey 

(10.1912) 



 

 

viii  

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa, 

(29.9.-

30.12.1911; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār 

Paşa (22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

(2.1912) 

Handels und 

Agrarminister 

Gabriel Nora-

dunkyan 

Efendi 

(7.8.1908) 

Ḥallācyan 

Efendi 

(1.1910) 

Ḫulūṣī Bey 

(10.1911) – 

Aristidi Paşa 

(1.1912)  

Aristidi Paşa 

(1.1912)  

Muṣṭafā 

Reşīd Paşa 

(10.1912) 

Polizeipräsident 

(Marschall) 

(abgeschafft 

8.1909) 

     

Scheichulislam ?Meḥmed – 

Ṣāḥib Mollā 

Bey (5.1909) 

Ḥüseyin 

Ḥüsnī Efendi 

(1.1910) – 

Mūsā Kāżım 

Efendi 

(7.1911)  

Mūsā Kāżım 

Efendi 

(7.1911) – 

‘Abdurraḥ-

mān Nesīb 

Efendi 

(12.1911) 

Meḥmed 

Cemāleddīn 

Efendi 

(7.1912) 

Meḥmed 

Cemāleddīn 

Efendi 

(7.1912) 

Präsident des 

Staatsrates 

Meḥmed Raīf 

Paşa 

(16.4.1909) 

Necmeddīn 

Mollā Bey 

(1.1910) 

Muṣṭafā 

Ḫayrī Bey 

(10.1911) – 

Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa 

(1.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(7.1912) 

‘Ārif Ḥikmet 

Paşa 

(10.1912) 

Erster 

Kammerherr 

des Sultans 

Lüṭfī Simāvī 

Bey (4.1909) 

Lüṭfī Simāvī 

Bey (4.1909) 

Lüṭfī Simāvī 

Bey (4.1909) 

– Ḫālid 

Ḫūrşīd Bey 

(4.1912) 

Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(7.1912) 

Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(7.1912) 

Erster Sekretär Ḫālid Ẓiyā Bey Ḫālid Ẓiyā Ḫālid Ẓiyā ‘Alī Fu’ād ‘Alī Fu’ād 



 

 

ix 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa, 

(29.9.-

30.12.1911; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār 

Paşa (22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

des Sultans (4.1909) Bey (4.1909) Bey (4.1909) Bey (7.1912) Bey (7.1912) 

Staatssekretär 

des Großwesirs 

Ẓiyā Bey 

(8.1908) – 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

 

Vom Bāb-ı ‘Ālī Putsch bis zum Waffenstillstand von Mudros (23.1.1913-30.10.1918): 

 

Großwesir Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed 

Ṭal‘at Paşa 

(3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Justizminister Đbrāhīm 

Ḫayrullāh Bey 

(1.1913)  

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh Bey 

(1.1913) 

Ḫalīl Bey 

(2.1917) 

Muṣṭafā Ḫayrī 

Bey (10.1918) 

Marineminister Maḥmūd Baḥrī 

Paşa (1.1913) 

Maḥmūd Baḥrī 

Paşa (1.1913) – 

Aḥmed Cemāl 

Paşa (3.1914) 

Aḥmed Cemāl 

Paşa (3.1914) 

Ḥüseyin Ra’ūf 

Bey (10.1918) 

Innenminister ‘Ādil Bey 

(1.1913) 

Meḥmed Ṭal‘at 

Bey (6.1913) 

Meḥmed Ṭal‘at 

Bey (6.1913) – 

Đsmā‘īl 

Cānbolat Bey 

(7.1918) – 

Meḥmed Ṭal‘at 

Paşa (4.9.1918)  

‘Alī Fetḥī Bey 

(10.1918) 

Minister für Fromme 

Stiftungen 

Muṣṭafā Ḫayrī 

Efendi (1.1913) 

Muṣṭafā Ḫayrī 

Efendi (1.1913) 

Mūsā Kāżım 

Efendi (2.1917)  

‘Abdurraḥmān 

Şeref Bey 



 

 

x  

Großwesir Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed 

Ṭal‘at Paşa 

(3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

– Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Efendi (5.1916)  

(14.10.1918)  

Kriegsminister Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(1.1913) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (6.1913) - 

Enver Đsmā‘īl 

Paşa (1.1914) 

Enver Đsmā‘īl 

Paşa (1.1914) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa 

(14.10.1918) 

Außenminister Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa (1.1913)  

Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa (1.1913) – 

Ḫalīl Bey 

(10.1915)  

Aḥmed Nesīmī 

Bey (2.1917) 

Meḥmed Nābī 

Bey (10.1918) 

Verpflegungsminister   Kemāl Bey 

(8.1918) 

Celāl Muḫtār 

Bey 

(14.10.1918)  

Bildungsminister Şükrī Bey 

(1.1913)  

Şükrī Bey 

(1.1913) 

Şükrī Bey 

(1.1913) – ‘Alī 

Münīf Bey 

(12.1917) – Dr. 

Nāżım Bey 

(7.1918)  

Sa‘īd Bey 

(14.10.1918) 

Finanzminister Meḥmed Rıf‘at 

Bey (1.1913)  

Meḥmed Rıf‘at 

Bey (1.1913) – 

Meḥmed Cāvid 

Bey (3.1914) – 

Meḥmed Ṭal‘at 

Bey (11.1914) 

Meḥmed Cāvid 

Bey (3.1917) 

Meḥmed Cāvid 

Bey (3.1917) 

Minister für 

Öffentliche Arbeiten 

Basarya Efendi 

(1.1913) 

‘Osmān Niżāmī 

Paşa (6.1913) – 

Aḥmed Cemāl 

Paşa (12.1913) 

‘Alī Münīf Bey 

(2.1917) 

Ẓiyā’eddīn Paşa 

(14.10.1918)  



 

 

xi 

Großwesir Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed 

Ṭal‘at Paşa 

(3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

– Maḥmūd 

Baḥrī Paşa 

(3.1914) – 

‘Abbās Ḥalīm 

Paşa (11.1914) 

Post- und 

Telegrammminister 

 Oskan Efendi 

(6.1913) – 

Şükrī Bey 

(11.1914) 

Şükrī Bey 

(11.1914) – 

Ḥüseyin Hāşim 

Bey (9.1917) 

‘Abdurraḥmān 

Şeref Bey 

(10.1918) 

Handels- und 

Agrarminister 

Meḥmed Celāl 

Bey (1.1913) 

Süleymān El-

Bustānī Efendi 

(6.1913) – 

Aḥmed Nesīmī 

Bey (11.1914) 

Muṣṭafā Şeref 

Bey (2.1917) 

Ẓiyā’eddīn Paşa 

(14.10.1918) 

Scheichulislam Meḥmed Es‘ad 

Efendi (1.1913) 

Meḥmed Es‘ad 

Efendi (1.1913) 

– Muṣṭafā 

Ḫayrī Efendi 

(3.1914) – 

Mūsā Kāżım 

Efendi (5.1916)  

Mūsā Kāżım 

Efendi (5.1916) 

‘Ömer Ḫulūṣī 

Efendi 

(14.10.1918) 

Präsident des 

Staatsrates 

Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa 

(24.1.1913) – 

Meḥmed Sa‘īd 

Paşa 

(26.1.1913)  

Ḫalīl Bey 

(6.1913) – 

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh Bey 

(5.1914) 

Ḫalīl Bey 

(2.1917) 

Reşīd ‘Ākif 

Paşa 

(14.10.1918)  

Erster Kammerherr 

des Sultans 

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (7.1912) 

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (7.1912) 

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (7.1912) – 

Lüṭfī Simāvī 

Lüṭfī Simāvī 

Bey (7.1918) 



 

 

xii  

Großwesir Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed 

Ṭal‘at Paşa 

(3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Bey (7.1918) 

Erster Sekretär des 

Sultans 

‘Alī Fu’ād Bey 

(7.1912) 

‘Alī Fu’ād Bey 

(7.1912) 

‘Alī Fu’ād Bey 

(7.1912) 

‘Alī Fu’ād Bey 

(7.1912) 

Staatssekretär des 

Großwesirs 

‘Ādil Bey 

(10.1909) 

‘Ādil Bey 

(10.1909) – 

Meḥmed Emīn 

Bey (8.1913) 

Meḥmed Emīn 

Bey (8.1913) 

Meḥmed Emīn 

Bey (8.1913) 

 

Vom Waffenstillstand von Mudros bis zur Auflösung des Sultanats (30.10.1918-1.11.1922):  

 

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

Justiz-

minister 

‘Alī Ḥaydar 

Efendi 

(11.1918) – 

‘Ārif 

Ḥikmet Paşa 

(1.1919) – 

Cemīl Mollā 

Bey 

(2.1919) 

Đsmā‘īl 

Ṣıdḳī Bey 

(3.1919) – 

Cemīl 

Mollā Bey 

(4.1919) – 

Vaṣfī 

Efendi 

(6.1919) – 

Muṣṭafā 

Nūrī Bey 

(7.1919) 

Muṣṭafā 

Nūrī Bey 

(7.1919) – 

Kāżım Bey 

(2.1920) 

Meḥmed 

Celāleddīn 

Bey 

(3.1920) 

‘Alī Rüşdī 

Efendi 

(4.1920) 

‘Ārif 

Ḥikmet 

Paşa 

(10.1920) 

– Kāżım 

Bey 

(8.1921) – 

Muṣṭafā 

Nūrī Bey 

(7.1922) 

Marine-

minister 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

Meḥmed 

Şākir Paşa 

Ṣāliḥ Ḫulūṣī 

Paşa 

Meḥmed 

Es‘ad Paşa 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 



 

 

xiii 

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

(11.1918) (3.1919) – 

Aḥmed 

‘Avnī Paşa 

(4.1919) – 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī Paşa 

(7.1919) 

(7.1919) (3.1920) (4.1920) – 

Aḥmed 

Ḥamdī 

Paşa 

(7.1920) 

Paşa 

(10.1920) 

– 

Ẓiyā’eddīn 

Paşa 

(4.1921) – 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa 

(6.1921) 

Innen-

minister 

Muṣṭafā 

‘Ārif Bey 

(11.1918) – 

Aḥmed 

‘Đzzet Paşa 

(1.1919) – 

Aḥmed 

Reşīd Bey 

(2.1919) 

Cemāl Bey 

(3.1919) – 

Meḥmed 

‘Alī Bey 

(4.1919) – 

‘Alī Kemāl 

Bey 

(5.1919) – 

‘Ādil Bey 

(7.1919)  

Meḥmed 

Şerīf Paşa 

(10.1919) – 

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(2.1920)  

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(2.1920) 

Aḥmed 

Reşīd Bey 

(4.1920) – 

Reşīd 

Mümtāz 

Paşa 

(7.1920) 

Aḥmed 

‘Đzzet Paşa 

(10.1920) 

– Muṣṭafā 

‘Ārif Bey 

(4.1921) – 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(6.1921) – 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa 

(6.1922)  

Minister für 

Fromme 

Stiftungen 

Aḥmed 

‘Đzzet Bey 

(11 11.1918)  

Vaṣfī Bey 

(4.3. 1919) 

– Meḥmed 

‘Alī Bey 

(8.4.1919) – 

Sa‘īd Bey 

(2.10.1919) 

– 

Muḥammed 

Ḥamdī Bey 

‘Ömer 

Ḫulūṣī 

Efendi 

(8.3.1920)  

‘Osmān 

Rıf‘at Paşa 

(5.4.1920) 

– Ḥilmī 

Paşa 

Meḥmed 

Nūrī 

Efendi 

(10.1920) 

– Ḥüseyin 



 

 

xiv  

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

Muḥammed 

Ḥamdī Bey 

(19..5.1919)  

(21.10.1919)  (7.1920)  Kāżım Bey 

(6.1921) – 

Sa‘īd Bey 

(8.1921) 

Rāşid Bey 

(10.1922) 

Kriegs-

minister 

‘Abdullāh 

Paşa 

(17.11.1918) 

– Cevād 

Paşa 

(19.12.1918) 

– ‘Ömer 

Yāver Paşa 

(13.1.1919) 

– ‘Alī Ferīd 

Paşa 

(24.2.1919)  

Aḥmed 

‘Abūḳ Paşa 

(4.3.1919) – 

Meḥmed 

Şākir Paşa 

(2.4.1919) – 

Şevket 

Turgud 

Paşa 

(19.5.1919) 

– ‘Alī Ferīd 

Paşa 

(29.6.1919) 

– Muṣṭafā 

Nāżım Paşa 

(11.7.1919) 

– Süleymān 

Şefīḳ Paşa 

(13.8.1919)  

Cemāl Paşa 

(10.1919) – 

Muṣṭafā 

Fevzī Paşa 

(2.1920) 

Muṣṭafā 

Fevzī Paşa 

(2.1920)  

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(6.4.1920) 

– Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(20.4.1920) 

– Ḥüseyin 

Ḥüsnī Paşa 

(8.1920)  

Ẓiyā’eddīn 

Paşa 

(21.10.192

0) 

Außen-

minister 

Muṣṭafā 

Reşīd Paşa 

(11.1918) – 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.1919)  

Muṣṭafā 

Reşīd Paşa 

(10.1919) – 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(2.1920)  

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(4.1920)  

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(10.1920) 



 

 

xv 

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

Yūsuf 

Franko Paşa 

(2.1919) 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(2.1920)  

– Aḥmed 

‘Đzzet Paşa 

(6.1921) 

Verpfleg-

ungs-

minister 

Mużaffer 

Bey 

(17.11.1918) 

– Rāşid Bey 

(30.11.1918) 

– 

‘Abdurraḥ-

mān Vefīḳ 

Bey (13.-

20.1.1919) 

     

Bildungs-

minister 

Rıẓā Tevfīḳ 

Bey 

(11.11.1918) 

– Yūsuf 

Ẓiyā Paşa 

(19.1.1919) 

‘Alī Kemāl 

Bey 

(4.3.1919) – 

Sa‘īd Bey 

(19.5.1919)  

Sa‘īd Bey 

(19..5.1919) 

‘Abdurraḥ-

mān Şeref 

Bey 

(8.3.1920) 

Faḫreddīn 

Reşād Bey 

(5.4.1920) 

– Meḥmed 

Hādī Paşa 

(31.7.1920)  

Muṣṭafā 

Reşīd Paşa 

(10.1920) 

– Rāşid 

Bey 

(1.1921) – 

Muṣṭafā 

‘Ārif Bey 

(6.1921) – 

‘Abdullāh 

Lāmi‘ Bey 

(8.1921) – 

Sa‘īd Bey 

(8.1921) 

Finanz- ‘Abdurraḥ- Meḥmed Meḥmed Fā’iḳ Aḥmed Rāşid Bey 



 

 

xvi  

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

minister mān Vefīḳ 

Bey 

(11.1918) – 

Meḥmed 

‘Aṭā Bey 

(1.1919)  

Tevfīḳ Bey 

(3.1919) 

Tevfīḳ Bey 

(3.1919) 

Nüzhet 

Bey 

(3.1920) 

Reşād Bey 

(4.1920) – 

Meḥmed 

Nażīf Bey 

(18.8.1920) 

– Ḥüseyin 

Ṣabrī Bey 

(19.9.1920)  

(21.10.1920) 

– 

‘Abdullāh 

Lāmi‘ Bey 

(1.1921) – 

Fā’iḳ 

Nüzhet 

Bey 

(8.1921) – 

Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(4.1922) 

Minister für 

Öffentliche 

Arbeiten 

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(11.11.1918) 

– Şevket 

Turgut Paşa 

(24.2.1919)  

Aḥmed 

‘Avnī Paşa 

(4.3.1919) – 

Şevket 

Turgut Paşa 

(2.4.1919) – 

Aḥmed 

Ferīd Bey 

(21.5.1919) 

– ‘Abūḳ 

Aḥmed 

Paşa 

(21.7.1919)  

‘Abūḳ 

Aḥmed Paşa 

(21.7.1919) 

Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(08 3.1920)  

Cemīl Paşa 

(5.4.1920) 

– Ẕekī Paşa 

(7.1920)  

‘Abdullāh 

Lāmi‘ Bey 

(10.1920) 

– ‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.1921) 

Post- und 

Telegramm-

minister 

‘Abdurraḥ-

mān Şeref 

Bey 

Meḥmed 

‘Alī Bey 

(4.3.1919) 

    



 

 

xvii 

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

(10.1918) – 

Yūsuf 

Franko Paşa 

(12.1918) – 

Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(24.2.1919) 

Handels- 

und Agrar-

minister 

Kostaki 

Vayanis 

Efendi 

(11.11.1918) 

– ‘Abdullāh 

Lāmi‘ Bey 

(24.2.1919) 

Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(4 3.1919) – 

Ṭāhir Ḫayr-

eddīn Paşa 

(11.8.1919) 

– Meḥmed 

Hādī Paşa 

(11.9.1919) 

Meḥmed 

Hādī Paşa 

(11 9.1919) 

– 

‘Abdurraḥ-

mān Şeref 

Bey 

(8.2.1920)  

Meḥmed 

Ẓiyā’eddīn 

Bey 

(8.3.1920) 

Ḥüseyin 

Remzī 

Paşa 

(5.4.1920) 

– Đbrāhīm 

Edhem 

Bey (28 

6.1920) – 

Cemāl Bey 

(31.7.1920) 

– Meḥmed 

Hādī Paşa 

(12.9.1920)  

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(21.10.1920) 

– 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(6.1921) 

Scheich-

ulislam 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī 

Efendi 

(11.1918) 

Muṣṭafā 

Ṣabrī 

Efendi 

(3.1919) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī 

Efendi 

(10.1919) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī 

Efendi 

(10.1919) 

‘Abdullāh 

Bey 

(4.1920) – 

Muṣṭafā 

Ṣabrī 

Efendi 

(7.1920) – 

Meḥmed 

Meḥmed 

Nūrī 

Efendi 

(9.1920) 



 

 

xviii  

Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-30.9. / 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(21.10.1920

-1.11.1922) 

Nūrī 

Efendi 

(9.1920) 

Präsident 

des Staats-

rates 

Meḥmed 

Şerīf Paşa 

(11.11.1918) 

- Cemīl 

Mollā 

Efendi 

(24.2.1919)  

Seyyid 

‘Abdülḳādir 

Efendi 

(4.3.1919) – 

Rıẓā Tevfīḳ 

Bey 

(5.1919) – 

Meḥmed 

Şerīf Ra’ūf 

Paşa 

(8.1919) 

‘Abdurraḥ-

mān Şeref 

Bey 

(10.1919) 

Cemīl 

Mollā Bey 

(11.3.1920) 

Rāşid Bey 

(5.4.1920) 

– Đbrāhīm 

Edhem 

Bey 

(2.5.1920) 

– Rıẓā 

Tevfīḳ Bey 

(8.1920)  

Muṣṭafā 

‘Ārif Bey 

(10.1920) 

– Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(8.1921) 

Erster 

Kammer-

herr des 

Sultans 

Lüṭfī Simāvī 

Bey 

(7.1918) 

Yāver 

‘Ömer Paşa 

(3.1919) 

Yāver 

‘Ömer Paşa 

(3.1919) 

Yāver 

‘Ömer 

Paşa 

(3.1919) 

Yāver 

‘Ömer 

Paşa 

(3.1919) 

Yāver 

‘Ömer 

Paşa 

(3.1919) 

Erster 

Sekretär 

des Sultans 

‘Alī Fu’ād 

Bey 

(7.1912) 

‘Alī Fu’ād 

Bey 

(7.1912)  

‘Alī Fu’ād 

Bey 

(7.1912) 

‘Alī Fu’ād 

Bey 

(7.1912) 

Rıf‘at Bey 

(4.1920) 

Rıf‘at Bey 

(4.1920) 

Staats-

sekretär des 

Großwesirs 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(8.1913) 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(8.1913) 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(8.1913) 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(8.1913) 

Cemāl Bey 

(4.1920) – 

Nūrī Bey 

(8.1920)  

‘Alī Fu’ād 

Bey 

(10.1920) 

 

II. MILITÄRVERWALTUNG 

 



 

 

xix 

Von der Ausrufung der Konstitution bis zur Gegenrevolution vom 31. März (23.7.1908-

14.4.1909): 

 

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed Kāmil 

Paşa (5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Chef des General-

stabs 

 Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Kommandant der 

Leibwache des 

Sultans 

Meḥmed Ra’ūf 

Paşa (1.1882) 

Maḥmūd Muḫtār 

Paşa (8.1908) 

Maḥmūd Muḫtār 

Paşa (8.1908) 

Yāver Paşa 

(14.4.1909) – 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(4.1909) 

Kommandant der 

Zweiten Armee 

Nāṣır Paşa 

(2.1907) 

‘Alī Rıẓā Paşa 

(8.1908) – 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (9.1908) – 

Ṣāliḥ Ḫulūṣī Paşa 

(1.1909) 

  

Kommandant der 

Dritten Armee 

Đbrāhīm Edhem 

Paşa (6.1908)  

Maḥmūd Şevket 

Paşa (8.1908) 

Maḥmūd Şevket 

Paşa (8.1908) 

Maḥmūd 

Şevket Paşa 

(8.1908) 

Kommandant der 

Vierten Armee 

Meḥmed Ẕekī 

Paşa (6.1888) 

‘Abdullāh Paşa 

(8.1908) – 

Süleymān Şevket 

Paşa (9.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(9.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(9.1908) 

Kommandant der 

Fünften Armee 

Muṣṭafā Nūrī 

Paşa (3.1906)  

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (8.1908) – 

‘Osmān Fevzī 

Paşa (9.1908) 

‘Osmān Fevzī 

Paşa (9.1908) – 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) 

Kommandant der 

Sechsten Armee 

Süleymān Fevzī 

Paşa (10.1904)  

‘Osmān Paşa 

(8.1908) – 

Meḥmed Fāẓıl 

Paşa (9.1908) 

Meḥmed Fāẓıl 

Paşa (9.1908) – 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) 



 

 

xx  

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed Kāmil 

Paşa (5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Kommandant der 

Siebten Armee 

Aḥmed Fevzī 

Paşa (8.1905) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1908) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1908) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1908) 

 

Von der Gegenrevolution vom 31. März bis zum Bāb-ı ‘Ālī-Putsch (14.4.1909-23.1.1913): 

 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(1.1910) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(9.1911) 

Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(7.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(10.1912) 

Chef des 

General-

stabs 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed 

‘Đzzet Paşa 

(8.1908) 

Kom-

mandant 

der Leib-

wache des 

Sultans 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(4.1909) 

Ẕekī Paşa 

(1.1910) 

   

Kom-

mandant 

der 

Zweiten 

Armee 

     

Kom-

mandant 

der 

Dritten 

Armee 

Meḥmed Hādī 

Paşa (5.1909) 

    

Kom-

mandant 

der 

Vierten 

Armee 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(9.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(9.1908) – 

‘Osmān Paşa 

(5.1910) 

   



 

 

xxi 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(1.1910) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(9.1911) 

Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(7.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(10.1912) 

Kom-

mandant 

der 

Fünften 

Armee 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) 

Süleymān 

Fevzī Paşa 

(10.1910) 

   

Kom-

mandant 

der 

Sechsten 

Armee 

‘Abdullāh Paşa 

(3.1909) – 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(12.1909) 

    

Kom-

mandant 

der 

Siebten 

Armee 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1908) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1908) 

– Meḥmed ‘Alī 

Paşa (4.1910) 

   

 

Vom Bāb-ı ‘Ālī-Putsch bis zum Waffenstillstand von Mudros (23.1.1913-30.10.1918):  

 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal‘at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Chef des 

Generalstabs 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (8.1908) – 

Enver Paşa 

(1.1914) – 

Bronsart von 

Schellendorf 

(5.1914) 

Bronsart von 

Schellendorf 

(5.1914) – H. 

von Seeckt 

(2.1918) 

Enver Paşa 

(10.1918) 

 

Vom Waffenstillstand von Mudros bis zur Auflösung des Sultanats (30.10.1918-1.11.1922):  
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Großwesir Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(11.11.1918-

12.1.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-16.5.; 

19.5.-

20.7..; 

21.7.-30.9. 

/ 

1.10.1919) 

‘Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.- 31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Chef des 

General-

stabs 

Cevād Şākir 

Paşa 

(11.1918) – 

Muṣṭafā 

Fevzī Paşa 

(12.1918) 

Muṣṭafā 

Fevzī Paşa 

(12.1918) – 

Cevād 

Şākir Paşa 

(10.1919) – 

Meḥmed 

Hādī Paşa 

(8.1919) – 

Fu’ād Paşa 

(9.1919) 

Cevād 

Şākir Paşa 

(10.1919) – 

Şevket 

Turgud 

Paşa 

(2.1920) 

Şevket 

Turgud 

Paşa 

(2.1920) 

Nażīf Paşa 

(4.1920) – 

Meḥmed 

Hādī Paşa 

(2.-19.5.1920) 

 

 
ANMERKUNGEN: 
 

Leibwache des Sultans: Erste Armee Dritte Armee: Armee von Rumelien Vierte Armee: 

Armee von Anatolien (umgezogen an die anatolische Fronte) Fünfte Armee: Armee von 

Arabien (umgezogen an die anatolische Fronte) Sechste Armee: Armee von Irak Siebte 

Armee: Armee von Yemen. 

 
Armeekommandanten im Balkankrieg 10.1912-4.1913 

Vizeoberbefehlshaber: Nāżım Paşa (10.1912) – Aḥmed ‘Đzzet Paşa (1.1913) Kommandant 

der östlichen Armee: ‘Abdullāh Paşa (10.1912) Kommandant der westlichen Armee: ‘Alī 

Rıẓā Paşa (10.1912) Kommandant der Armee von Vardar: Ẕekī Paşa (10.1912). 

 



 

 

xxiii 

Armeekommandanten im Weltkrieg 1914-1918 

Vizeoberbefehlshaber: Enver Paşa (8.1914) – Aḥmed ‘Đzzet Paşa (10.1918) Kommandant 

der Ersten Armee: Liman von Sanders Paşa (8.1914) – Colmar von der Goltz Paşa (3.1915) – 

Meḥmed Es‘ad Paşa (11.1915) Kommandant der Zweiten Armee: Aḥmed Cemāl Paşa 

(8.1914) – Vehīb Paşa (11.1914) – Aḥmed ‘Đzzet Paşa (2.1915) – Muṣṭafā Kemāl Paşa 

(12.1916) – Muṣṭafā Fevzī Paşa (7.1917) – Nihād Paşa (10.1917) – Cemāl Paşa (5.1919) 

Kommandant der Dritten Armee: Ḥasan ‘Đzzet Paşa (8.1914) – Enver Paşa (12.1914) – Ḥāfıż 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa (1.1915) – Maḥmūd Kāmil Paşa (2.1915) – Vehīb Paşa (2.1916) – Ya‘ḳūb 

Şevḳī Paşa (3.1918) – Meḥmed Es‘ad Paşa (6.1918) Kommandant der Vierten Armee: Ẕekī 

Paşa (8.1914) – Aḥmed Cemāl Paşa (Büyük) (11.1914) – Cemāl Paşa (Mersinli) (1.1918) 

Kommandant der Fünften Armee: Liman von Sanders Paşa (3.1915) – Maḥmūd Kāmil Paşa 

(-) – Meḥmed Es‘ad Paşa (2.1918) Kommandant der Sechsten Armee: Colmar von der Goltz 

Paşa (12.1915) – Ḫalīl Paşa (3.1916) ‘Alī Đḥsān Paşa (9.1918) Kommandant der Siebten 

Armee: Muṣṭafā Kemāl Paşa (7.1917) – Muṣṭafā Fevzī Paşa (10.1917) – Muṣṭafā Kemāl Paşa 

(8.1918) Kommandant der Achten Armee: Kress von Kressenstein (9.1917) – Cevād Paşa 

(12.1917) – Nūreddīn Paşa (10.1918) Kommandant der Neunten Armee: Ya‘ḳūb Şevḳī Paşa 

(6.1918). 

 
 

Kommandanten der Armeegruppen  

Kommandant der Kaukasischen Islamischen Armee: Nūrī Paşa Kommandant der Gruppe 

der Kaukasischen Armeen: Aḥmed ‘Đzzet Paşa (3.-12.1917) Kommandant der Gruppe der 

Östlichen Armeen: Vehīb Paşa (6.1918) – Ḫalīl Paşa (7.1918) Kommandant der Gruppe 

der Blitzarmeen: Erich von Falkenhayn (7.1917) – Liman von Sanders Paşa (3.1918) – 

Muṣṭafā Kemāl Paşa (10.1918). 

 

III. PROVINZVERWALTUNG 

 

GOUVERNEURE 

 

Von der Ausrufung der Konstitution bis zur Gegenrevolution vom 31. März (23.7.1908-

14.4.1909):  
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Adana Süleymān Baḥrī 

Paşa (3.1898) 

Meḥmed Cevād 

Bey (9.1908) 

Meḥmed Cevād 

Bey (9.1908) 

Meḥmed Cevād 

Bey (9.1908) 

Ankara Muṣṭafā Nūrī 

Bey (10.1907) 

Ebūbekir Ḥāzım 

Bey (9.1908) 

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (3.1909) 

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (3.1909) 

Aydın Đbrāhīm Fā’iḳ 

Bey (1.1907) 

Meḥmed Şerīf 

Ra’ūf Paşa 

(8.1908)  

‘Alī Ġālib Bey 

(2.1909) – 

Meḥmed Ferīd 

Paşa (3.1909) 

Meḥmed Ferīd 

Paşa (3.1909) 

Baġdād Necmeddīn 

Mollā Bey 

(5.1908) 

Necmeddīn 

Mollā Bey 

(5.1908) – 

Meḥmed Fāẓıl 

Paşa (10.1908) 

Meḥmed Fāẓıl 

Paşa (10.1908) 

Meḥmed Fāẓıl 

Paşa (10.1908) 

Beyrūt Đbrāhīm Ḫalīl 

Paşa (9.1903) 

Đbrāhīm Ḫalīl 

Paşa (9.1903) – 

Đbrāhīm Edhem 

Bey (12.1908) 

Đbrāhīm Edhem 

Bey (12.1908) 

Đbrāhīm Edhem 

Bey (12.1908) 

Bitlis Sālim Paşa 

(7.1907) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (8.1908) – 

Meḥmed Ḥüsnī 

Bey (1.1909) 

Meḥmed Ḥüsnī 

Bey (1.1909) 

Meḥmed Ḥüsnī 

Bey (1.1909) 

Cezāyir-i Baḥr-ı 

Sefīd 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (3.1906) 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (3.1906) – 

‘Alī Ekrem Bey 

(9.1908)  

‘Alī Ekrem Bey 

(9.1908) 

‘Alī Ekrem Bey 

(9.1908) 

Diyārbekir Maḥmūd ‘Ārif 

Paşa (12.1907)  

Süleymān 

Şevket Paşa 

(8.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(8.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(8.1908) 

Edirne ‘Abdülvahhāb 

Paşa (10.1907) 

Ṭāhir Paşa 

(8.1908) 
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Ḥaleb Meḥmed Nāżım 

Paşa (8.1905)  

Meḥmed Nāżım 

Paşa (8.1905) – 

Aḥmed Reşīd 

Bey (9.1908) 

Aḥmed Reşīd 

Bey (9.1908) 

Aḥmed Reşīd 

Bey (9.1908) 

Ḥicāz Aḥmed Rātib 

Paşa (6.1895)  

Aḥmed Rātib 

Paşa (6.1895) – 

Kāżım Paşa 

(9.1908) 

Kāżım Paşa 

(9.1908) 

Kāżım Paşa 

(9.1908) 

Ḫüdāvendigār Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (3.1906)  

Meḥmed Tevfīḳ 

Bey (3.1906) – 

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (1.1909) 

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (1.1909) 

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (1.1909) 

Gouverneure von 

Đstanbul 

    

Oberbürgermeister 

von Đstanbul  

Reşīd Mümtāz 

Paşa (6.1906) 

Meḥmed Şerīf 

Ra’ūf Paşa 

(8.1908) – 

Muṣṭafā Zīver 

Bey (8.1908)  

Muṣṭafā Zīver 

Bey (8.1908 – 

Ebūbekir Ḥāzım 

Bey (3.1909)  

Ebūbekir Ḥāzım 

Bey (3.1909) 

Kastamonu Đsmā‘īl Fu’ād 

Bey (3.1908)  

‘Alī Rıẓā Bey 

(8.1908) 

‘Ömer ‘Ālī Bey 

(2.1909) 

‘Ömer ‘Ālī Bey 

(2.1909) 

Konya Meḥmed Cevād 

Bey (9.1907) 

Meḥmed Cevād 

Bey (9.1907) – 

Meḥmed Nāżım 

Paşa (9.1908)  

‘Ārifī Paşa 

(2.1909) 

‘Ārifī Paşa 

(2.1909) 

Kosova Maḥmūd Şevket 

Paşa (4.1905) 

Meḥmed Hādī 

Paşa (8.1908) 

  

Ma‘mūretül‘azīz Ḫālid Bey 

(10.1906) 

Ḫālid Bey 

(10.1906) – ‘Alī 

Nuṣret Paşa 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1909) 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1909) 
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

(10.1908) – 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1909) 

Manastır Ḥıfżī Paşa 

(2.1907) 

Ḥıfżī Paşa 

(2.1907) – Faḫrī 

Paşa (11.1908) 

Faḫrī Paşa 

(11.1908)  

Faḫrī Paşa 

(11.1908) 

Mūṣul Muṣṭafā Bey 

(9.1905) 

Ẕekī Paşa 

(8.1908) – 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Selānik Meḥmed Şerīf 

Ra’ūf Paşa 

(9.1904)  

‘Alī Dāniş Bey 

(8.1908) 

‘Alī Dāniş Bey 

(8.1908) 

‘Alī Dāniş Bey 

(8.1908) 

Sivas Reşīd ‘Ākif 

Paşa (2.1902)  

Ebūbekir Ḥāzım 

Bey (8.1908) – 

Muṣṭafā Nūrī 

Bey (9.1908) – 

Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (11.1908) 

Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (11.1908) 

Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (11.1908) 

Sūriyye Đbrāhīm Şükrī 

Paşa (3.1906) 

Đbrāhīm Şükrī 

Paşa (3.1906) – 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (12.1908) 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (12.1908) 

Ḥüseyin Nāżım 

Paşa (12.1908) 

Đşkodra Muṣṭafā Nūrī 

Bey (6.1908) 

Muṣṭafā Nūrī 

Bey (6.1908) – 

Seyfeddīn Bey 

(9.1908) – Faḫrī 

Paşa (12.1908) 

Faḫrī Paşa 

(12.1908)  

Faḫrī Paşa 

(12.1908) 

Ṭrāblusġarb Receb Paşa Receb Paşa Aḥmed Fevzī Aḥmed Fevzī 



 

 

xxvii 

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

(10.1904)  (10.1904) – 

Aḥmed Fevzī 

Paşa (12.1908)  

Paşa (12.1908)  Paşa (12.1908) 

Trabzon Ferīd Paşa 

(7.1907) 

‘Ārifī Paşa 

(8.1908) 

Bekir Sāmī Bey 

(2.1909) 

Bekir Sāmī Bey 

(2.1909) 

Van ‘Alī Rıẓā Bey 

(11.1907)  

‘Alī Rıẓā Bey 

(11.1907) – 

Meḥmed Ferīd 

Paşa (10.1908) 

Meḥmed Ferīd 

Paşa (10.1908)  

Meḥmed Ferīd 

Paşa (10.1908) 

Yanya  Ḥilmī Paşa 

(12.1907) 

Ḥilmī Paşa 

(12.1907) 

‘Alī Rıẓā Bey 

(2.1909) 

‘Alī Rıẓā Bey 

(2.1909) 

Yemen Aḥmed Fevzī 

Paşa (8.1905) 

Aḥmed Fevzī 

Paşa (8.1905) – 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (10.1908) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (10.1908) 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (10.1908) 

 

Von der Gegenrevolution vom 31. März bis zum Bāb-ı ‘Ālī-Putsch (14.4.1909-23.1.1913):  

 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Adana Muṣṭafā Ẕihnī 

Paşa (5.1909) 

– Aḥmed 

Cemāl Bey 

(9.1909) 

Aḥmed Cemāl 

Bey (9.1909) 

– Aḥmed 

Mu‘ammer 

Bey (6.1911)  

Aḥmed 

Mu‘ammer 

Bey (6.1911) 

– Muṣṭafā 

Nedīm Bey 

(1.1912) 

Emīn Bey 

(8.1912)  

Emīn Bey 

(8.1912) 

Ankara Meḥmed ‘Alī Münīf Meḥmed Meḥmed Meḥmed 
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Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Tevfīḳ Bey 

(3.1909) – 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(9.1909) 

Bey (9.1910) 

– Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(1.1912) 

Reşīd Paşa 

(1.1912) 

Reşīd Paşa 

(1.1912) 

Reşīd Paşa 

(1.1912) 

Aydın Kāżım Paşa 

(5.1909) – 

Maḥmūd 

Muḫtār Paşa 

(8.1909) 

Maḥmūd 

Muḫtār Paşa 

(8.1909) – 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(10.1910)  

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(10.1910) – 

Meḥmed 

Celāl Bey 

(12.1911) 

Aḥmed Reşīd 

Bey (8.1912)  

Kemāl Bey 

(10.1912) 

Baġdād Meḥmed Fāẓıl 

Paşa 

(10.1908) – 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(12.1909) 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(12.1909) – 

Aḥmed Cemāl 

Bey (6.1911) 

Aḥmed Cemāl 

Bey (6.1911) 

Aḥmed Cemāl 

Bey (6.1911) 

– Meḥmed 

Ẕekī Paşa 

(8.1912)  

Meḥmed Ẕekī 

Paşa (8.1912) 

Beyrūt Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(12.1908) 

Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(12.1908) – 

Meḥmed 

Nūreddīn Bey 

(5.1910)  

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(9.1911)  

Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(8.1912) 

Đbrāhīm 

Edhem Bey 

(8.1912) 

Bitlis Meḥmed 

Ḥüsnī Bey 

(1.1909) – 

Sālim Paşa 

(7.1909)  

Ṭāhir Paşa 

(2.1910) – 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1911) 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1911) – 

Aḥmed 

Nedīm Bey 

(1.1912)  

‘Alī Paşa 

(8.1912) 

‘Alī Paşa 

(8.1912) 
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Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Cezāyir-i 

Baḥr-ı Sefīd 

‘Alī Ekrem 

Bey (9.1908) 

‘Alī Ekrem 

Bey (9.1908) 

– Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(11.1910) – 

Đbrāhīm Selīm 

Ṣūsa Bey 

(12.1910) 

Đbrāhīm Selīm 

Ṣūsa Bey 

(12.1910) – 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey (10.1911)  

‘Alī Ṣubḥī 

Bey (10.1911) 

– ‘Alī Ekrem 

Bey (7.1912) 

 

Diyārbekir Süleymān 

Şevket Paşa 

(8.1908) 

Süleymān 

Şevket Paşa 

(8.1908) – 

‘Alī Ġālib 

Paşa (5.1910) 

– Ḥüseyin 

Celāl Bey 

(7.1911)  

Ḥüseyin Celāl 

Bey (7.1911) 

Ḥüseyin Celāl 

Bey (7.1911) 

Ḥüseyin Celāl 

Bey (7.1911) 

Edirne  Meḥmed 

Celāl Bey 

(3.1910) – 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(7.1911)  

Meḥmed 

Emīn Bey 

(7.1911) 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(7.1911) – 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (8.1912)  

Aḥmed Reşīd 

Paşa (8.1912) 

Ḥaleb Aḥmed Reşīd 

Bey (9.1908) 

– Faḫrī Paşa 

(9.1909) 

Faḫrī Paşa 

(9.1909) – 

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(8.1910) – 

‘Alī Mażhar 

Bey (7.1911) 

‘Alī Mażhar 

Bey (7.1911) 

– ‘Alī Ġālib 

Bey (1.1912)  

‘Alī Ġālib 

Bey (1.1912) 

– Muṣṭafā 

Vefīḳ Bey 

(8.1912)  

Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (8.1912) 
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Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Ḥicāz Meḥmed 

Emīn Bey 

(5.1909)  

Meḥmed 

Emīn Bey 

(5.1909) – 

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(2.1911) 

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(2.1911) – 

Ḫalīl Bey 

(11.1911) – 

Muṣṭafā Ẕihnī 

Paşa (1.1912)  

Muṣṭafā Ẕihnī 

Paşa (1.1912) 

– Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(9.1912)  

Aḥmed Reşīd 

Paşa (9.1912) 

Ḫüdāvendi-

gār 

Muṣṭafā 

‘Azmī Bey 

(1.1909) 

Muṣṭafā 

‘Azmī Bey 

(1.1909) 

Muṣṭafā 

‘Azmī Bey 

(1.1909) 

Muṣṭafā 

‘Azmī Bey 

(1.1909) – 

Đbrāhīm Ḫalīl 

Paşa (9.1912)  

Đbrāhīm Ḫalīl 

Paşa (9.1912) 

– ‘Alī Dāniş 

Bey (11.1912)  

Gouvern-

eure von 

Đstanbul 

Meḥmed Şerīf 

Paşa (8.1909)  

Meḥmed Şerīf 

Paşa (8.1909) 

Meḥmed Şerīf 

Paşa (8.1909) 

– Emīn Bey 

(10.1911) – 

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Bey (1.1912)  

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Bey (1.1912) 

Cemīl Paşa 

(10.1912)  

Oberbürger-

meister von 

Đstanbul  

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(3.1909) – 

Ḫalīl Edhem 

Bey (8.1909)  

Meḥmed 

Tevfīḳ Bey 

(1.1910) – 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey (6.1910) 

– Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(7.1911) 

Tevfīḳ Bey 

(9.1911)  

Tevfīḳ Bey 

(9.1911) – 

Cemīl Paşa 

(8.1912)  

Cemīl Paşa 

(8.1912) 

Kastamonu ‘Ömer ‘Ālī 

Bey (2.1909) 

Meḥmed 

Ḥüsnī Bey 

‘Alī Ġālib 

Paşa (7.1911) 

Emīn Bey 

(1.1912) – 

Meḥmed 

Ġālib Bey 



 

 

xxxi 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

– Meḥmed 

Ḥüsnī Bey 

(7.1909) 

(7.1909) – 

Süleymān 

Nażīf Bey 

(11.1910) – 

‘Alī Ġālib 

Paşa (7.1911)  

– Emīn Bey 

(1.1912)  

Meḥmed 

Ġālib Bey 

(8.1912) 

(8.1912) 

Konya ‘Ārifī Paşa 

(2.1909) 

‘Ārifī Paşa 

(2.1909) 

‘Ārifī Paşa 

(2.1909) – 

Aḥmed 

Mu‘ammer 

Bey (1.1912) 

– Samīḥ 

Rıf‘at Bey 

(6.1912)  

Samīḥ Rıf‘at 

Bey (6.1912) 

– ‘Alī Rıẓā 

Bey (8.1912)  

Samīḥ Rıf‘at 

Bey (6.1912) 

– ‘Alī Rıẓā 

Bey (8.1912) 

Kosova Ḥüseyin 

Ḥüsnī Paşa 

(5.1909) – 

‘Alī Mażhar 

Bey (8.1909) 

‘Alī Mażhar 

Bey (8.1909) 

– Ḫalīl Bey 

(11.1910)  

Ḫalīl Bey 

(11.1910) – 

Mażhar Bey 

(11.1911) 

Mażhar Bey 

(11.1911) – 

‘Alī Ġālib 

Paşa (8.1912) 

 

Ma’mūretül-

‘azīz 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1909) 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1909) – 

Kāżım Bey 

(1.1911) 

Kāżım Bey 

(1.1911) – 

‘Alī Nāżım 

Bey (2.1912)  

‘Alī Nāżım 

Bey (2.1912) 

‘Alī Nāżım 

Bey (2.1912) 

Manastır Faḫrī Paşa 

(11.1908) – 

Ḫalīl Bey 

(10.1909) 

Ḫalīl Bey 

(10.1909) – 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(11.1910)  

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(11.1910) 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(11.1910) – 

‘Alī Münīf 

Bey (1.1912) 

 



 

 

xxxii  

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

– Behcet 

Yūsuf Bey 

(8.1912) 

Mūṣul Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (1.1909) 

– Meḥmed 

Fāẓıl Paşa 

(8.1912) 

Meḥmed Paşa 

(8.1912) – 

Muḥarrem 

Mümtāz Bey 

(12.1912) 

Selānik ‘Alī Dāniş 

Bey (8.1908) 

– Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Bey (9.1909) 

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Bey (9.1909) 

Đbrāhīm 

Ḫayrullāh 

Bey (9.1909) 

– Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(1.1912)  

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(1.1912) – 

‘Alī Ferīd 

Paşa (8.1912) 

– Meḥmed 

Nāżım Paşa 

(9.1912) 

 

Sivas Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (11.1908) 

Muṣṭafā Vefīḳ 

Bey (11.1908) 

– Meḥmed 

Nāżım Paşa 

(2.1910) – 

Kāmil Bey 

(4.1910) – 

‘Alāeddīn 

Bey (1.1911) 

‘Alāeddīn 

Bey (1.1911) 

‘Alāeddīn 

Bey (1.1911) 

– Kāmil Bey 

(8.1912)  

Kāmil Bey 

(8.1912) 

Sūriyye Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(12.1908) 

Ḥüseyin 

Nāżım Paşa 

(12.1908) – 

‘Alī Ġālib 

‘Alī Ġālib 

Bey (12.1910) 

– Ḥasan 

Nāżım Bey 

Ḥasan Nāżım 

Bey (1.1912) 

Ḥasan Nāżım 

Bey (1.1912) 



 

 

xxxiii 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Bey (12.1910)  (1.1912)  

Đşkodra Cemāl Bey 

(5.1909) 

Cemāl Bey 

(5.1909) – 

Ḥasan Bedrī 

Paşa (9.1910) 

– Muṣṭafā 

Nedīm Bey 

(5.1911)  

Muṣṭafā 

Nedīm Bey 

(5.1911) – 

Ḫayrī Paşa 

(1.1912) – 

Ḥasan Rıẓā 

Paşa (3.1912) 

  

Ṭrāblusġarb Aḥmed Fevzī 

Paşa 

(12.1908) – 

Ḥüseyin 

Ḥüsnī Paşa 

(8.1909) 

Ḥüseyin 

Ḥüsnī Paşa 

(8.1909) – 

Đbrāhīm 

Edhem Paşa 

(7.1910)  

Đbrāhīm 

Edhem Paşa 

(7.1910) – 

Neş’et Bey 

(11.1911) 

  

Trabzon Bekir Sāmī 

Bey (2.1909) 

– Muṣṭafā 

Bey (9.1909) 

Muṣṭafā Bey 

(9.1909) – 

Süleymān 

Nażīf Bey 

(7.1911) 

Süleymān 

Nażīf Bey 

(7.1911) – 

Bekir Sāmī 

Bey (1.1912) 

Bekir Sāmī 

Bey (1.1912) 

– Meḥmed 

‘Alī Aynī Bey 

(8.1912)  

Meḥmed ‘Alī 

Aynī Bey 

(8.1912) 

Van Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(10.1908) – 

Bekir Sāmī 

Bey (8.1909) 

Bekir Sāmī 

Bey (8.1909) 

– ‘Alī Nāżım 

Bey (3.1911) 

‘Alī Nāżım 

Bey (3.1911) 

– Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Bey 

(2.1912) 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (2.1912) 

– Aḥmed 

‘Đzzet Bey 

(8.1912) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Bey (8.1912) 

Yanya  ‘Alī Rıẓā Bey 

(2.1909) – 

Ḥüsāmeddīn 

Bey (11.1909) 

Ḥüsāmeddīn 

Bey (11.1909) 

Ḥüsāmeddīn 

Bey (11.1909) 

– Meḥmed 

‘Alī ‘Aynī 

Bey (1.1912) 

Meḥmed ‘Alī 

‘Aynī Bey 

(1.1912) – 

Ḥasan Taḥsīn 

Paşa (8.1912)  

 



 

 

xxxiv  

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Yemen Ḥasan Taḥsīn 

Paşa 

(10.1908) 

Kāmil Bey 

(1.1910) – 

Meḥmed ‘Alī 

Paşa (4.1910)  

Meḥmed ‘Alī 

Paşa (4.1910) 

– Maḥmūd 

Nedīm Bey 

(11.1911) 

  

 

Vom Bāb-ı ‘Ālī-Putsch bis zum Waffenstillstand von Mudros (23.1.1913-30.10.1918):  

 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Adana Emīn Bey 

(8.1912) 

Emīn Bey 

(8.1912) – ‘Alī 

Seydī Bey 

(11.1913) – 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (2.1914) 

Aḥmed Midḥat 

Bey (2.1917) – 

Ḥasan Nāżım 

Bey (10.1917)  

Ḥasan Nāżım 

Bey (10.1917) 

Ankara Meḥmed Reşīd 

Paşa (1.1912) 

Ḫulūṣī Bey 

(6.1913) – ‘Alī 

Mażhar Bey 

(2.1914) – 

Muṣṭafā ‘Āṭıf 

Bey (7.1915) – 

Süleymān Necmī 

Bey (10.1915) 

Meḥmed Reşīd 

Bey (2.1917) – 

Ḥasan Nāżım 

Bey (4.1917) – 

Cevdet Bey 

(10.1917) – 

Süleymān Ḳāni‘ 

Bey (1.1918) – 

‘Azmī Bey 

(8.1918)  

‘Azmī Bey 

(8.1918) 

Aydın Ḥüseyin Nāżım Ḥüseyin Nāżım Muṣṭafā Raḥmī Ḥasan Taḥsīn 



 

 

xxxv 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Paşa (1.1913) Paşa (1.1913) – 

Muṣṭafā Raḥmī 

Bey (10.1913)  

Bey (10.1913) Bey (10.1918)  

Baġdād Meḥmed Ẕekī 

Paşa (8.1912) – 

Ḥüseyin Celāl 

Bey (5.1913) 

Ḥüseyin Celāl 

Bey (5.1913) – 

Cāvid Paşa 

(2.1914) – 

Süleymān Nażīf 

Bey (12.1914) – 

Nūreddīn Bey 

(4.1915) – Ḫalīl 

Paşa (1.1916) 

  

Beyrūt Ebūbekir Ḥāzım 

Bey (1.1913)  

‘Alī Münīf Bey 

(6.1913) – Bekir 

Sāmī Bey 

(9.1913) – 

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (6.1915)  

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (6.1915) – 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (6.1918) 

 

Bitlis ‘Alī Paşa 

(8.1912) 

‘Alī Paşa 

(8.1912) – 

‘Abdülvahhāb 

Ṣubḥī Bey 

(3.1914) – 

Memdūḥ Sermed 

Bey (9.1915) 

(russische 

Okkupation 

3.1916) – Ḥaydar 

Ḥilmī Bey 

(1.1917) 

Ḥaydar Ḥilmī 

Bey (1.1917) – 

Aḥmed Mażhar 

Müfīd Bey 

(4.1918) 

Aḥmed Mażhar 

Müfīd Bey 

(4.1918) 



 

 

xxxvi  

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Diyārbekir Ḥüseyin Celāl 

Bey (7.1911) – 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (5.1913)  

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (5.1913) – 

Ḥüseyin Celāl 

Bey (2.1914) – 

Meḥmed Reşīd 

Bey (8.1914) – 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (3.1915) – 

Süleymān Necmī 

Bey (1.1917) – 

Bedrī Bey 

(1.1917)  

Bedrī Bey 

(1.1917) – 

Şevket Bey 

(4.1918) 

Şevket Bey 

(4.1918)  

Edirne Aḥmed Reşīd 

Paşa (8.1912) 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (8.1912) – 

(russische 

Okkupation 

2.1916)  

Aḥmed Münīr 

Bey (4.1918) 

Aḥmed Münīr 

Bey (4.1918) 

Ḥaleb ‘Alī Münīf Bey 

(1.1913)  

‘Alī Münīf Bey 

(1.1913) – 

Meḥmed Celāl 

Bey (7.1913) – 

Bekir Sāmī Bey 

(6.1915) – 

Muṣṭafā ‘Abdül-

ḫāliḳ Bey 

(10.1915)  

Muṣṭafā ‘Abdül-

ḫāliḳ Bey 

(10.1915) – 

Tevfīḳ Bey 

(4.1917) – 

Muṣṭafā ‘Āṭıf 

Bey (6.1918) – 

Muṣṭafā ‘Abdül-

ḫāliḳ Bey 

(9.1918) 

 

Ḥicāz Aḥmed Reşīd 

Paşa (9.1912) – 

Aḥmed Nedīm 

Aḥmed Nedīm 

Bey (5.1913) – 

Vehīb Bey 

  



 

 

xxxvii 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Bey (5.1913)  (1.1914) – Ġālib 

Paşa (2.1915)  

Ḫüdāvendigār ‘Alī Dāniş Bey 

(11.1912) – 

Bekir Sāmī Bey 

(2.1913)  

Bekir Sāmī Bey 

(2.1913) – 

‘Abbās Ḥalīm 

Paşa (9.1913) – 

Meḥmed Ḥüsnī 

Bey (11.1914) – 

‘Alī ‘Osmān Bey 

(3.1915) – 

Aḥmed Midḥat 

Bey (9.1915) 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (2.1917)  

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (2.1917) 

Gouverneure 

von Đstanbul  

Cemīl Paşa 

(10.1912) 

Cemīl Paşa 

(10.1912) – 

‘Đṣmet Bey 

(10.1914) – 

Đsmā‘īl Cānbolat 

Bey (12.1915)  

Đsmā‘īl Cānbolat 

Bey (12.1915) – 

Süleymān Kānī 

Bey (8.1918)  

Süleymān Kānī 

Bey (8.1918) 

Oberbürger-

meister von 

Đstanbul  

Cemīl Paşa 

(8.1912) 

Cemīl Paşa 

(8.1912) – ‘Đṣmet 

Bey (11.1914) – 

Đsmā‘īl Cānbolat 

Bey (2.1916) – 

Bedrī Bey 

(5.1916)  

Bedrī Bey 

(5.1916) – Sezā’ī 

Bey (7.1917) – 

Süleymān Kānī 

Bey (8.1918)  

Süleymān Kānī 

Bey (8.1918) 

Kastamonu Meḥmed Ġālib 

Bey (8.1912) – 

Meḥmed Reşīd 

Paşa (5.1913) 

Meḥmed Reşīd 

Paşa (5.1913) – 

Muṣṭafā ‘Āṭıf 

Bey (10.1915)  

Muṣṭafā ‘Āṭıf 

Bey (10.1915) 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (10.1918)  

Konya Samīḥ Rıf‘at Bey Samīḥ Rıf‘at Bey Aḥmed Aḥmed 



 

 

xxxviii  

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

(6.1912) – ‘Alī 

Rıẓā Bey 

(8.1912) 

(6.1912) – ‘Alī 

Rıẓā Bey 

(8.1912) – 

Muṣṭafā ‘Azmī 

Bey (8.1914) – 

Aḥmed 

Mu‘ammer Bey 

(1.1917)  

Mu‘ammer Bey 

(1.1917) 

Mu‘ammer Bey 

(1.1917) – Cemāl 

Bey (11.1918)  

Ma’mūretül-

‘azīz 

‘Alī Nāżım Bey 

(2.1912) 

‘Alī Nāżım Bey 

(2.1912) – Sabit 

Bey (7.1914)  

Sābit Bey 

(7.1914) – Ref’et 

Bey (9.1917) – 

‘Alī Seydī Bey 

(7.1918) 

‘Alī Seydī Bey 

(7.1918) – ‘Alī 

Ġālib Bey 

(5.1919)  

Mūṣul Muḥarrem 

Mümtāz Bey 

(12.1912)  

Muḥarrem 

Mümtāz Bey 

(12.1912) – 

Es‘ad Paşa 

(7.1913) – 

Süleymān Nażīf 

Bey (9.1913) – 

Aḥmed Reşīd 

Paşa (12.1914) – 

Ḥaydar Ḥilmī 

Bey (2.1915) 

Ḥaydar Ḥilmī 

Bey (2.1915) – 

Memdūḥ Sermed 

Bey (9.1917) 

 

Sivas Kāmil Bey 

(8.1912) – 

Aḥmed 

Mu‘ammer Bey 

(2.1913) 

Aḥmed 

Mu‘ammer Bey 

(2.1913) – 

Süleymān Necmī 

Bey (1.1917) 

Süleymān Necmī 

Bey (1.1917) – 

Aḥmed Bey 

(3.1918)  

Sābit Bey 

(10.1918) 

Sūriyye Meḥmed ‘Ārif Meḥmed ‘Ārif Ḥasan Taḥsīn  
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Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Bey (1.1913) Bey (1.1913) – 

Ḫulūṣī Bey 

(7.1914) – ‘Azmī 

Bey (10.1915) – 

Ḥasan Taḥsīn 

Bey (8.1916)  

Bey (8.1916) – 

Bedrī Bey 

(7.1917) – Refet 

Bey (6.1918) – 

Ḥasan Taḥsīn 

Bey (9.1918) 

Trabzon Meḥmed ‘Alī 

Aynī Bey 

(8.1912) 

Samīḥ Rıf‘at Bey 

(6.1913) – Cemāl 

‘Azmī Bey 

(8.1913) (russ-

ische Okkupation 

4.1916) 

Süleymān Necmī 

Bey (3.1918) 

Süleymān Necmī 

Bey (3.1918)  

Van Aḥmed ‘Đzzet 

Bey (8.1912) – 

Ḥasan Taḥsīn 

Bey (5.1913)  

Ḥasan Taḥsīn 

Bey (5.1913) – 

Cevdet Bey 

(11.1914) (russ-

ische Okkupation 

3.1915) 

(russische 

Okkupation 

3.1915) – Ḥaydar 

Ḥilmī Bey 

(3.1918) 

Ḥaydar Ḥilmī 

Bey (3.1918) 

 

Vom Waffenstillstand von Mudros bis zur Auflösung des Sultanats (30.10.1918-1.11.1922):  

 

Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Adana Ḥasan Ḥasan Nāżım Meḥmed Meḥmed Meḥmed ‘Abdurraḥ-
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Nāżım Bey 

(10.1917) 

Bey 

(10.1917) 

Celāl Bey 

(11.1919) 

Celāl Bey 

(11.1919) 

Celāl Bey 

(11.1919) – 

‘Abdurraḥ-

mān Efendi 

(8.1920) 

mān Efendi 

(8.1920) 

Ankara ‘Azmī Bey 

(8.1918) 

‘Alī 

Muḥyīeddīn 

Paşa 

(3.1919)  

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(10.1919) 

(hat mit der 

Aufgabe 

nicht 

begonnen) 

   

Aydın Đbrāhīm 

Edhem 

Bey 

(11.1918) – 

Nūreddīn 

Paşa 

(12.1918)  

Aḥmed 

‘Đzzet Bey 

(3.1919) 

Aḥmed 

‘Đzzet Bey 

(3.1919) – 

Besīm Bey 

(1.1920) 

Besīm Bey 

(1.1920) – 

Mācid Bey 

(9.1920)  

Besīm Bey 

(1.1920) – 

Mācid Bey 

(9.1920)  

Mācid Bey 

(9.1920) 

Bitlis Aḥmed 

Mażhar 

Müfīd Bey 

(4.1918) 

Aḥmed 

Mażhar 

Müfīd Bey 

(4.1918) – 

Meḥmed 

Ẓiyā Paşa 

(5.1919)  
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Diyār-

bekir 

Şevket Bey 

(4.1918) – 

Muṣṭafā 

Neyyir Bey 

(1.1919) 

Muṣṭafā 

Neyyir Bey 

(1.1919) – 

Fā’iḳ ‘Ālī 

Bey (6.1919)  

Fā’iḳ ‘Ālī 

Bey 

(6.1919) – 

Ḥüseyin 

Mażhar 

Bey 

(1.1920) 

Ḥüseyin 

Mażhar 

Bey 

(1.1920) 

Ḥüseyin 

Mażhar Bey 

(1.1920) 

Ḥüseyin 

Mażhar Bey 

(1.1920) 

Edirne Aḥmed 

Münīr Bey 

(4.1918) 

Aḥmed 

Münīr Bey 

(4.1918) – 

Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(7.1919) 

Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(7.1919) 

Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(7.1919) 

Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(7.1919) 

Aḥmed 

Reşīd Paşa 

(7.1919) 

Ḫüdā-

vendigār 

Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Bey 

(2.1917) – 

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(12.1918)  

Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Bey 

(3.1919) – 

Muṣṭafā 

‘Azmī Bey 

(7.1919) – 

Muṣṭafā Paşa 

(9.1919)  

Ebūbekir 

Ḥāzım Bey 

(10.1919) – 

Aḥmed 

Keşfī Bey 

(2.1920)  

Aḥmed 

Keşfī Bey 

(2.1920) 

(4.–.7.1920 

Gouvern-

eure des 

Nationalen 

Abge-

ordneten-

hauses) – 

Ṣādıḳ 

Vicdānī Bey 

(7.1920) – 

Zīver Bey 

(8.1920) 

Zīver Bey 

(8.1920) – 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(11.1920) – 

‘Alī Kemāl 

Bey (3.1921) 

– Nafiz Bey 

(8.1921) – 

‘Azīz Nūrī 

Bey (4.1922) 

Gouvern- Süleymān Yūsuf Ẓiyā Cemīl Paşa ‘Abdullāh ‘Abdullāh Taḥsīn Bey 
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

eure von 

Đstanbul  

Kānī Bey 

(8.1918) – 

Yūsuf Ẓiyā 

Bey 

(12.1918)  

Bey 

(12.1918) – 

Cemīl Paşa 

(5.1919)  

(5.1919) – 

‘Abdullāh 

Lāmi‘ Bey 

(2.1920)  

Lāmi‘ Bey 

(2.1920)  

Lāmi‘ Bey 

(2.1920) 

(10.1920)  

Ober-

bürger-

meister 

von 

Đstanbul  

Süleymān 

Kānī Bey 

(8.1918) – 

Yūsuf Ẓiyā 

Bey 

(12.1918) 

Yūsuf Ẓiyā 

Bey 

(12.1918) – 

Cemīl Paşa 

(5.1919)  

Cemīl Paşa 

(5.1919) 

Ḫayreddīn 

Bey 

(3.1920) 

Sālim Paşa 

(4.1920)  

Sālim Paşa 

(4.1920) – 

Yūsuf Razi 

Bey 

(12.1920) – 

Meḥmed ‘Alī 

Bey (2.1921) 

– Meḥmed 

Celāl Bey 

(7.1921) – 

Meḥmed 

Ẓiyā’eddīn 

Bey (3.1922) 

Kasta-

monu 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Bey 

(10.1918) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Bey 

(10.1918) 

Aḥmed 

Cemāl Bey 

(10.1919)  

Aḥmed 

Cemāl Bey 

(10.1919) 

Aḥmed 

Cemāl Bey 

(10.1919) 

Aḥmed 

Cemāl Bey 

(10.1919) 

Konya Rıẓā Paşa 

(3.1919) – 

Cemāl Bey 

(5.1919) 

Cemāl Bey 

(5.1919) 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey 

(10.1919) 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey 

(10.1919) 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey 

(10.1919) 

‘Alī Ṣubḥī 

Bey 

(10.1919) 

Ma- ‘Alī Seydī Muḥarrem Muḥarrem Muḥarrem Muḥarrem Muḥarrem 
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

‘mūretül-

‘azīz 

Bey 

(7.1918) – 

‘Alī Ġālib 

Bey 

(5.1919) – 

Muḥarrem 

Mümtāz 

Bey 

(9.1919) 

Mümtāz Bey 

(9.1919) 

Mümtāz 

Bey 

(9.1919) 

Mümtāz 

Bey 

(9.1919) 

Mümtāz Bey 

(9.1919) 

Mümtāz Bey 

(9.1919) 

Sivas Đsmā‘īl 

Kemāl Bey 

(11.1918) 

Đsmā‘īl 

Kemāl Bey 

(11.1918) – 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(5.1919) 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(5.1919) 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(5.1919) 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(5.1919) 

Meḥmed 

Reşīd Paşa 

(5.1919) 

Trabzon Süleymān 

Necmī Bey 

(3.1918) 

Meḥmed 

Ġālib Bey 

(3.1919) 

‘Alī 

Ḥaydar 

Bey 

(10.1919) – 

Ḥamīd Bey 

(1.1920)  

Ḥamīd Bey 

(1.1920)  

Ḥamdī Bey 

(4.1920) 

Ḥamdī Bey 

(4.1920) 

Van Ḥaydar 

Ḥilmī Bey 

(3.1918) 

Ḥaydar 

Ḥilmī Bey 

(3.1918) – 

Meḥmed 

Midḥat Bey 
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

(5.1919) 

 

IV. AUTONOME PROVINZEN 

 

Von der Ausrufung der Konstitution bis zur Gegenrevolution vom 31. März (23.7.1908-

14.4.1909):  

 

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed Kāmil 

Paşa (5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Prinz von 

Bulgarien 

Ferdinand de 

Saxe-Cobourg et 

Gotha (8.1887) 

   

Gouverneur 

vom 

Sandschak von 

Libanon  

Yūsuf Franko Paşa 

(7.1907) 

Yūsuf Franko Paşa 

(7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Scherif von 

Mekka  

‘Alī Paşa bin 

‘Abdullāh Paşa 

(10.1905) 

‘Alī Paşa bin 

‘Abdullāh Paşa 

(10.1905) – 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908)  

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Beg von der 

Insel Samos 

Andrea Kopasis 

Efendi (12.1907) 

Andrea Kopasis 

Efendi (12.1907) 

Andrea Kopasis 

Efendi 

(12.1907) 

Andrea Kopasis 

Efendi 

(12.1907) 

Gouverneur Ferdinand de    
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed Kāmil 

Paşa (5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

von 

Ostrumelien 

Saxe-Cobourg et 

Gotha (8.1887) 

 

Von der Gegenrevolution vom 31. März bis zum Bāb-ı ‘Ālī-Putsch (14.4.1909-23.1.1913):  

 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Gouverneur 
vom 
Sandschak 
von Libanon  

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

Yūsuf Franko 

Paşa (7.1907) 

– 

Kuyumciyan 

Ohannes Paşa 

(12.1912) 

Scherif von 
Mekka  

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Beg von der 
Insel Samos 

Andrea 

Kopasis 

Efendi 

(12.1907) 

Andrea 

Kopasis 

Efendi 

(12.1907) 

Andrea Kopa-

sis Efendi 

(12.1907) – 

Ligor Vegle-

ris Efendi 

(3.1912) 

  

 

Vom Bāb-ı ‘Ālī-Putsch bis zum Waffenstillstand von Mudros (23.1.1913-30.10.1918):  

 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 
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Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Gouverneur 

vom Sandschak 

von Libanon 

Kuyumciyan 

Ohannes Paşa 

(12.1912) 

Kuyumciyan 

Ohannes Paşa 

(12.1912) – ‘Alī 

Münīf Bey 

(7.1915) 

‘Alī Münīf Bey 

(7.1915) – 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

Bey (4.1917)  

 

Scherif von 

Mekka  

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) 

Ḥüseyin Paşa 

(10.1908) – ‘Alī 

Ḥaydar Paşa 

(7.1916) 

  

 

V. VERTRETUNG IM AUSLAND 

 

Von der Ausrufung der Konstitution bis zur Gegenrevolution vom 31. März (23.7.1908-

14.4.1909):  

 

Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Athen Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Belgrad Đbrāhīm Fetḥī 

Paşa (11.1897) 

Đbrāhīm Fetḥī 

Paşa (11.1897) 

– Azaryan 

Efendi (9.1908) 

Azaryan Efendi 

(9.1908)  

Azaryan Efendi 

(9.1908) 

Berlin Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (11.1897) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (11.1897) 

– ‘Osmān 

Niżāmī Paşa 

(9.1908) 

‘Osmān Niżāmī 

Paşa (9.1908) 

‘Osmān Niżāmī 

Paşa (9.1908) 
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Brüssel ‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

Bukarest Ḥüseyin Kāżım 

Bey (1.1896) 

‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (8.1908) 

‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (8.1908) 

‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (8.1908) 

Çetine  Aḥmed Fevzī 

Paşa (6.1891) 

‘Abdülbāḳī Bey 

(8.1908) 

‘Abdülbāḳī Bey 

(8.1908) 

‘Abdülbāḳī Bey 

(8.1908) 

Den Haag Yūsuf Misak 

Efendi (2.1898) 

Yūsuf Misak 

Efendi (2.1898) 

Yūsuf Misak 

Efendi (2.1898) 

Yūsuf Misak 

Efendi (2.1898) 

London Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (3.1908) 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (3.1908) 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (3.1908) 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (3.1908) 

Madrid ‘Đzzet Fu’ād 

Paşa (3.1900) 

‘Đzzet Fu’ād 

Paşa (3.1900) – 

Đḥsān Bey 

(9.1908) 

Đḥsān Bey 

(9.1908) 

Đḥsān Bey 

(9.1908) 

Außerordentliche 

Kommissare von 

Ägypten 

Aḥmed Muḫtār 

Paşa (1885)  

Aḥmed Muḫtār 

Paşa (1885) 

Meḥmed Şerīf 

Ra’ūf Paşa 

(2.1909) 

 

Paris Ṣāliḥ Münīr 

Paşa (1.1896) 

Naum Paşa 

(8.1908) 

Naum Paşa 

(8.1908) 

Naum Paşa 

(8.1908) 

Petersburg Ḥüseyin Ḥüsnī 

Paşa (8.1889)  

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Rom Muṣṭafā Reşīd 

Paşa (2.1896) 

Muṣṭafā Reşīd 

Paşa (2.1896) – 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (12.1908) 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (12.1908) 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (12.1908) 

Sofia Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (8.1908) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (8.1908) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (8.1908) 

Stockholm Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) 

Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) 

Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) 

Muṣṭa-fā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) 
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Großwesir Meḥmed Sa‘īd 

Paşa (22.7.-

4.8.1908) 

Meḥmed 

Kāmil Paşa 

(5.8.1908-

14.2.1909) 

Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa (14.2.-

13.4.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (13.4.-

5.5.1909) 

Teheran Meḥmed 

Şemseddīn Bey 

(9.1897) 

Meḥmed 

Şemseddīn Bey 

(9.1897) 

Meḥmed 

Şemseddīn Bey 

(9.1897) 

Meḥmed 

Şemseddīn Bey 

(9.1897) 

Wien Maḥmūd Nedīm 

Paşa (2.1896)  

Maḥmūd Nedīm 

Paşa (2.1896) – 

Muṣṭafā Reşīd 

Paşa (9.1908) 

Muṣṭafā Reşīd 

Paşa (9.1908) 

Muṣṭafā Reşīd 

Paşa (9.1908) 

Washington Meḥmed ‘Alī 

Bey (9.1907)  

Ḥüseyin Kāżım 

Bey (8.1908) 

Ḥüseyin Kāżım 

Bey (8.1908) 

Ḥüseyin Kāżım 

Bey (8.1908) 

 

Von der Gegenrevolution vom 31. März bis zum Bāb-ı ‘Ālī-Putsch (14.4.1909-23.1.1913):  

 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil 

Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Athen Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) 

Meḥmed Nābī 

Bey (4.1908) – 

Aḥmed Muḫtār 

Bey (10.1911) 

Aḥmed Muḫtār 

Bey (10.1911) 

Aḥmed 

Muḫtār 

Bey 

(10.1911) 

Belgrad Azaryan 

Efendi 

(9.1908) – ‘Alī 

Fu’ād Ḥikmet 

Bey (6.1909) 

‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(6.1909) 

‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(6.1909) 

‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(6.1909) 

‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet 

Bey 

(6.1909) 

Berlin ‘Osmān 

Niżāmī Paşa 

(9.1908) 

‘Osmān 

Niżāmī Paşa 

(9.1908) 

‘Osmān 

Niżāmī Paşa 

(9.1908) 

‘Osmān 

Niżāmī Paşa 

(9.1908) 

‘Osmān 

Niżāmī 

Paşa 

(9.1908) 



 

 

xlix 

Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil 

Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Brüssel ‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) – 

Meḥmed 

Seyfeddīn 

Bey 

(12.1912) 

Bukarest ‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(8.1908) 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(8.1908) 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(8.1908) 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(8.1908) 

‘Abdüllaṭīf 

Ṣafā Bey 

(8.1908) 

Çetine  ‘Abdülbāḳī 

Bey (8.1908) 

‘Abdülbāḳī 

Bey (8.1908) – 

Meḥmed 

Ṣadreddīn Bey 

(6.1910) 

Meḥmed 

Ṣadreddīn Bey 

(6.1910) – 

Alfred Rüstem 

Bey (12.1911) 

Faḫreddīn 

Reşād Bey 

(8.1912) 

 

Den Haag Yūsuf Misak 

Efendi 

(2.1898) – 

Aristarki Bey 

(11.1909) 

Aristarki Bey 

(11.1909) 

Aristarki Bey 

(11.1909) 

Aristarki Bey 

(11.1909) 

Aristarki 

Bey 

(11.1909) 

London Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

Aḥmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(5.1909) 

Madrid Đḥsān Bey 

(9.1908) – 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Außer-      
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Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil 

Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

ordentliche 

Kommissare 

von Ägypten 

Paris Naum Paşa 

(8.1908) 

Naum Paşa 

(8.1908) 

Naum Paşa 

(8.1908) – 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (10.1911) 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (10.1911) 

Meḥmed 

Rıf‘at Paşa 

(10.1911) 

Petersburg Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān 

Ḥüsnī Paşa 

(8.1908) 

Rom Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (12.1908) 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Bey (12.1908) 

– Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(4.1910)  

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(4.1910) 

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(4.1910) – 

Meḥmed Nābī 

Bey (10.1912) 

 

Sofia Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (8.1908) – 

Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (6.1909) – 

Meḥmed Nābī 

Bey (10.1911)  

  

Stockholm Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (7.1908) – 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā 

Şeḳīb Bey 

(6.1909) 

Teheran Meḥmed 

Şemseddīn 

Bey (9.1897) – 

Ḥüseyin Hasīb 

Bey (6.1909) 

Ḥüseyin Hasīb 

Bey (6.1909) 

Ḥüseyin Hasīb 

Bey (6.1909) – 

Meḥmed Emīn 

Bey (11.1911)  

Meḥmed Emīn 

Bey (11.1911) 

Meḥmed 

Emīn Bey 

(11.1911) 

Wien Muṣṭafā Reşīd Muṣṭafā Reşīd Muṣṭafā Reşīd A. Mavroyeni Ḥüseyin 
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Großwesir Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa 

(5.5.-

28.12.1909) 

Đbrāhīm 

Ḥaḳḳī Paşa 

(12.1.1910-

29.9.1911) 

Meḥmed 

Sa‘īd Paşa 

(29.9.-30.12.; 

30.12.1911-

16.7.1912) 

Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa 

(22.7.-

29.10.1912) 

Meḥmed 

Kāmil 

Paşa 

(29.10.1912-

23.1.1913) 

Paşa (9.1908) Paşa (9.1908) Paşa (9.1908) 

– A. 

Mavroyeni 

Bey (11.1911)  

Bey (11.1911) Ḥilmī Paşa 

(10.1912) 

Washington Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(8.1908) 

Ḥüseyin 

Kāżım Bey 

(8.1908) – 

Yūsuf Ẓiyā 

Paşa (6.1910)  

Yūsuf Ẓiyā 

Paşa (6.1910) 

Yūsuf Ẓiyā 

Paşa (6.1910) 

Yūsuf Ẓiyā 

Paşa 

(6.1910) 

 

Vom Bāb-ı ‘Ālī-Putsch bis zum Waffenstillstand von Mudros (23.1.1913-30.10.1918):  

 

Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Athen Aḥmed Muḫtār 

Bey (10.1911) 

Aḥmed Muḫtār 

Bey (10.1911) 

(Beziehungen 

wegen Kriegs-

zustandes abge-

brochen 1917) 

 

Belgrad ‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(6.1909) 

‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(6.1909) – 

Ḥüseyin Cevād 

Bey (6.1914)  

  

Bern  Fu’ād Selīm Bey 

(11.1915) 

Fu’ād Selīm Bey 

(11.1915) 

Fu’ād Selīm Bey 

(11.1915) 

Berlin Maḥmūd Muḫtār 

Paşa (1.1913) 

Maḥmūd Muḫtār 

Paşa (1.1913) 

Maḥmūd Muḫtār 

Paşa (1.1913) – 
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Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī 

Paşa (7.1915) – 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (8.1918) 

Brüssel ‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) 

‘Abdülḥaḳ 

Ḥāmid Bey 

(7.1908) – Nuṣret 

Sa‘dullāh Bey 

(2.1914)  

  

Bukarest ‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (8.1908) 

‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (8.1908) 

(Diplomatische 

Beziehungen 

abgebrochen 

10.1916) 

  

Kiew   Aḥmed Muḫtār 

Bey (9.1918) 

 

Kopenhagen   ‘Alī Fu’ād 

Ḥikmet Bey 

(12.1917) 

 

Den Haag Aristarki Bey 

(11.1909) 

Aristarki Bey 

(11.1909) – 

Nuṣret Sa‘dullāh 

Bey (3.1915) 

  

London Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

Aḥmed Tevfīḳ 

Paşa (5.1909) 

  

Madrid Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Paris Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (10.1911) 

Meḥmed Rıf‘at 

Paşa (10.1911) 
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Großwesir Maḥmūd Şevket 

Paşa (23.1.-

11.6.1913) 

Meḥmed Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa 

(11.6.1913-

3.2.1917) 

Meḥmed Ṭal’at 

Paşa (3.2.1917-

8.10.1918) 

Aḥmed ‘Đzzet 

Paşa (14.10.- 

8.11.1918) 

Petersburg Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) 

Ṭurḫān Ḥüsnī 

Paşa (8.1908) – 

Faḫreddīn Reşād 

Bey (1.1914) 

Ġālib Kemālī 

Bey (4.1918) 

 

Rom     

Sofia  Aḥmed Fetḥī 

Bey (9.1913)  

‘Abdüllaṭīf Ṣafā 

Bey (12.1917) 

 

Stockholm Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) 

Muṣṭafā Şeḳīb 

Bey (6.1909) – 

Ḥüseyin Cevād 

Bey (11.1915)  

Ḥüseyin Cevād 

Bey (11.1915) – 

Đsmā‘īl Cānbolat 

Bey (5.1917) – 

Ḥüseyin Cevād 

Bey (12.1917) 

Ḥüseyin Cevād 

Bey (12.1917) 

Teheran Meḥmed Emīn 

Bey (11.1911) 

Meḥmed Ṣadred-

dīn Bey (6.1913) 

– Muṣṭafā ‘Āṣım 

Bey (1.1914) 

  

Washington Yūsuf Ẓiyā Paşa 

(6.1910) – Alfred 

Rüstem Bey 

(4.1914) 

   

 

Vom Waffenstillstand von Mudros bis zur Auflösung des Sultanats (30.10.1918-1.11.1922):  
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Belgrad       

Bern Fu’ād 

Selīm Bey 

(11.1915) 

Fu’ād Selīm 

Bey 

(11.1915) – 

‘Abdullāh 

Reşād Ḫāliṣ 

Bey (7.1919) 

‘Abdullāh 

Reşād 

Ḫāliṣ Bey 

(7.1919) 

‘Abdullāh 

Reşād 

Ḫāliṣ Bey 

(7.1919) 

‘Abdullāh 

Reşād Ḫāliṣ 

Bey (7.1919) 

‘Abdullāh 

Reşād Ḫāliṣ 

Bey (7.1919) 

– Ḥüseyin 

Cevād Bey 

(11.1920) 

Berlin       

Brüssel       

Kiew       

Kopen-

hagen 

      

Den 

Haag 

      

London      Muṣṭafā 

Reşīd Paşa 

(12.1920) 

Madrid Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) 

Sezā’ī Bey 

(10.1909) – 

Rāġıb Raīf 

Bey 

(12.1921)  

Paris      Meḥmed 

Nābī Bey 

(11.1920)  

Rom      ‘Osmān 
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Groß-

wesir 

Ahmed 

Tevfīḳ 

Paşa 

(11.11.191

8-

12.1.1919; 

13.1.-

3.3.1919) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(3.3.-

16.5.1919; 

19.5.-20.7.; 

21.7.-

30.9./1.10.19

19) 

Alī Rıẓā 

Paşa 

(2.10.1919-

3.3.1920) 

Ṣāliḥ 

Ḫulūṣī 

Paşa (8.3.-

2.4.1920) 

Meḥmed 

Ferīd Paşa 

(5.4.-31.7.; 

31.7.-

17.10.1920) 

Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa 

(21.10.1920-

1.11.1922) 

Niżāmī Paşa 

(12.1920) 

Stock-

holm 

Ḥüseyin 

Cevād Bey 

(12.1917) 

Ḥüseyin 

Cevād Bey 

(12.1917) 

(Botschaft 

geschlossen 

8.1919) 

   ‘Alī Şevḳī 

Bey 

(11.1920) – 

Ġālib Kemālī 

Bey (6.1921) 

Teheran       

Wash-

ington 
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CHRONOLOGIE DER EPOCHE DER ZWEITEN KONSTITUTION 

 

Datum (AD) Ereignis 

23.7.1908 Deklaration der Zweiten Konstitution. 

4.8.1908 Rücktritt des Großwesirs Sa‘īd Paşa. 

5.8.1908 Drittes Großwesirat des Kāmil Paşa. 

3.10.1908 Aufhebung der europäischen Kontrolle über die mazedonische 

Reformierung. 

5.10.1908 Annexion von Bosnien und Herzegowina durch Österreich und 

Umwandlung des Fürstentums Bulgarien, das seine 

Unabhängigkeit erklärte, in ein Königreich. 

6.10.1908 Deklaration Kretas, dass sie sich an Griechenland annektiert 

haben. 

11.1908 Wahlen. 

17.12.1908 Eröffnung und Tagung des Ersten Parlaments der Periode der 

Zweiten Konstitution. 

14.2.1909 Rücktritt Kāmil Paşas und erstes Großwesirat des Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa. 

5.4.1909 Gründung der Partei für Mohammedanische Einheit (Đttiḥād-ı 

Muḥammedī Fırḳası). 

6.4.1909 Ermordung des Serbestī- Hauptschriftleiters Ḥasan Fehmī in 

Đstanbul. 

13.4.1909 Gegenrevolution vom 31. März, Rücktritt Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşas und Großwesirat des Aḥmed Tevfīḳ Paşa.  

14.4.1909 Massenmord an Armeniern in Adana. 

22.4.1909 Tagung des Abgeordnetenhauses und des Senats unter dem Titel 

“Allgemeine Nationalkammer” in San Stefano (Ayastefanos). 

24.4.1909 Einmarsch der Aktionsarmee (Ḥareket Ordusu) in Đstanbul. 

27.4.1909 Entscheidung der Nationalkammer, den Sultan ‘Abdülḥamīd 

II. abzusetzen und Meḥmed V. (Reşād) den Thron besteigen 

zu lassen. 

5.5.1909 Rücktritt Aḥmed Tevfīḳ Paşas und zweites Großwesirat des 

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa. 

28.12.1909 Rücktritt Ḥüseyin Ḥilmī Paşas. 
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Datum (AD) Ereignis 

12.1.1910 Großwesirat des Đbrāhīm Ḥaḳḳī Paşa. 

19.1.1910 Der Brand des Palasts von Çırāġān. 

1.4.1910 Der albanische Aufstand. 

9.5.1910 Eid der Treue des kretischen Rats dem griechischen König. 

9.6.1910 Ermordung des Hauptschriftleiters der Zeitung Ṣadā-yı Millet 

Aḥmed Ṣamīm in Đstanbul. 

3.7.1910 Das “Kirchengesetz”, das die balkanische Allianz verursachte. 

30.8.1910 Streik der Arbeiter der Seidenindustrie in Bursa. 

4.-5.1.1911 Der Brand von Bāb-ı ‘Ālī. 

1.1911 Aufstand in Yemen. 

3.1911 Streik der Arbeiter der Tabakregie von Cibālī. 

3.1911 Aufstand der Malisoren (katholische Albaner) (dauerte bis 6.). 

5.1911 Streik der Arbeiter der Tabakregie in Đskeçe. 

5.6.1911 Abreise Sultan Reşāds von Đstanbul nach Rumeli. 

11.6.1911 Ermordung des Journalisten Ẕekī Bey in Đstanbul. 

22.7.1911 Streik der Arbeiter der Eisenbahnfirma Đzmir-Ḳaṣaba ve Temdīdi 

Demiryolu Şirketi. 

28.9.1911 Das italienische Ultimatum, das die Evakuierung von Tripolis und 

Benghazi (durch die Osmanen) forderte. 

29.9.1911 Kriegserklärung Italiens an den Erhabenen Staat. 

29.9.1911 Rücktritt Đbrāhīm Ḥaḳḳī Paşas und achtes Großwesirat des 

Senatsvorsitzenden Sa‘īd Paşa am nächsten Tag. 

5.11.1911 Italienische Deklaration der Annexion von Tripolis (Libyen). 

21.11.1911 Gründung der Partei für Freiheit und Verständigung (Ḥürriyyet ve 

Đ’tilāf Fırḳası). 

30.12.1911 Rücktritt und neuntes und letztes Großwesirat am nächsten Tag 

des Sa‘īd Paşa. 

18.1.1912 Erschließung des Abgeordnetenhauses und Absolvierung des 

Parlaments der ersten Wahlperiode. 

2.-4.1912 „Wahlen mit Stock“ (sopalı seçimler). 

25.3.1912 Gründung des “Türkischen Herds”. 

18.4.1912 Eröffnung des Parlaments der zweiten Periode. 

23.4.1912 Italien fängt an, die Dodekanesen zu besetzen. 
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Datum (AD) Ereignis 

6.5.1912 Anfang des Großen Albanischen Aufstandes. 

9.5.1912 Streik der Arbeiter der Tabakregie in Drama. 

5-6.1912 Gründung der Gruppe der Retteroffiziere (Ḫalāṣkār Ẓābiṭān 

Grubu). 

16.7.1912 Absturz des Komitees für Einheit und Fortschritt vom Amt durch 

den Rücktritt Sa‘īd Paşas. 

22.7.1912 Großwesirat des Senatsvorsitzenden Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa 

und Übernahme der Regierung der Opposition durch die 

Gründung des “Vater-und-Sohn-Kabinetts”. 

5.8.1912 Absolvierung des Parlaments der zweiten Periode. 

8.10.1912 Beginn des Balkankrieges. 

15.10.1912 Aufhebung der politischen Beziehungen zu den Balkanstaaten 

durch den Erhabenen Staat. 

15.10.1912 Signierung des Abkommens von Ouchy betreffs des osmanisch-

italienischen Friedens. 

17.10.1912 Kriegserklärung Bulgariens und Serbiens an den Erhabenen Staat. 

29.10.1912 Rücktritt von Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa und viertes und letztes 

Großwesirat von dem Staatsratspräsidenten Kāmil Paşa. 

1.11.1912 Beförderung von ‘Abdülḥamīd II. von Đstanbul nach Saloniki. 

23.1.1913 Der Bāb-ı ‘Ālī Putsch: Zwangsrücktritt Kāmil Paşas und 

Großwesirat des Maḥmūd Şevket Paşa. 

30.5.1913 Signierung des Londoner Abkommens, das den ersten 

Balkankrieg endete. 

11.6.1913 Ermordung des Maḥmūd Şevket Paşa und Ernennung des 

Außenministers Sa‘īd Ḥalīm Paşa zum Großwesir. 

21.-22.7.1913 Rückeroberung Edirnes und der dazufolgende balkanische 

Frieden.  

29.9.1913 Signierung des Istanbuler Abkommens, das den Krieg zwischen 

dem Erhabenen Staat und Bulgarien endete. 

14.11.1913 Signierung des Athen-Abkommens, das den Krieg zwischen dem 

Erhabenen Staat und Griechenland endete. 

14.12.1913 Ankunft der deutschen Militärmission in Istanbul. 

3.1.1914 Kapitän Enver Bey wird Paşa und Kriegsminister. 
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1914 Tod des Küçük Sa‘īd Paşa. 

2.1914 Streik der Arbeiter der Kohlenbergwerkfirma Ereğli in 

Zonguldak. 

6.2.1914 Vertrag von San Stefano über die Östlichen Provinzen. 

11.3.1914 Aufstand von Mollā Selīm in der Umgebung von Bitlis. 

14.5.1914 Eröffnung des Parlaments der dritten Periode. 

5.1914 Wahlen. 

28.6.1914 Ermordung des österreichischen Erzfürsten Ferdinand in 

Sarajevo. 

25.7.1914 Kriegserklärung Serbiens an Österreich. 

28.7.1914 Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. 

29.7.1914 Mobilisierungserklärung Montenegros. 

30.7.1914 Mobilisierungserklärung Russlands. 

1.8.1914 Kriegserklärung Deutschlands an Russland. 

2.8.1914 Unbefristete Stillegung des Parlaments. 

2.8.1914 Allgemeine Mobilisierungserklärung. 

2.8.1914 Signierung der deutsch-türkischen Allianz durch die Unionisten. 

3.8.1914 Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich. 

4.8.1914 Okkupation des neutralen Belgiens durch die Deutschen. 

5.8.1914 Kriegserklärung Englands an Deutschland. 

6.8.1914 Kriegserklärung Österreichs an Russland. 

11.8.1914 Kriegserklärung Frankreichs an Österreich. 

10.-11.8.1914 Zulassung des Eintritts der deutschen Kriegsschiffe Goeben und 

Breslau durch die Dardanellen. 

12.8.1914 Kriegserklärung Englands an Österreich. 

23.8.1914 Kriegserklärung Japans an Deutschland. 

30.8.1914 Armenischer Aufstand in Zeytūn (Mar‘aş). 

8-9.9.1914 Aufhebung der Kapitulationen (gültig ab 1.10.). 

3.-4.10.1914 Erdbeben in Burdur und Isparta. 

29.10.1914 Bombardierung Sewastopols durch die Osmanen. 

2.11.1914 Kriegserklärung Russlands an den erhabenen Staat. 

5.11.1914 Kriegserklärung Englands und Frankreichs an den 

erhabenen Staat. 
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11.11.1914 Kriegserklärung des Erhabenen Staates an England, 

Frankreich und Russland (Tripelallianz). 

14.11.1914 Aufruf zum Heiligen Krieg (Cihād-ı Ekber). 

17.11.1914 Bombardierung Trabzons durch die russische Marine. 

21.12.1914 Beginn der Offensive von Sarıkamış. 

11.1.1915 Signierung des deutsch-osmanischen Allianzabkommens. 

15.4.1915 Armenischer Aufstand in dem Gebiet von Van. 

18.4.1915 Armenischer Aufstand in Bitlis. 

19.4.1915 Armenischer Aufstand in Van. 

24.4.1915 Verhaftung der armenischer Elite (über 200 Personen) in Đstanbul. 

25.4.1915 Feindliche Truppenlandung an den Dardanellen. 

20.8.1915 Kriegserklärung Italiens an den erhabenen Staat. 

21.8.1915 Das Osmanisch-Bulgarische Allianzabkommen. 

14.10.1915 Eintritt Bulgariens in den Krieg zugunsten Deutschlands und 

Österreichs. 

19.-20.12.1915 Rücktritt des Feindes von den Dardanellen. 

9.1.1916 Ende der Schlacht von Çanakḳal’e. 

1.2.1916 Selbstmord des Kronprinzen Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi. 

5.6.1916 Tod des Verteidigers von Edirne Şükrī Paşa. 

1.6.1916 Anfang des hedschasischen Aufstandes. 

30.8.1916 Kriegserklärung des Erhabenen Staates an Rumänien. 

11.9.1916 Hinrichtung Ya‘ḳūb Cemīls. 

2.11.1916 Erklärung der Aufhebung der Pariser (1856) und Berliner (1878) 

Abkommen durch den Erhabenen Staat. 

12.12.1916 Friedensvorschlag der Tripelallianz. 

16.12.1916 Evakuierung von el-‘Arīş an der sinaitischen Front. 

19.12.1916 Entschluss auf die Gründung der Bank der Nationalen Prestige 

(Đ‘tibār-ı Millī Bankası). 

3.2.1917 Rücktritt Sa‘īd Ḥalīm Paşas und Großwesirat des Innenministers 

Ṭal‘at Paşa. 

21.2.1917 Aufhebung der dreizehntägigen Differenz des rūmī-Kalenders 

und Anpassung des Anfangs des Kalenders dem europäischen 

(gregorianischen) Kalender. 
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11.3.1917 Fall von Bagdad. 

25.3.1917 Unterordnung der Scheriatsgerichtshöfe dem Justizministerium. 

23.4.1917 Einstellung der politischen Beziehungen zu den Vereinigten 

Staaten durch den Erhabenen Staat. 

1.7.1917 Kriegserklärung Griechenlands an den erhabenen Staat. 

7.11.1917 Inkrafttreten der Familienrechtenverordnung (Ḥuḳūḳ-ı ‘Ā’ile 

Ḳarārnāmesi). 

9.12.1917 Fall von Jerusalem und Verlust von Palästina. 

15.12.1917 Signierung des Waffenstillstandes von Brest-Litowsk mit 

Russland, der den Krieg mit Russland endete (das eigentliche 

Friedensabkommen wurde am 3.3.1918 signiert). 

10.2.1918 Tod des ‘Abdülḥamīd II. 

3.-4.7.1918 Tod des Meḥmed V. Reşād und Thronbesteigung von Meḥmed 

VI. Vaḥīdeddīn. 

30.7.1918 Gründung des Verpflegungsministeriums. 

31.8.1918 Die letzte osmanische Schwertprozession der osmanischen 

Geschichte. 

1.10.1918 Fall von Damaskus. 

8.10.1918 Rücktritt von Ṭal‘at Paşa und Absturz der Partei für Einheit und 

Fortschritt (Đttiḥād ve Teraḳḳī). 

10.10.1918 Einberufung von Aḥmed Rıẓā Bey zum Senatsvorsitz. 

14.10.1918 Großwesirat des ehemaligen Kriegsministers Aḥmed ‘Đzzet Paşa. 

27.10.1918 Fall von Ḥaleb. 

30.10.1918 Signierung des Waffenstillstands von Mudros. 

1.-5.11.1918 Der letzte Kongress und Auflösung der Partei für Einheit und 

Fortschritt (Đttiḥād ve Teraḳḳī) (beendet 5.11.1918). 

2.-3.11.1918 Flucht von Enver, Cemāl ve Ṭal‘at Paşa ins Ausland. 

8.11.1918 Rücktritt des Großwesirs Aḥmed ‘Đzzet Paşa. 

9.11.1918 Gründung der Erneuerungspartei (Teceddüd Fırkası). 

11.11.1918 Zweites Großwesirat des Aḥmed Tevfīḳ Paşa. 

13.11.1918 Ankunft feindlicher Flotten an Đstanbul und Beginn der 

Okkupation des Landes. 

17.11.1918 Okkupation von Baku durch die Engländer. 
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23.11.1918 Einmarsch des Kommandanten der Okkupationskräften Oberst 

Franchet d’Esperey in Istanbul. 

26.11.1918 Gründung der Izmirschen Gesellschaft für die Verteidigung der 

Rechte (Đzmir Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Cem‘iyyeti). 

27.11.1918 Einmarsch des Chefkommandanten der Mittelmeerarmee Oberst 

Milne in Istanbul. 

29.11.1918 Gründung des Nationalen Kongresses. 

1.12.1918 Gründung des Osmanischen Komitees von Thrakien-Paşaeli 

(Trakya-Paşaeli Hey’et-i ‘Osmāniyyesi). 

4.12.1918 Gründung der Gesellschaft für die Verteidigung der nationalen 

Rechte in den Östlichen Provinzen (Vilāyāt-ı Şarḳiyye Müdāfa‘a-i 

Ḥuḳūḳ -ı Milliyye Cem‘iyyeti). 

17.12.1918 Gründung der Gesellschaft für die Erhöhung Kurdistans 

(Kürdistān Te‘ālī Cem‘iyyeti). 

20.12.1918 Gründung der Gesellschaft der Kilikianer (Kilikyalılar 

Cem‘iyyeti). 

21.12.1918 Absolvierung des Parlaments der dritten Wahlperiode. 

30.12.1918 Erlangung der britischen Führung durch Sulṭān Meḥmed VI. 

Vaḥīdeddīn. 

12.1.1919 Rücktritt und drittes Großwesirat am nächsten Tag des Aḥmed 

Tevfīḳ Paşa. 

14.1.1919 Gründung der Gesellschaft für die Wilsonschen Prinzipien. 

14.1.1919 Erneuerung der Tätigkeiten der Partei für Freiheit und 

Verständigung (Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası). 

18.1.1919 Gründung des Nationalen Rates in Kars. 

21.1.1919 Tod des Obersts Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa. 

25.1.1919 Gründung in Trabzon der Gesellschaft für die Bewahrung der 

Nationalen Rechte (Muḥāfaża-i Ḥuḳūḳ -ı Milliyye Cem‘iyyeti). 

30.1.1919 Beginn der Verhaftungen der Unionisten. 

8.2.1919 Zweiter Eintritt in Istanbul des Chefkommandanten der 

feindlichen Armee Oberst Franchet d’Esperey. 

15.2.1919 Verletzung des Waffenstillstands. 

19.2.1919 Gründung der Gesellschaft für die Erhöhung Islams (Te‘ālī-i 
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Đslām Cem‘iyyeti). 

20.2.1919 Gründung der Sozialistischen Partei der Türkei. 

1.3.1919 Fall von Azgur und Ahıska. 

3.3.1919 Rücktritt des Großwesirs Aḥmed Tevfīḳ Paşa und das erste 

Großwesirat des Dāmād Ferīd Paşa. 

10.3.1919 Verhaftung der Unionisten. 

17.3.1919 Kongress der Izmirschen Gesellschaft für die Verteidigung der 

Rechte. 

30.3.1919 Veröffentlichung des Projekts von Dāmād Ferīd Paşa, das den 

englischen Schutz verlangte. 

10.4.1919 Hinrichtung des Landrats von Boğazlıyan und Vizegouverneurs 

von Yozgad Kemāl Bey. 

19.4.1919 Okkupation von Kars durch die Armenier. 

20.4.1919 Fall von Ardahan. 

29.4.1919 Okkupation von Antalya durch die Italiener. 

30.4.1919 Ernennung Muṣṭafā Kemāl Paşas zum Inspektor der 9. Armee. 

2.5.1919 Die Erklärung des Hrisanthos, dass er die Gründung eines 

Pontusstaates will.  

11.5.1919 Okkupation von Fetḥiyye durch die Griechen. 

15.5.1919 Okkupation von Izmir. 

16.5.1919 Rücktritt Dāmād Ferīd Paşas und Abreise Muṣṭafā Kemāl Paşas 

von Istanbul. 

17.-18.5.1919 Protestdemonstrationen gegen die Okkupation von Izmir in 

Eskişehir und Kütahya (17.5.), Đstanbul, Bursa, Erẓurūm, Tire und 

Havza (18.5.). 

19.5.1919 Zweites Großwesirat Dāmād Ferīd Paşas. 

19.5.1919 Landung Muṣṭafā Kemāl Paşas an Samsun. 

19.-23.5.1919 Demonstrationsversammlungen in Đstanbul: Fātiḥ (19.5.), 

Üsküdar (20.5.), Ḳāḍīköy (22.5.) und Sulṭānaḥmed (23.5.) und 

Demonstrationsversammlung in Sivas (23.5.). 

20.5.1919 Gründung der Gesellschaft der Britenfreundlichen (Đngiliz 

Muḥibleri Cem‘iyyeti). 

22.5.1919 Kongress für die Bewahrung der Rechte in Trabzon (Trabzon 



 

 

lxiv  

Datum (AD) Ereignis 

Muḥāfaża-i Ḥuḳūḳ Kongresi). 

26.5.1919 Versammlung des Sultanatsrates in Đstanbul. 

28.5.1919 Deportierung der in Bekirağa Bölüğü eingekerkerten Unionisten 

nach Malta. 

29.5.1919 Gründung der Nationalen Mission von Denizli (Denizli Hey’et-i 

Milliyyesi). 

30.5.1919 Zweiter Sulṭānaḥmed-Protest in Istanbul. 

5.6.1919 Gründung der Mugla’schen Gesellschaft für die Verteidigung des 

Vaterlandes (Muğla Müdāfa‘a-i Vaṭan Cem‘iyyeti). 

9.6.1919 Demonstrationsversammlung in Ḥavẓa und Demonstrationen in 

Merzifon. 

17.6.1919 Kongress der Abteilung von Erzurum der Gesellschaft für die 

Verteidigung der Rechte der Östlichen Provinzen (Vilāyāt-ı 

Şarḳiyye Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Cem‘iyyeti Erżurūm Şu‘besi). 

21.6.1919 Versammlung Muṣṭafā Kemāls mit den Kommandanten in 

Amasya. 

22.6.1919 Rundschreiben von Amasya. 

5.7.1919 Todesurteil in absentia gegen die prominenten Unionisten. 

8.7.1919 Abtretung vom Militärdienst Muṣṭafā Kemāls in Erzurum. 

20.-21.7.1919 Rücktritt und drittes Großwesirat Dāmād Ferīd Paşas. 

21.9.1919 Evakuierung von Samsun und Merzifon durch die Engländer. 

23.7.1919 Eröffnung des Kongresses von Erzurum. 

26.7.1919 Eröffnung des Kongresses von Balıkesir (beendet am 31.7.). 

31.7.1919 Oberst Milnes Besuch von Izmir zu Zwecken der Bestimmung der 

türkisch-griechischen Grenze. 

7.8.1919 Ende des Kongresses von Erzurum. 

7.8.1919 Kongress von Nāzilli. 

16.8.1919 Eröffnung des Kongresses von Alaşehir. 

4.9.1919 Eröffnung des Kongresses von Sivas. 

7.9.1919 Gründung in Sivas der Gesellschaft für die Verteidigung der 

anatolischen und rumelischen Rechte (Anadolu ve Rumeli 

Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Cem‘iyyeti). 

11.9.1919 Ende des Kongresses von Sivas und Wahl des neuen 
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Repräsentantenhauses.  

16.9.1919 Zweiter Kongress von Balıkesir. 

19.9.1919 Zweiter Kongress von Nāzilli. 

22.9.1919 Gründung der Sozialisten- und -arbeiterpartei der Türkei. 

27.9.1919 Der Steppenaufstand. 

30.9.-1.10.1919 Rücktritt Dāmād Ferīd Paşas. 

2.10.1919 Großwesirat Ferīḳ ‘Alī Rıẓā Paşas. 

10.10.1919 Sultānaḥmed-Demonstration in Đstanbul. 

15.10.1919 Die Patriarchen verlangen von den Siegern die komplette 

Besetzung der Türkei. 

20.10.1919 Zweiter Steppenaufstand. 

22.10.1919 Die Protokolle von Amasya. 

25.10.1919 Beginn des ersten Anzavur-Aufstandes. 

7.11.1919 Muṣṭafā Kemāl wird zum Abgeordneten zum Parlament von 

Đstanbul gewählt. 

19.11.1919 Der Dritte Kongress von Balıkesir (tätig bis 29.11.). 

30.11.1919 Ende des Ersten Anzavur-Aufstandes. 

27.12.1919 Ankunft Muṣṭafā Kemāls in Ankara. 

12.1.1920 Eröffnung des Parlaments der vierten Periode. 

9.2.1920 Bestätigung des Abgeordnetenstatuts Muṣṭafā Kemāls durch das 

Parlament. 

16.2.1920 Beginn des Zweiten Anzavur-Aufstandes in Biga. 

17.2.1920 Annahme des Nationalen Eides durch das Parlament. 

3.3.1920 Rücktritt des Großwesirs ‘Alī Rıẓā Paşa. 

8.3.1920 Großwesirat Ṣāliḥ Paşas. 

16.3.1920 Okkupation von Đstanbul. 

18.3.1920 Letzte Tagung des osmanischen Abgeordnetenrats. 

19.3.1920 Bekanntmachung Muṣṭafā Kemāls über die Wahl eines 

Parlaments mit außergewöhnlichen Kräften. 

31.3.1920 Der Kongress von Lüleburgaz. 

2.4.1920 Rücktritt des Großwesirs Ṣāliḥ Paşa. 

5.4.1920 Viertes Großwesirat des Dāmād Ferīd Paşa. 

10.4.1920 Fetwa des Scheichulislams Dürrīzāde ‘Abdullāh Efendi zu den 
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Personen, die sich an die Nationalen Kräften (Ḳuvā-yı Milliyye) 

anschließen. 

11.4.1920 Auflösung des Parlaments der vierten Periode. 

13.4.1922 Der Aufstand von Düzce. 

18.4.1922 Gründung der Polizeilichen Kräfte (Ḳuvā-yı Đnżibāṭiyye). 

19.4.1920 Der Aufstand von Beypāzārı. 

23.4.1920 Eröffnung des Türkischen Parlaments in Ankara. 

30.4.1920 Der Aufstand von Zaġferānbolu. 

3.5.1920 Gründung des Ersten Ministerrates. 

8.5.1920 Anzavurs Offensive nach Adapāzārı und Geyve (unterdrückt 

21.5.). 

9.5.1920 Tagung des Großen Kongresses von Edirne (bis 13.5. tätig). 

14.5.1920 Der Aufstand von Kemāḥ-Yeniḫān. 

15.5.1920 Der Aufstand von Yozgad. 

20.5.1920 Das Cemīl-Çeto-Ereignis. 

25.5.1920 Der Aufstand von Zile. 

23.6.1920 Der Aufstand von Boğazlıyan. 

18.7.1920 Eid der Treue der Abgeordneten der Großen Nationalkammer 

zum Nationalen Eid (mīsāḳ-ı millī). 

22.7.1920 Sultanatsrat akzeptiert den Friedensvorschlag. 

31.7.1920 Rücktritt und fünftes Großwesirat des Dāmād Ferīd Paşa. 

10.8.1920 Signierung des Vertrags von Sèvres. 

5.9.1920 Der Zweite Aufstand von Yozgad. 

18.9.1920 Gründung der Unabhängigkeitstribunale. 

3.10.1920 Der Delibaş-Aufstand in Konya. 

17.10.1920 Rücktritt des Dāmād Ferīd Paşa. 

18.10.1920 Gründung der Offiziellen Kommunistischen Partei der Türkei. 

21.10.1920 Das vierte Großwesirat des Aḥmed Tevfīḳ Paşa. 

1.12.1920 Signierung des Abkommens von Gümrü (Gyumri). 

7.12.1920 Gründung der Volkskommunistischen Partei der Türkei (Türkiyā 

Ḥalḳ Đştirākiyyūn Fırḳası). 

7.12.1920 Beginn des Aufstandes von Çerkes Edhem. 

10.1.1921 Erster Sieg der Nationalisten über die Griechen bei Đnönü. 
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20.1.1921 Annahme des Gesetzes der Gründlichen Organisation (Teşkīlāt-ı 

Esāsiyye Ḳānūnu). 

22.1.1921 Unterdrückung des Aufstandes von Çerkes Edhem. 

24.1.1921 Gründung des Zweiten Ministerrates unter dem Vorsitz von Fevzī 

Paşa. 

1.2.1921 Der Islamkongress in Sivas. 

21.2.1921 Einladung der Regierung von Ankara zur Konferenz von London. 

27.2.1921 Eröffnung der Londoner Konferenz (aufgelöst 12.3.). 

6.3.1921 Der Koçgiri-Aufstand. 

16.3.1921 Das Moskauer-Abkommen zwischen Russland und der Türkei. 

26.-31.3.1921 Zweiter Sieg der Nationalisten über die Griechen bei Đnönü. 

12.4.1921 Verordnung zum Tragen des Kalpaks anstatt des Fes. 

10.5.1921 Gründung der Anatolisch-Rumelischen Gruppe für die 

Verteidigung der Rechte im Nationalen Parlament (Anadolu ve 

Rumeli Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Cem‘iyyeti). 

13.5.1921 Bekanntmachung der Neutralität der Alliierten bei dem türkisch-

griechischen Krieg. 

19.5.1921 Gründung des Dritten Ministerrates unter dem Vorsitz von Fevzī 

Paşa. 

15.7.1921 Tagung des Bildungskongresses in Ankara. 

5.8.1921 Ernennung Muṣṭafā Kemāls zum Generalkommando. 

23.8.-13.9.1921 Sieg der Nationalisten über die Griechen am Sakarya 

13.10.1921 Das Karser Abkommen. 

20.10.1921 Das Ankara-Abkommen zwischen Frankreich und der Türkei. 

2.1.1922 Freundschaftsabkommen mit der Ukraine. 

26.3.1922 Friedensvorschlag der Alliierten an Ankara. 

12.7.1922 Gründung des vierten Ministerrates unter dem Vorsitz von Ra’ūf 

Bey [Orbay]. 

26.8.1922 Beginn der Großen Offensive. 

9.9.1922 Befreiung von Izmir. 

24.9.1922 Das Çanakḳal‘e-Ereignis. 

11.10.1922 Signierung des Waffenstillstands von Mudanya zwischen der 

Türkei, England, Frankreich und Italien. 
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1.11.1922 Auflösung des Sultanats. 

17.11.1922 Abreise Meḥmeds VI. Vaḥīdeddīn an Bord eines britischen 

Kriegsschiffes. 

18.11.1922 ‘Abdülmecīd wird zum Kalifen ernannt. 

21.11.1922 Eröffnung der Konferenz von Lausanne. 

6.12.1922 Bekanntmachung Muṣṭafā Kemāls, dass er die “Volkspartei” 

gründen wird. 

19.1.1923 Pressekonferenz von Muṣṭafā Kemāl in Đzmit. 

4.2.1923 Unterbrechung der Konferenz von Lausanne. 

17.2.1923 Eröffnung des Wirtschaftskongresses von Đzmir (beendet 4.3.). 

27.3.1923 Ermordung des Abgeordneten von Trabzon ‘Alī Şükrī Bey. 

8.4.1923 Veröffentlichung der Neun Prinzipien. 

16.4.1923 Auflösung des Ersten Nationalen Parlaments. 

23.4.1923 Wiederversammlung der Konferenz von Lausanne. 

24.7.1923 Signierung des Vertrags von Lausanne. 

11.8.1923 Eröffnung des Nationalen Parlaments der Zweiten Wahlperiode. 

14.8.1923 Gründung des fünften Ministerrates unter dem Vorsitz von ‘Alī 

Fetḥī Bey [Okyar]. 

23.8.1923 Ratifizierung des Vertrags von Lausanne durch das 

Parlament. 

9.9.1923 Gründung der Volkspartei. 

2.10.1923 Abschied der letzten Einheiten der alliierten Streitkräften von 

Đstanbul. 

6.10.1923 Befreiung von Đstanbul. 

13.10.1923 Ankara wird zur Hauptstadt. 

26.10.1923 Abtretung ‘Alī Fetḥī Beys vom Vorsitz des Ministerrates. 

29.10.1923 Ausrufung der Republik. 
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UMRECHNUNGSTABELLE 

DER GREGORIANISCHEN, HEGIRISCHEN UND RŪMĪ- MONATE DER JAHRE 

1909-22 

NACH GREGORIANISCHEN MONATSANFÄNGEN 

 

1909-13 

 

Jahr 1909 1910 1911 1912 1913 

AD 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 

AH 8 ẔḤ 1326 19 ẔḤ 1327 29 ẔḤ 1328 10 Mḥr 1330 22 Mḥr 1331 

AJ 19 KE 1324 19 KE 1325 19 KE 1326 19 KE 1327 19 KE 1328 

AD 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 

AH 9 Mḥr 1327 20 Mḥr 1328 1 Ṣfr 1329 12 Ṣfr 1330 24 Ṣfr 1331 

AJ 19 KS 1324 19 KS 1325 19 KS 1326 19 KS 1327 19 KS 1328 

AD 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 

AH 8 Ṣfr 1327 18 Ṣfr 1328 29 Ṣfr 1329 12 RE 1330 22 RE 1331 

AJ 16 Şbṭ 1324 16 Şbṭ 1325 16 Şbṭ 1326 17 Şbṭ 1327 16 Şbṭ 1328 

AD 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 

AH 10 RE 1327 20 RE 1328 1 RA 1329 13 RA 1330 23 RA 1331 

AJ 19 Mrt 1325 19 Mrt 1326 19 Mrt 1327 19 Mrt 1328 19 Mrt 1329 

AD 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 

AH 10 RA 1327 21 RA 1328 2 CE 1329 14 CE 1330 24 CE 1331 

AJ 18 Nsn 1325 18 Nsn 1326 18 Nsn 1327 18 Nsn 1328 18 Nsn 1329 

AD 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 

AH 12 CE 1327 22 CE 1328 3 CA 1329 15 CA 1330 25 CA 1331 

AJ 19 Mys 1325 19 Mys 1326 19 Mys 1327 19 Mys 1328 19 Mys 1329 

AD 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 

AH 12 CA 1327 23 CA 1328 4 Rcb 1329 16 Rcb 1330 26 Rcb 1331 

AJ 18 Ḥzr 1325 18 Ḥzr 1326 18 Ḥzr 1327 18 Ḥzr 1328 18 Ḥzr 1329 

AD 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 

AH 14 Rcb 1327 25 Rcb 1328 6 Şbn 1329 17 Şbn 1330  27 Şbn 1331 

AJ 19 Tmz 1325 19 Tmz 1326 19 Tmz 1327 19 Tmz 1328 19 Tmz 1329 

AD 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 
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Jahr 1909 1910 1911 1912 1913 

AH 15 Şbn 1327 27 Şbn 1328 7 Rmẓ 1329 18 Rmẓ 1330 29 Rmẓ 1331 

AJ 19 Aġs 1325 19 Aġs 1326 19 Aġs 1327 19 Aġs 1328 19 Aġs 1329 

AD 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 

AH 16 Rmẓ 1327 27 Rmẓ 1328 8 Şvl 1329  18 Şvl 1330 29 Şvl 1331 

AJ 18 Eyl 1325 18 Eyl 1326 18 Eyl 1327 18 Eyl 1328 18 Eyl 1329 

AD 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 

AH 17 Şvl 1327 28 Şvl 1328 9 ẔḲ 1329 20 ẔḲ 1330 1 ẔḤ 1331 

AJ 19 TE 1325 19 TE 1326 19 TE 1327 19 TE 1328 19 TE 1329 

AD 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 

AH 17 ẔḲ 1327 28 ẔḲ 1328 9 ẔḤ 1329 21 ẔḤ 1330 2 Mḥr 1332 

AJ 18 TS 1325 18 TS 1326 18 TS 1327 18 TS 1328 18 TS 1329 

 

1914-8 

 

Jahr 1914 1915 1916 1917 1918 

AD 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 

AH 4 Ṣfr 1332 14 Ṣfr 1333 24 Ṣfr 1334 7 RE 1335 16 RE 1336 

AJ 19 KE 1329 19 KE 1330 19 KE 1331 19 KE 1332 1 KS 1334 

AD 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 

AH 5 RE 1332 16 RE 1333 26 RE 1334 8 RA 1335 18 RA 1336 

AJ 19 KS 1329 19 KS 1330 19 KS 1331 19 KS 1332 1 Şbṭ 1334 

AD 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 

AH 4 RA 1332 14 RA 1333 26 RA 1334 7 CE 1335 16 CE 1336 

AJ 16 Şbṭ 1329 16 Şbṭ 1330 17 Şbṭ 1331 1 Mrt 1333 1 Mrt 1334 

AD 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 

AH 5 CE 1332 16 CE 1333 27 CE 1334 9 CA 1335 18 CA 1336 

AJ 19 Mrt 1330 19 Mrt 1331 19 Mrt 1332 1 Nsn 1333 1 Nsn 1334 

AD 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 

AH 5 CA 1332 16 CA 1333 28 CA 1334 9 Rcb 1335 18 Rcb 1336 

AJ 18 Nsn 1330 18 Nsn 1331 18 Nsn 1332 1 Mys 1333 1 Mys 1334 

AD 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 

AH 7 Rcb 1332 18 Rcb 1333 29 Rcb 1334 11 Şbn 1335 20 Şbn 1336 
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Jahr 1914 1915 1916 1917 1918 

AJ 19 Mys 1330 19 Mys 1331 19 Mys 1332 1 Ḥzr 1333 1 Ḥzr 1334 

AD 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 

AH 7 Şbn 1332 18 Şbn 1333 30 Şbn 1334 11 Rmẓ 1335 21 Rmẓ 1336 

AJ 18 Ḥzr 1330 18 Ḥzr 1331 18 Ḥzr 1332 1 Tmz 1333 1 Tmz 1334 

AD 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 

AH 8 Rmẓ 1332 19 Rmẓ 1333 1 Şvl 1334 12 Şvl 1335 22 Şvl 1336 

AJ 19 Tmz 1330 19 Tmz 1331 19 Tmz 1332 1 Aġs 1333 1 Aġs 1334 

AD 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 

AH 10 Şvl 1332 20 Şvl 1333 2 ẔḲ 1334 13 ẔḲ 1335 23 ẔḲ 1336 

AJ 19 Aġs 1330 19 Aġs 1331 19 Aġs 1332  1 Eyl 1333 1 Eyl 1334 

AD 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 

AH 10 ẔḲ 1332 20 ẔḲ 1333 2 ẔḤ 1334 13 ẔḤ 1335 23 ẔḤ 1336 

AJ 18 Eyl 1330 18 Eyl 1331 18 Eyl 1332  1 TE 1333 1 TE 1334 

AD 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 

AH 12 ẔḤ 1332 22 ẔḤ 1333 4 Mḥr 1335 14 Mḥr 1336 24 Mḥr 1337 

AJ 18 Eyl 1330 19 TE 1331 19 TE 1332 1 TS 1333 1 TS 1334 

AD 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 

AH 12 Mḥr 1333 22 Mḥr 1333 5 Ṣfr 1335 14 Ṣfr 1336 25 Ṣfr 1337 

AJ 18 TS 1330 18 TS 1331 18 TS 1332 1 KE 1333 1 KE 1334 

 

1919-22 

 

Jahr 1919 1920 1921 1922 

AD 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 1. Jan. 

AH 27 RE 1337 8 RA 1338 18 RA 1339 29 RA 1340 

AJ 1 KS 1335 1 KS 1336 1 KS 1337 1 KS 1338 

AD 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 1. Feb. 

AH 28 RA 1337 9 CE 1338 20 CE 1339 1 CA 1340 

AJ 1 Şbṭ 1335 1 Şbṭ 1336 1 Şbṭ 1337 1 Şbṭ 1338 

AD 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 1. Mär. 

AH 27 CE 1337 9 CA 1338 18 CA 1339 29 CA 1340 

AJ 1 Mrt 1335 1 Mrt 1336 1 Mrt 1337 1 Mrt 1338 



 

 

lxxii  

Jahr 1919 1920 1921 1922 

AD 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 1. Apr. 

AH 28 CA 1337 10 Rcb 1338 20 Rcb 1339 1 Şbn 1340 

AJ 1 Nsn 1335 1 Nsn 1336 1 Nsn 1337 1 Nsn 1338 

AD 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai. 

AH 29 Rcb 1337 10 Şbn 1338 20 Şbn 1339 1 Rmẓ 1340 

AJ 1 Mys 1335 1 Mys 1336 1 Mys 1337 1 Mys 1338 

AD 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 1. Jun. 

AH 1 Rmẓ 1337 11 Rmẓ 1338 21 Rmẓ 1339 2 Şvl 1340 

AJ 1 Ḥzr 1335 1 Ḥzr 1336 1 Ḥzr 1337 1 Ḥzr 1338 

AD 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 1. Jul. 

AH 1 Şvl 1337 11 Şvl 1338 21 Şvl 1339 3 ẔḲ 1340 

AJ 1 Tmz 1335 1 Tmz 1336 1 Tmz 1337 1 Tmz 1338 

AD 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 1. Aug. 

AH 3 ẔḲ 1337 13 ẔḲ 1338 24 ẔḲ 1339 4 ẔḤ 1340 

AJ 1 Aġs 1335 1 Aġs 1336 1 Aġs 1337 1 Aġs 1338 

AD 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 1. Sep. 

AH 4 ẔḤ 1337 14 ẔḤ 1338 25 ẔḤ 1339 5 Mḥr 1341 

AJ 1 Eyl 1335 1 Eyl 1336 1 Eyl 1337 1 Eyl 1338 

AD 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 1. Okt. 

AH 4 Mḥr 1338 14 Mḥr 1338 25 Mḥr 1340 6 Ṣfr 1341 

AJ 1 TE 1335 1 TE 1336 1 TE 1337 1 TE 1338 

AD 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 1. Nov. 

AH 6 Ṣfr 1338 16 Ṣfr 1339 27 Ṣfr 1340 8 RE 1341 

AJ 1 TS 1335 1 TS 1336 1 TS 1337 1 TS 1338 

AD 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 

AH 7 RE 1338 17 RE 1339 28 RE 1340 8 RA 1341 

AJ 1 KE 1335 1 KE 1336 1 KE 1337 1 KE 1338 

 

ABKÜRZUNGEN 

 

Monate des hegirischen Kalenders (AH): Mḥr: Muḥarrem, Ṣfr: Ṣefer, RE: Rebī‘ülevvel, 

RA: Rebī‘ülāḫir, CE: Cemāẕiyyülevvel, CA: Cemāẕiyyülāḫir, Rcb: Receb, Şbn: Şa‘bān, 

Rmẓ: Ramaẓān, Şvl: Şevvāl, ẔḲ: Ẕīlḳa‘de, ẔḤ: Ẕīlḥicce. 
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Monate des Rūmī-Kalenders (AJ): Şbṭ: Şubāṭ, Mrt: Mart, Nsn: Nīsān, Mys: Mayıs, Ḥzr: 

Ḥazīrān, Tmz: Temmūz, Aġs: Aġustos, Eyl: Eylūl, TE: Teşrīn-i Evvel, TS: Teşrīn-i Sānī, 

KE: Kānūn-i Evvel, KS: Kānūn-i Sānī. 
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INHALT DES TEXTES 

 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın devr-i ṣadāreti (14.2.-13.4.1909) 

12.4.1909 30 Mrt 1325 Mecelle mu‘allimliğinden ist‘ifā 

ve sebebi 

I I-109 4 

13.-27.4.1909 31 Mrt –14 

Nsn 1325 

‘Askerī iḫtilāl I I-109-24 4 

27.4.1909 14 Nsn 1325 Sulṭān ‘Abdülḥamīd’in ḫal‘i, 

Mehmed Reşad’ın cülūsu 

I I-124 9 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī Paşa’nın devr-i ṣadāreti (12.1.1910-29.9.1911) 

20.12.1910 7 KE 1326 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye evḳāf 

neżāreti teklīf ve tevcīhi 

II II-01-15 11 

30.12.1910 17 KE 1326 Barbaros Ḫayreddīn Paşa Türbesi 

ḥaḳḳında  

II II-31-2 18 

1.1.1911 19 KE 1326 Maḥmūd Şevket Paşa ve Ṭal‘at 

Bey ile memleketin ḥāline dā’ir 

müẕākere ve varılan netīceler 

II,III II-33-8; III-

01 

19 

2.1.1911 20-1 KE 1326 Beşiktaş Sarāyı Vükelā 

Odası’ndaki toplantı  

II, III II-38-45; III-

01-2 

21 

9.2.1911 27 KS 1326 Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey’in 

isti‘fāsı 

III III-21 24 

13.-4.2.1911 31 KS -1 Şbṭ 

1326 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

dāḫiliyye neżāretine taṣavvur 

edildiği 

III III-23 25 

16.-9.2.1911 3-5 Şbṭ 1326 Dāḫiliyye neżāretine Ḫalīl Bey’in 

[Menteşe] taṣvīb ve ta‘yīni 

III III-24-5 25 

6.-7.3.1911 21-2 Şbṭ 1326 Đsmā‘īl Kemāl’e tokat mes’elesi III III-35-6 27 

27.3.1911 14 Mrt 1327 Du‘āgūy veżā’ifinin imḥāsı III III-46 28 

30.3.1911 17 Mrt 1327 Malisorlarin Tuz ḳaẓāsı üzerine 

hücūmları ve Karadağ mes’elesi 

III III-47 29 

31.3.1911 18 Mrt 1327 Yani’nin biraḫānesindeki III III-48 29 
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Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

konuşma 

22.4.1911 9 Nsn 1327 Ṣādıḳ Bey’in Đstanbul’dan 

gönderilmesi mes’elesi ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fā 

ḳarārı 

III III-59-60, 64 29 

22.4.1911 9 Nsn 1327 Cāvid Bey’in isti‘fā ḳarārı III III-59 30 

23.4.1911 10 Nsn 1237 Bāb-ı ‘Ālī’deki müẕākerede 

Ṣādıḳ Bey, Fırḳa Hey’et-i Đdāresi 

ve vükelānın meclise karşı 

alacağı ṭavır ḥaḳḳında verilen 

ḳarārlar 

III III-60 30 

25.4.-1.5.1911 12-8 Nsn 1327 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fā 

ḳarārı ve sonrası 

III III-61-5 31 

27.6.-8.7.1911 14-25 Ḥzr 

1327 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye 

müte‘addiden dāḫiliyye neżāreti 

teklīfi 

III III-93-100 33 

2.7.1911 19 Ḥzr 1327 Ḥallācyan’a teklīf ve 

Ḥallācyan’ın reddi 

III III-97 34 

Meḥmed Sa‘īd Paşa’nın devr-i ṣadāreti (8.10.-30.12.1911) 

16.12.1911 3 KE 1327 Pādişāh ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin muḫtelif şaḫıṣlara 

dā’ir muḥāverātı 

IV IV-07-11 36 

23.12.1911 10 KE 1327 Ser‘asker-i Sābıḳ Rıẓā Efendi’nin 

oğlu Şükrī Paşa’nın Adana Vālīsi 

Cemāl’in rüşvet aldığına dā’ir 

beyānı 

IV IV-01-4 37 

16., 

27.12.1911 

3, 14 KE 1327 Ḳānūn-i Esāsī’nin 35. māddesinin 

ta‘dīli mes’elesi 

IV IV-8, 12 36, 

39 

23.12.1911 10 KE 1327 Đttiḥād ve Teraḳḳī ve Ḥürriyyet 

ve Đ‘tilāf Fırḳalarının i‘tilāfından 

baḥis 

IV IV-05 38 

27.12.1911 14 KE 1327 Đki fırḳa arasındaki bürūdeti izāle  IV-12-3 39 
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Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

teşebbüsü ve netīcesi 

30.12.1911 17 KE 1327 Meclis’in küşādı ve isti‘fāsı  IV IV-14-7 39 

Meḥmed Sa‘īd Paşa’nın devr-i ṣadāreti (30.12.1911-16.7.1912) 

31.12.1911 18 KE 1327 Muḫāliflerin Sa‘īd Paşa’nın 

kabine teşkīl etmesine 

māni‘olmak için ḥuẓūr-ı 

hümāyūna hey’et göndermesi 

IV IV-18-9 40 

31.12.1911 18 KE 1327 Sulṭān ‘Abdülḥamīd’e jurnal 

verenlerin esāmisini ḥāvī defter 

IV IV-19-24 40 

31.12.1911 18 KE 1327 Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa, Gümülcineli 

Đsmā‘īl Bey ve Draç Meb‘ūsu 

Es‘ad Paşa ḥaḳḳında mülāḥażāt 

IV IV-19-24 40 

31.12.1911 18 KE 1327 Maḥmūd Şevket Paşa ile 

kabinenin teşkīline dā’ir 

mükāleme 

IV IV-24-5 42 

1.1.1912 19 KE 1327 Kabine a‘żāsını intiḫāb IV IV-26-8 42 

1.-2.1.1912 19-20 KE 1327 Ermenilerin neżāreti reddi ve 

sebebi  

IV IV-27-31 43 

3.1.1912 20 KE 1327 Hey’et-i Vükelā’nın tertībi IV IV-32-3 43 

3.1.1912 20 KE 1327 Sa‘īd Paşa ṭarafından Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’ye dāḫiliyye 

neżāreti teklīfi ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin reddi 

IV IV-33-5 44 

5.1.1912 23 KE 1327 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye iltifāt-ı 

şehriyārī 

IV IV-35 45 

5.1.1912 23 KE 1327 Şeyḫülislām mes’elesi IV IV-48-56 45 

6.1.1912 24 KE 1327 Ḳānūn-ı Esāsī’nin 25inci māddesi 

ḥaḳḳında müẕākere 

IV IV-36 48 

6.1.1912 24 KE 1327 Ḥürriyyet ve Đ‘tilāf Fırḳası’na beş 

māddelik ‘aḳd-ı i‘tilāf teklīfi 

IV IV-36-9 48 

7.1.1912 25 KE 1327 Merdita Ormanı’nın Re’īs Rāhib 

Doço’ya iḥālesi 

IV IV-40-1 49 
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Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

10.1.1912 28 KE 1327 Eyyūb Ṣabrī ve Ḥācī ‘Ādil 

Beylerin Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’ye dāḫiliyye neżāretini 

ḳabūl etmesini telḳīni 

IV IV-42-45 49 

13.1.1912 31 KE 1327 25inci mādde-i esāsiyyenin re’ye 

konması 

IV IV-57 51 

13.1.1912 31 KE 1327 Hey’et-i Vükelā’nın Sarāy-ı 

Hümāyūn’da Ẕāt-ı Şāhāne ile 

Meclis’in fesḫini müẕākeresi 

IV IV-57-61 51 

13.1.1912 31 KE 1327 Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine 

dā’ir Ḫatt-ı Hümāyūn ve ṭarz-ı 

taḥrīri 

IV IV-62-4 52 

15.1.1912 2 KS 1327 A‘yān Dā’iresi’ndeki celse IV IV-64-5 53 

15.1.1912 2 KS 1327 Maḥmūd Şevket Paşa ile ‘Āṣım 

Bey ḥaḳḳında mülāḥażāt 

IV IV-65-8 53 

15.1.1912 2 KS 1327 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fāsı IV IV-69-72 54 

17.1.1912 4 KS 1327 Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫinin 

A‘yān’da ḳabūlü 

IV IV-73 55 

18.1.1912 5 KS 1327 Fesiḫ ḥaḳḳındaki Ḫaṭṭ-ı 

Hümāyūn’un gelmesi 

IV IV-73-4 55 

18.1.1912 5 KS 1327 Vükelā ve muḫālifīne dā’ir 

müṭāla‘āt 

IV IV-74-8 56 

20.1.1912 7 KS 1327 Ser‘asker-i Esbaḳ Rıẓā Paşa’nın 

oğlu Şükrī Bey ile Paşa’nın 

‘afvına dā’ir görüşme ve Şükrī 

Bey’in ifşā’aātı 

IV IV-79-87 57 

20.1.1912 7 KS 1327 Merkez-i ‘Umūmī ḳarārıyla 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin Evḳāf 

Neżāreti’ne devām etmesi 

IV IV-87 59 

20.1.1912 7 KS 1327 Ḥācī ‘Ādil Bey’le sürtüşme IV IV-88-9 60 

20.1.1912 7 KS 1327 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

maḳṣadı 

IV IV-89-90 60 
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Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

21.1.1912 8 KS 1327 Nāżır Đbrāhīm Ṣūsa Efendiyle 

görüşme 

IV IV-91-2 60 

21.1.1912 8 KS 1327 Şeyḫülislām Nesīb Efendi’nin 

Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi’nin 

ifādātını naḳli  

IV IV-93-5 61 

26.1.1912 13 KS 1327 Cum‘a Selāmlığı’nda Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi ile Pādişāh arasında 

Meclis’in fesḫine dā’ir geçen 

müẕākere 

IV IV-96-100 62 

29.1.1912 16 KS 1327 Ṭanīn gazetesinde çıkan yazı  IV IV-102-3 63 

29.1.1912 16 KS 1327 Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey ile 

sürtüşme 

IV IV-103-4 63 

29.1.1912 16 KS 1327 Özeleştiri IV IV-104-5 64 

29.-31.1.1912 16-8 KS 1327 Nāfı‘a Nāżırı Sinabyan Efendi ile 

Telgraf Nāżırı Đbrāhīm Ṣūsa 

Efendi’nin kabineden iḫrācı 

mes’elesi 

IV IV-105-8 64 

31.1.1912 18 KS 1327 Niğde Livāsı’nın Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’yi nāmzed göstermesi ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin bunu 

ḳabūlü 

IV IV-108-10 64 

11.2.1912 29 KS 1327 Anadolu’da Kürdlerle Ermeniler 

arasındaki arāẓī mes’elesine dā’ir  

IV IV-112-6 66 

16.2.1912 3 Şbṭ 1327 Kāmil Paşa’nın gazetelerde 

neşrolunan Đttiḥād ve Teraḳḳī 

‘aleyhindeki mektūbu  

IV IV-117-22 67 

16.2.1912 3 Şbṭ 1327 Kāmil Paşa’nın Ṭrāblusġarb 

ḥaḳḳındaki fikri 

IV IV-119 67 

16.2.1912 3 Şbṭ 1327 Kāmil Paşa ve Mıṣır Ḫidīvi 

‘Abbās Ḥilmī Paşa 

IV IV-119-22 68 

25.2.1912 12 Şbṭ 1327 Đngiltere Kıralı’na nişān verilmesi 

mes’elesi 

IV IV-122-32 68 



 

 

lxxix 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

27.2.1912 14 Şbṭ 1327 Baṣra Körfezi civārındaki ‘Arab 

ḳıṭ‘alarına dā’ir 

IV IV-133-9 71 

27.2.1912 14 Şbṭ 1327 Sa‘īd Paşa’nın vefātı vuḳū‘unda 

ṣadr-ı a‘żām mes’elesine dā’ir 

IV IV-140-1 72 

28.2.1912 15 Şbṭ 1327 Meclis-i Vükelā’da Ḳānūn-ı 

Cezā’nın 99. māddesinin 

görüşülmesi 

IV IV-142-3 73 

28.2.1912 15 Şbṭ 1327 Ereğli şirketine dā’ir IV IV-143-5 73 

1.3.1912 17 Şbṭ 1327 Ẕāt-ı Şāhāne’nin vaḳıf 

mes’eleleri 

IV IV-146-8 73 

5.3.1912 21 Şbṭ 1327 Đdāre-i ‘Örfiyye’nin ref‘i 

mes’elesi 

IV IV-149 74 

5.3.1912 21 Şbṭ 1327 Ṣadr-ı A‘żām ile Ḫāriciyye Nāżırı 

arasında Katolik ruhbānı 

mes’elesine dā’ir 

IV IV-149-52 74 

5.3.1912 21 Şbṭ 1327 Birinci Vaḳıf Ḫānı ḫarīḳi IV IV-152-3 75 

17.3.1912 4 Mrt 1328 Rusya’nın ‘Osmānlı siyāseti ve 

Rusya Ḫāriciyye Nāżırı 

Sazanof’un Boğazlara dā’ir teklīfi  

IV IV-154-62 76 

18.3.1912 5 Mrt 1328 Fetḥiyye Medresesi’nin ta‘mīr ve 

yeniden küşādı 

IV IV-163-4 78 

22.3.1912 9 Mrt 1328 Beşiktaş’taki Selāmlık resmi ve 

mecẕūb vaḳ‘ası 

IV IV-165-7 79 

22.3.1912 9 Mrt 1328 Vaḥīdeddīn ve Mecīd Efendilerin 

Ẕāt-ı Şāhāne’ye Kāmil Paşa 

ḥesābına baskı yapması 

IV IV-168-9 79 

22.3.1912 9 Mrt 1328 Şeyḫülislāmın Mıṣır ḳāḍīlığı 

mes’elesi 

IV IV-169-70 79 

24.3.1912 11 Mrt 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Anadolu seyāḥatinden 

vazgeçmesiyle riyāsete Maḥmūd 

Esad Efendi’nin tensībi 

IV IV-172-9; 

192-5 

80, 

85 



 

 

lxxx  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

24.3.1912 11 Mrt 1328 Ḥācī ‘Ādil hakında IV IV-173-9 81 

24.-7.3.1912 11-4 Mrt 1328 Đntiḫāb işleri IV IV-179-85 82 

28.3-7.4.1912 15-25 Mrt 

1328 

Emvāl-i Ġayrimenḳūle 

Ḳānūnu’na dā’ir 

IV IV-186-92; 

197-201 

83, 

86 

12.4.1912 30 Mrt 1328 Hilāl-ı Aḥmer Cem‘iyyeti’nin 

ictimā‘-i senevīsi 

IV IV-206 88 

12.4.1912 30 Mrt 1328 Sulṭān Reşād’ın ismi ve 

maḫlaṣına dā’ir 

IV IV-207-9 88 

12.4.1912 30 Mrt 1328 Velī‘ahd’ın ṣıḥḥati ve Vaḥīdeddīn 

Efendi’ye dā’ir 

IV IV-210-1 89 

28.4.-1.5.1912 15-8 Nsn 1328 Rusya ve Boğazlar mes’elesi IV IV-212-8 89 

3.5.1912 20 Nsn 1328 Ẕāt-ı Şāhāne’nin Meclis-i 

Meb‘ūsān riyāsetine gelecek ẕāta 

dā’ir temennīsi 

IV IV-219-24 91 

17.5.1912 4 Mys 1328 Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın 

Vaḥīdeddīn Efendi ḥaḳḳındaki 

sözleri ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin cevābı 

IV IV-228-33 93 

17.5.1912 4 Mys 1328 Selānik Vālīsi Ḥüseyin Kāżım 

Bey’in isti‘fāsı  

IV IV-233-4; 

243-5 

94, 

97 

19.5.1912 6 Mys 1328 Meclis-i Vükelā’nın Bāb-ı 

‘Ālī’de Ṭrāblusġarb 

Muḥārebesi’ne dā’ir müẕākerātı 

IV IV-234-43 95 

22.5.1912 9 Mys 1328 Māliyye Nāżırı Nā’il Bey’in 

isti‘fāsı 

IV IV-246-50 98 

23.5.1912 10 Mys 1328 Ḳānūn-i Esāsī’nin 7., 35. ve 37. 

māddelerinin müẕākeresi 

IV IV-250-1 99 

28.5.1912 15 Mys 1328 Ẕāt-ı Şāhāne ile Sa‘īd Paşa’nın 

vefātı vuḳū‘nda yerine geçecek 

yeni ṣadr-ı a‘żama dā’ir 

mükāleme 

IV IV-254-60 100 

28.5.1912 15 Mys 1328 Ẕāt-ı Şāhāne’nin bazı aḥvāl-ı IV IV-261-3 102 



 

 

lxxxi 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

ḫuṣūṣiyyesini naḳli 

29.5.1912 16 Mys 1328 Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey’in 

isti‘fāsı  

IV IV-265-70 103 

30.5.1912 17 Mys 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin bir 

Evḳāf Bankası te’sīsi fikri 

IV IV-271-3 105 

30.5.1912 17 Mys 1328 Kabine içi siyāsete dā’ir IV IV-272-5 106 

30.5.1912 17 Mys 1328 Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın 

ḥāfıżasının ḳuvvetine dā’ir 

IV IV-275-6 107 

31.5.1912 18 Mys 1328 Muṣṭafā Necīb ḥaḳḳında IV IV-278-82 107 

1.6.1912 19 Mys 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

neżāretten çekilme fikri  

IV IV-285 109 

12.6.1912 30 Mys 1328 Cāvid Beyle Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin bir bütçe ḳalemi 

ḥaḳḳında anlaşmazlıkları 

IV IV-286-7 110 

15.6.1912 2 Ḥzr 1328 Merkez-i ‘Umūmī’nin Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’yi Đttiḥād ve 

Teraḳḳī Fırḳası riyāsetine tensībi  

IV IV-288 110 

16.6.1912 3 Ḥzr 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fāsı 

mes’elesi 

IV IV-289-91 111 

23.6.1912 10 Ḥzr 1328 Manastır Pirlepe ve Debre’de 

‘askerin müsellaḥan firārı ve 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın isti‘fāsı 

iḳtiẓāsı 

IV IV-294-300 113 

1.-4.7.1912 18-21 Ḥzr 

1328 

Trablusgarb mes’elesi  VI VI-01-3; 05-

12  

115 

2.7.1912 19 Ḥzr 1328 Đstimlāk Ḳānūnu’nun A‘yān’da 

ḳabūlü 

VI VI-04 116 

2.7.1912 19 Ḥzr 1328 Ṣadr-ı A‘żam’ın Ḫāriciyye 

Nāżırı’ndan şikāyeti 

VI VI-04-5 116 

3.7.1912 20 Ḥzr 1328 Ṭrāblusġarb mes’elesi ve 

Petersburg Sefīri Ṭurḫān Paşa’nın 

Rusya Ḫāriciyye Nāżırı Sazanof 

VI VI-05-8 117 



 

 

lxxxii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

ile mülāḳātı 

4.7.1912 21 Ḥzr 1328 Mensūbīn-i ‘askeriyyenin siyāsāt 

ile iştiġālini māni‘ olan ḳānūn 

lāyiḥası 

VI VI-09 118 

4.7.1912 21 Ḥzr 1328 Ṭrāblusġarb mes’elesine dā’ir 

müẕākere ve Karasu Efendi 

ḥaḳḳında 

VI VI-09-12 118 

5.7.1912 22 Ḥzr 1328 Göksu Ḳaṣrı’nda öğle ṭa‘āmı VI VI-12-7 119 

7.7.1912 24 Ḥzr 1328 Ṭal‘at Beyle çeşitli mes’elelere 

dā’ir müdāvele-i efkār 

VI VI-18-26 119 

7.7.1912 24 Ḥzr 1328 Đmām Yaḥyā ve Yemen mes’elesi VI VI-18, 23-4 121 

9.7.1912 26 Ḥzr 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

ḥarbiyye neżāretinden isti‘fāsı ve 

yeni ḥarbiyye nāżırı arayışları 

VI VI-27-55 120 

10.-13.7.1912 27-30 Ḥzr 

1328 

Ḥarbiyye neżāretinin Nāżım 

Paşa’ya teklīfi, Nāżım Paşa’nın 

neżāreti ḳabūl için dermeyān 

eylediği şarṭlar, refīḳlerin bunlara 

muḳābil dermeyān eylediği 

şarṭlar 

VI VI-37-46 125 

16.7.1912 3 Tmz 1328 Ḥarbiyye neżāretinin Maḥmūd 

Muḫtār Paşa’ya teklīf edilmesi ve 

Paşa’nın şarṭları 

 VI-54-5 129 

16.7.1912 3 Tmz 1328 Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın 

isti‘fāsı 

VI VI-55-61 130 

16.7.1912 3 Tmz 1328 Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey’in 

çevirdiği dōlāblar 

VI VI-57-60 130 

18.7.1912 5 Tmz 1328 Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu’nun 

Kāmil Paşa’nın ṣadāretini ṭaleb 

eder tehdīdvārī varaḳaları 

VI VI-62-6 131 

19.7.1912 6 Tmz 1328 Tevfīḳ Paşa’nın ṣadāreti ḳabūl 

için dermeyān ettiği şarṭlar 

VI VI-67-8 132 



 

 

lxxxiii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa’nın devr-i ṣadāreti (22.7.-29.10.1912) 

21.7.1912 8 Tmz 1328 Ṣadārete Ġāzī Muḫtār Paşa’nın 

ta‘yīni 

VI VI-70-1 133 

21.7.1912 8 Tmz 1328 ‘Askere ḫiṭāben neşrolunan 

beyānnāme-i hümāyūna dā’ir 

VI VI-71-4 134 

21.7.1912 8 Tmz 1328 Cemāleddīn Efendi ḥaḳḳında VI VI-74-7 134 

22.7.1912 9 Tmz 1328 Teşkīl-i vükelā VI VI-77-80 135 

23.7.1912 10 Tmz 1328 Ba‘ẓı rüfeḳā ile i‘tidāl lüzūmunda 

muṭābaḳat 

VI VI-82-3 136 

24.7.1912 11 Tmz 1328 Ṣadr-ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa’nın 

Meclis-i Meb‘ūsān ḥaḳḳındaki 

fikri 

VI VI-85 137 

25.7.1912 12 Tmz 1328 Ṭal‘at Bey’in de muḥāfaża-i 

i‘tidāl lüzūmunu beyānı  

VI VI-85-6 138 

25.-7.7.1912 12-4 Tmz 1328 Meclis’te Ḫalāṣkār Ẓābiṭān’dan 

gelen tehdīdnāmenin okunması 

ve sonrası 

VI VI-86-8 138 

28.7.1912 15 Tmz 1328 Ḫālid Ẓiyā, Serḳarīn Lüṭfī Bey ve 

Seryāver Ṣāliḥ Paşa ile aḥvāl-ı 

dāḫiliyyeye dā’ir görüşme 

VI VI-90-2 139 

28.7.1912 15 Tmz 1328 Ṣadr-ı Sābıḳ Sa‘īd Paşa ile 

ḫānesinde görüşme 

VI VI-94-5 140 

29.7.1912 16 Tmz 1328 ‘Azl ve ta‘ḳībler VI VI-95-7 140 

30.7.1912 17 Tmz 1328 Merkez-i ‘Umūmī’de görüşme ve 

Sa‘īd ve Maḥmūd Şevket 

Paşalara ṣadr-ı a‘żamlık teklīfi 

VI VI-98-101 141 

30.7.1912 17 Tmz 1328 Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ḥaḳḳında VI VI-102 142 

1.8.1912 19 Tmz 1328 Meclis-i Meb‘ūsān’daki 

müẕākere ḥaḳḳında  

VI VI-104 143 

3.8.1912 21 Tmz 1328 Meclis’in fesḫi ve kabinenin 

ṣūret-i terkīb ve ḥarekātına dā’ir 

VI VI-105-8 143 

3.8.1912 21 Tmz 1328 üreyyā Bey ile Ḥallācyan Efendi VI VI-108-10 144 



 

 

lxxxiv  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

arasında münāza‘a 

3.8.1912 21 Tmz 1328 Vükelānın mecliste yeni bir 

mes’ele çıkarma teşebbüsü 

VI VI-111 144 

3.8.1912 21 Tmz 1328 Pādişāh’ın kabineden infi‘ālini 

Maḥmūd Şevket Paşa’ya beyānı 

VI VI-112-3 145 

4.8.1912 22 Tmz 1328 Ḫūrşīd Paşa ile Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi arasında Ḫalāṣkār Ẓābiṭān 

grubuna dā’ir müẕākere-i 

mühimme 

VI VI-113-9 145 

3.8.1912 21 Tmz 1328 Meclis’i fesḫetmek isteyen 

vükelāya karşı tensīb edilen ṭarz-ı 

ḥareket 

VI VI-120-3 147 

5.8.1912 23 Tmz 1328 Meclis’in fesḫi (23 Temmūz 1328 

Pāzār ertesi) 

VI VI-123-5 148 

5.8.1912 23 Tmz 1328 Fesiḫ sonrası ne olacağına dā’ir 

müdāvele-i efkār  

VI VI-125-30 149 

6.8.1912 24 Tmz 1328 Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın Đttiḥād ve 

Teraḳḳī ḥaḳḳındaki sözleri  

VI VI-131-2 150 

7.8.1912 25 Tmz 1328 Merkez-i ‘Umūmī ictimā‘ında 

alınan ḳarārlar 

VI VI-133-4 151 

7.8.1912 25 Tmz 1328 Müteveffā ‘Abdurraḥmān Paşa 

ḥaḳḳında 

VI VI-134-8 151 

8.8.1912 26 Tmz 1328 ‘Alī Bey’in ḫānesinde Merkez-i 

‘Umūmī a‘żālarının müẕākeresi 

VII VII-01-5 153-4 

8.-9.8.1912 26-7 Tmz 1328 Ḥareket-i arẓ VII VII-06 154 

9.8.1912 27 Tmz 1328 Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın tebdīl-i 

lisān etmesi 

VII VII-07-8 155 

11.8.1912 29 Tmz 1328 Niyāzī Bey’in ādamlarıyla dağa 

çıkması ve ‘askerin onlara iltiḥāḳı  

VII VII-11-2 155 

11.8.1912 29 Tmz 1328 Aḥmed Rıẓā Bey’in Maḥmūd 

Şevket Paşa’nın sözlerini 

aktarması  

VII VII-13-5 156 



 

 

lxxxv 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

12.8.1912 30 Tmz 1328 Doktor Rıf‘at Efendi’nin Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa ile olan mülāḳātları  

VII VII-15-20 156 

13.8.1912 31 Tmz 1328 Ḥācī ‘Ādil Beyle konuşma, i‘tidāl 

tavṣiyyesi 

VII VII-22 158 

16.8.1912 3 Aġs 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye Đttiḥād 

ve Teraḳḳī, Ẕāt-ı Şāhāne ve Sarāy 

aḥvālinden baḥsi 

VII VII-24-33 159 

16.8.1912 3 Aġs 1328 Ẕāt-ı Şāhāne’nin “bir üçüncü 

fırḳa daha olsa” sözü üzerine  

VII VII-32-3 160 

16.8.1912 3 Aġs 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın yurt 

dışına seyāḥat niyyeti 

VII VII-34-6 161 

16.8.1912 3 Aġs 1328 Sa‘īd Paşa’nın Đttiḥād ve Teraḳḳī 

ḥaḳḳındaki sözü  

VII VII-36-7 161 

18.8.1912 5 Aġs 1328 Ḫūrşīd Paşa’nın Đttiḥād ve 

Teraḳḳī kabinesinin suḳūṭuna 

dā’ir seksen ṣaḥīfelik ḫāṭırātı  

VII VII-38-9 162 

18.8.1912 5 Aġs 1328 Da‘vā Vekīli Maḥmūd Refīḳ 

Bey’in Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye 

Sivas’dan meb‘ūs olmak 

niyyetini açması  

VII VII-39-41 162 

20.8.1912 7 Aġs 1328 Selānik’den ‘avdet edenlerin 

oradaki müẕākerelerin ḫulāṣasını 

kulüpte beyān etmeleri  

VII VII-42-3 163 

21.8.1912 8 Aġs 1328 Aḥmed Rıẓā Bey’in 

Kuruçeşme’deki ḫānesindeki 

toplantıda cereyān eden müẕākere 

VII VII-44-8 164 

21.8.1912 8 Aġs 1328 Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın Lozan’da 

Đtalyanlarla görüşmesi netīcesi 

VII VII-48 165 

22.8.1912 9 Aġs 1328 Nūr-ı ‘Omāniyye Kulübü’nde 

Merkez-i ‘Umūmī a‘żālıklarına 

dā’ir görüşme  

VII VII-49-52 165 



 

 

lxxxvi  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

23.8.1912 10 Aġs 1328 Mu‘ammer Bey ḥaḳḳında  VII VII-53-5 166 

23.8.1912 10 Aġs 1328 Ṭal‘at Bey ile Ḥüseyin Ḥilmī ve 

Ġāzī Muḫtār Paşalar ile 

görüşmeye dā’ir müẕākere 

VII VII-55-8 167 

23.8.1912 10 Aġs 1328 Ḫāriciyye Nāżır-ı Sābıḳı ‘Āṣım 

Bey ḥaḳḳında 

VII VII-58-9 168 

24.8.1912 11 Aġs 1328 Maḥmūd Muḫtār ve Ġāzī Muḫtār 

Paşaların cevābı  

VII VII-59-60 168 

24.8.1912 11 Aġs 1328 Merkez-i ‘Umūmī’de Ḫalīl ve 

Ṭal‘at Beyler ile görüşme 

VII VII-59-62 169 

25.8.1912 12 Aġs 1328 Ṭal‘at Bey’in Ḥüseyin Ḥilmī Paşa 

ile görüşmesi ḥikāyesi  

VII VII-62-5 169 

25.8.1912 12 Aġs 1328 Kongreye iştirāk edecek olan 

a‘żānın tefrīḳi 

VII VII-66-9 170 

28.8.1912 15 Aġs 1328 ‘Adliyye Nāżırı Ḥalīm Bey ile 

gazeteler, cāmi‘deki vā‘ażlar ve 

Koçana’daki işġāl ḥaḳḳında 

görüşme 

VII VII-70-8 171 

29.8.1912 16 Aġs 1328 Rıf‘at Beyle Ḥürriyyet ve 

Đ‘tilāfçılar ṭarafından Đttiḥādcılara 

i’tilāf teklīfi ḥaḳḳında görüşme  

VII VII-78-91 173 

29.8.1912 16 Aġs 1328 Cemīl Mollā ve Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa’nın Đttiḥād ve Teraḳḳī 

ḥaḳḳındaki sözleri 

VII VII-83-91 174 

30.8.1912 17 Aġs 1328 20 Ağ. 328’de in‘iḳād edecek 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Kongresi’nde 

Merkez-i ‘Umūmī a‘żālarının 

ṣūret-i intiḫābına dā’ir görüşme  

VII VII-91-4 176 

31.8.1912 18 Aġs 1328 ‘Abdurraḥmān Efendi ile intiḫāb 

ve Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine 

ta‘alluḳ eden tefsīrine dā’ir 

mübāḥese 

VII VII-94-101 176 



 

 

lxxxvii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

1.9.1912 19 Aġs 1328 Sa‘īd Paşa’nın dāmādının ba‘ẓı 

ẕevāt ḥaḳḳındaki ifşā’ātı ve 

Cem‘iyyet’in Paşa ḥaḳḳındaki 

fikrini istifsārı  

VII VII-102-10 178 

11.9.1912 29 Aġs 1328 29. Aġ. 328 Çehārşenbih günü 

ḫitām bulan Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Kongresi’nde alınan ḳarārlar  

VII VII-110-3 180 

29.9.1912 16 Eyl 1328 Ṭanīn Muḥarriri Cāhid ile Müdīr-

i Mes’ūlü Cāvid Beyleri ḥabste 

ziyāret 

VII VII-115-6 181 

29.9.1912 16 Eyl 1328 Esvābcıbaşı ābit Bey’in 

Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn ve Ẕāt-ı 

Şāhāne ḥaḳḳındaki sözleri 

VII VII-116-27 181 

30.9.1912 17 Eyl 1328 Oğulların (Ḥaḳḳī ile ‘Alī Su‘ād) 

Nişāntaşı’ndaki Đngiliz 

Mektebi’ne leylī olarak verilmesi 

VII VII-127 184 

3.10.1912 20 Eyl 1328 Merkez-i ‘Umūmī’de 

Sulṭānaḥmed Meydānı’nda 

‘aḳdolunacak mitingin tertībatına 

dā’ir görüşme 

VII VII-130 185 

4.10.1912 21 Eyl 1328 Tütüncübaşı ‘Alī Bey’in Sulṭān 

‘Abdülmecīd ile Sulṭān 

‘Abdülḥamīd ḥaḳḳında anlattığı 

ḫāṭıralar  

VII VII-131-44 185 

5.10.1912 22 Eyl 1328 Ṭal‘at Bey’in Edirne’de evvelā 

bedel verip sonra gönüllü 

yazılmak niyyeti ve Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’nin tepkisi 

VII VII-145-8 188 

5.10.1912 22 Eyl 1328 Serduḫānī ‘Alī Bey’in ‘Alī 

Ḳabūlī Bey’in şehādeti 

ḥaḳḳındaki ḥikāye-i mühimmesi 

VII VII-149-53 189 

8.10.1912 25 Eyl 1328 Karadağ’ın Devlet-i ‘Osmānī’ye VII VII-154 190 



 

 

lxxxviii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

ḥarb i‘lān etmesi 

27.10.1912 14 TE 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın Balkan 

Ḥarbi’ne dā’ir görüşleri 

VII VII-155-81 191 

Kāmil Paşa’nın devr-i ṣadāreti (30.10.1912-23.1.1913) 

27.-

30.10.1912 

14-7 TE 1328 Kāmil Paşa’nın ṣadr-ı a‘żam 

olması  

VII VII-181-94 196 

27.10.1912 14 TE 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

Pādişāh’a Kāmil Paşa’nın 

ṣadārete naṣbolunması 

ḥaḳḳındaki fikrini beyānı  

VII VII-183-6 196 

5.11.1912 23 TE 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

Bulgarlarla ḥarbe dā’ir sözleri 

IX IX-01-5 199 

10.11.1912 28 TE 1328 Baġdād Vālī-i Esbaḳı Mecīd 

Efendi ile i’tilāf ve Kāmil Paşa 

ḥaḳḳında görüşme 

IX IX-05-10 200 

11.11.1912 29 TE 1328 Ṭal‘at Bey’in Kāmil Paşa ile olan 

mülāḳātı  

IX IX-10-7 201 

11.11.1912 29 TE 1328 Merkez-i ‘Umūmī a‘żālarının 

ḥükūmeti kuşkulandırmamak 

yolunda verdiği ḳarār 

IX IX-17-8 202 

11.11.1912 29 TE 1328 Mūsā Kāzım Efendi’nin 

Pādişāhla görüşmesi 

IX IX-18-22 203 

11.11.1912 29 TE 1328 Velī‘ahdın vükelā-yı ḥāẓıranın 

aḥvāline dā’ir fikri 

IX IX-22-3 203 

11.11.1912 29 TE 1328 Doktor Rıf‘at Ḥüsāmeddīn 

Paşa’nın iṭāle-i lisānı  

IX IX-24-5 204 

14.11.1912 1 TS 1328 Ṣadr-ı Sābıḳ Ġāzī Paşa’nın 

muḥārebe-i ḥāẓıra me’mūriyyeti 

ḥaḳḳındaki sözleri 

IX IX-26-33 204 

14.11.1912 1 TS 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Cemāleddīn Efendi ve Kāmil 

Paşa ḥaḳḳında fikir yorması  

IX IX-33-6 205 



 

 

lxxxix 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

14.11.1912 1 TS 1328 Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi 

ḥaḳḳında  

IX IX-37-42 206 

20.11.1912 7 TS 1328 Yeni ḥükūmetin Đttiḥādcıları 

ta‘ḳībi 

VIII VIII-04 208 

21.11.1912 8 TS 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin tevḳīf 

ve ḥabsi 

VIII VIII-07-23 209 

21.11.1912 8 TS 1328 Ḥabsḫāne odası  VIII VIII-23-5 211 

21.11-

8.12.1912 

8-25 TS 1328 Ḥabs ḥayātı VIII VIII-26-109 211 

30.11.1912 17 TS 1328 Mevḳūf refīḳlerden ba‘zıları  VIII VIII-64-6 221 

5.12.1912 22 TS 1328 Mīralay Ṣādıḳ Bey ḥaḳḳında  VIII VIII-87-94 226 

6.12.1912 23 TS 1328 Đki nāmūslu ẕāt ḥaḳḳında VIII VIII-101-4 230 

8.12.1912 25 TS 1328 Ḥüseyin Kāmī ḥaḳḳında VIII VIII-112-8 232 

8.12.1912 25 TS 1328 Taḫliyye VIII VIII-110-9 232 

10.12.1912 27 TS 1328 Kuruçeşme’de Şeyḫülislām ile 

görüşme 

VIII VIII-122-30 235 

10., 16.-

17.12.1912 

27 TS, 3-4 KE 

1328 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye Ḥuḳūḳ-ı 

Đdāre mu‘allimliği teklīfi  

VIII VIII-137-138 238 

19.12.1912 6 KE 1328 Đttiḥādcılarla ḥükūmet ve dīger 

fırḳaların aralarını bulma 

teşebbüsleri 

VIII VIII-140-1 238 

19.12.1912 6 KE 1328 Şeyḫülislām Efendi’nin Sa‘īd 

Efendi’ye Muṣṭafa Ḫayrī Efendi 

ḥaḳḳındaki fikrini beyānı ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin tepkisi 

VIII VIII-142 239 

11.1.1913 29 KE 1328 Necmeddīn Bey, Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi ve Boşo Efendi arasında 

geçen müẕākere-i mühimme 

VIII VIII-154-75 241 

11.1.1913 29 KE 1328 Bilinmeyen bir ādamın gelip 

ḥükūmete nasbolunanların 

isimlerini hāvī bir varaḳa 

okuması ve sonrası 

VIII VIII-176-88 243 



 

 

xc  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

15.1.1913 2 KS 1328 Tevḳīfāta devām ve Ebūẓẓiyā 

Bey’in tevḳīfi  

VIII VIII-191-6 244 

15.1.1913 2 KS 1328 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

ḥükūmete dā’ir sözü 

VIII VIII-196-7 246 

16.1.1913 3 KS 1328 Ḥükūmetin tevḳīfatı ve ba‘ẓı 

ricāle dā’ir  

V V-01-7 245 

17.1.1913 4 KS 1328 Eve ‘avdet V V-11-2 248 

23.1.1913 10 KS 1328 Ḥükūmet ‘aleyhine ġaleyān icrā 

olunacağı ḫaberi [Bāb-ı ‘Ālī 

Baskını]  

V V-14-7 248 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın devr-i ṣadāreti (23.1.-11.6.1913) 

24.1.1913 11 KS 1328 Ḥükūmetin tebeddülü ve 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın teşkīl 

ettiği yeni Hey’et-i Vükelā 

V V-16-20 248 

24.1.1913 11 KS 1328 Nümāyiş üzerine Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin isti‘fā ḳarārı  

V V-21-3 249 

5.2.1913 23 KS 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

isti‘fāsını Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın reddi 

V V-25-7 250 

9.2.1913 27 KS 1328 Evḳāf neżāretinden isti‘fāsı 

üzerine Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’ye 

Vilāyet Komisyonu riyāseti 

teklīfi 

V V-28-32 251 

9.2.1913 27 KS 1328 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi ile Prens 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa arasında 

neżāreti redde dā’ir fikir te‘ātīsi  

V V-32-9 251 

9.2.1913 27 KS 1328 Ṣadr-ı Āzamla Bulgarlarla olan 

ḥarbe dā’ir mülāḳāt 

V V-40-5 252 

9.2.1913 27 KS 1328 Ḥaḳḳī Paşa’nın ‘adliyye 

neżāretine ta‘yīni ḥaḳḳında  

V V-47-50 253 

9.2.1913 27 KS 1328 Ḥaḳḳī Paşa’nın dermeyān ettiği 

teklīf  

V V-50-5 253 



 

 

xci 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

10.2.1913 28 KS 1328 Ḥaḳḳī Paşa’nın Viyana’ya 

‘azīmeti  

V V-57-62 255 

11.2.1913 29 KS 1328 Kāmil Paşa’ya dā’ir muḫtelif 

ẕevātın ifşāātı 

V V-63-83 256 

15.2.1913 2 Şbṭ 1328 Tatar Đsmā‘īl Efendi’nin Kāmil 

Paşa kabinesi ṭarafından 

Đttiḥādcıların tevḳīfine dā’ir 

ifşāātı 

V V-87-97 260 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Beşiktaş Sarāyı’nda Vaḳ‘anüvis 

‘Abdurraḥmān Şeref Efendiyle 

aḥvāl-ı siyāsiyyeye dā’ir 

görüşmede ṣulḥ ve kabinenin 

tebdīl ve ta‘dīli lüzūmuna dā’ir 

muṭābaḳat 

V V-101-8 262 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Sulṭān Reşād’ın Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’ye Velī‘ahdların Kāmil 

Paşa’nın Ṣadr-ı A‘zām yapılması 

için ıṣrārından baḥsetmesi 

V V-108-21 265 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Sulṭān Reşād’ın ba‘ẓı dīger ẕevāt 

ḥaḳḳındaki tesbītleri 

V V-119-34 265 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Sulṭān Reşād ile Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi arasında Đttiḥādcılara 

yapılan mu‘āmeleye dā’ir 

mükāleme 

V V-123-30 266 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Sulṭān Reşād’ın Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’ye evḳāf neżāretini teklīf 

ve ıṣrārı  

V V-131-4 266 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Sulṭān Reşād ile ṣadārete uygun 

olacak şaḫıṣ ḥaḳḳında mükāleme 

V V-135-7 267 

25.2.1913 12 Şbṭ 1328 Tevfīḳ Bey ile neżāret teklīfine 

dā’ir mükāleme 

V V-139-142 267 

6.3.1913 21 Şbṭ 1328 Evḳāf Sermi‘mārı Kemāleddin, V V-147-62 268 



 

 

xcii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

mu‘āvini Ṭal‘at Bey ve Şehremīni 

Ṭabīb Cemīl Paşa ḥaḳḳında 

mülāḥażāt 

8.3.1913 23 Şbṭ 1328 Basarya Efendi’nin Bulgar 

Ḥarbi’ne dā’ir mülāḥażātı  

V V-167-71 271 

13.3.1913 28 Şbṭ 1328 Aksarāylı Ḳāḍī Ẓiyā Efendi’nin 

şefā‘at ṭalebi 

V V-173-5 271 

13.-4.3.1913 28 Şbṭ 1328-1 

Mrt 1329 

Evḳāf işleri V V-175-9 271 

17., 20.3.1913 4, 7 Mrt 1329 Şādiyye Sulṭān’ın emlāk da‘vāsı 

ḥaḳḳında  

V V-180-3 272 

20.3.1913 7 Mrt 1329 Evḳāf ve Defter-i Ḫāḳānī 

Neżāretlerinin tevḥīdi lüzūmu 

ḥaḳḳında  

V V-184-95 273 

24.3.1913 11 Mrt 1329 Ḥācī ‘Ādil Bey’in Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’ye şehremānetini teklīfi 

V V-196-207 275 

1.4.1913 19 Mrt 1329 Vilāyāt-ı Şarḳiyye mes’elesi 

ḥaḳḳında  

V V-208-18 277 

1.4.1913 19 Mrt 1329 Ḥaḳḳī Paşa’nın Londra’dan 

gönderdiği mektūb  

V V-218-37 278 

1.4.1913 19 Mrt 1329 Merkez-i ‘Umūmī’de Ṭal‘at 

Bey’in ṣulḥ şarṭlarına dā’ir ifşāātı 

ve müẕākerede ḥāẓır bulunanlar  

V V-221-31 279 

1.4.1913 19 Mrt 1329 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin Mollā 

Bey’e vaṭanın selāmeti için 

cem‘iyyetlerin laġvı lüzūmundan 

baḥsetmesi 

V V-231-7 281 

6.-7., 

10.4.1913 

24-5, 28 Mrt 

1329 

Dāḫiliyye Neżāreti’nde Vilāyāt-ı 

Şarḳiyye mes’elesinin müẕākeresi 

ve sonrası  

V V-238-67 282 

14.-5.4.1913 1-2 Nsn 1329 Vilāyāt-ı Şarḳiyye mes’elesi X X-01-7 286 

16.4.1913 3 Nsn 1329 Medīne’de te’sīsi mutaṣavver X X-07-9 288 



 

 

xciii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

medreseye dā’ir 

16.4.1913 3 Nsn 1329 Dāḫiliyye Nāżırı’na dā’ir X X-09-10 288 

19.4.1913 6 Nsn 1329 Levāzım-ı ‘Umūmiyye Re’īsi 

Mīrlivā Đsmā‘īl Paşa ile Maḥmūd 

Şevket Paşa’n ṣadārette 

kalmasına dā’ir görüşme 

X X-11-2 289 

19.4.1913 6 Nsn 1329 Çöpçatanlık  X X-13-4 289 

27.-8.4.1913 14-5 Nsn 1329 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin evḳāf 

neżāretine ta‘yīni 

X X-17-25 290 

27.-9.4.1913 14-6 Nsn 1329 Muḫtelif ẕevātla görüşmeler X X-19-24 292 

30.4-14-

7.5.1913 

17 Nsn-1-4 

Mys 1329 

Üsküdar’dan ‘Alemdağı’na 

şimendifer inşāsına dā’ir 

X X-26, 33, 39-

40, 46-8 

293, 

295 

13.5.1913 30 Nsn 1329 Vilāyāt-ı Şarḳiyye’nin ṣūret-i 

idāresine dā’ir  

X X-35-8 296 

14.5.1913 1 Mys 1329 Üsküdar’dan ‘Alemdağı’na 

tramvay imtiyāzı ṭalebinde 

bulunan şirketin vekīlinin 

edebsizliği ve te’dībi 

X X-39-41 297 

14.5.1913 1 Mys 1329 Müfettiş-i ‘umūmīlere ıṣlāḥāt ve 

āsāyiş ḫuṣūṣlarında me’mūrīni 

murāḳebe ve teftīş ṣalāḥiyyeti 

verilmesi 

X X-41-2 297 

14.5.1913 1 Mys 1329 Amerika Sefīri’nin ṭalebi üzerine 

Filipin Müslümānlarına 

meşīḫatten mektūb yazılması  

X X-42-4 298 

17.5.1913 4 Mys 1329 Anadolu vilāyetlerine 

Đngiltere’den müfettiş ṭalebi ve 

Sir Edward Grey üzerindeki 

te’sīri 

X X-45-6 298 

17.5.1913 4 Mys 1329 Celāl Beyle tramvay mes’elesine 

dā’ir münāza‘a 

X X-46-47 299 

18., 21.5.1913 5, 8 Mys 1329 Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi’ni halı ile X X-48-9, 53 299 



 

 

xciv  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

tefrīş  

21.5.1913 8 Mys 1329 Çalışkan ve ḥāylāz yeğenler X X-49-51 300 

21.5.1913 8 Mys 1329 Ḫalīl Bey’in Ḥācī ‘Ādil Bey’den 

şikāyeti 

X X-52-3 300 

22.5.1913 9 Mys 1329 Ẕāt-ı Şāhāne’nin Ṣāliḥa Sulṭān’a 

dā’ir ricāsı 

X X-54 301 

23.5.1913 10 Mys 1329 Beşiktaş Sarāyı’nda Ẕāt-ı Şāhāne 

ile görüşme 

X X-63-9 301 

23.5.1913 10 Mys 1329 Müfettişler mes’elesine dā’ir 

Đngiltere’den cevāb 

X X-70-4 303 

28.5.1913 15 Mys 1329 ‘Adliyye me’mūrlarının 

intiḫābına dā’ir lāyiḥa  

X X-75-6 304 

28.5.1913 15 Mys 1329 Arnavudluk mes’elesine dā’ir 

mecliste müẕākere 

X X-76-81 305 

28.5.1913 15 Mys 1329 Şaṭṭül‘arab’da seyrüsefā’in 

ḥaḳḳında  

X X-81-2 306 

28.5.1913 15 Mys 1329 Londra Konferansı’nda Balkan 

mes’elesinin görüşülmesi ve 

mecliste müẕākeresi 

X X-82-91 307 

29.5.1913 16 Mys 1329 Yūnān Ḥükūmeti’nin ittifāḳ 

arayışları  

X X-92-5 308 

10.6.1913 28 Mys 1329 Yūnān ve Bulgar ḥükūmetlerinin 

ittifāḳ ṭalebleri 

X X-98-102 309 

10.6.1913 28 Mys 1329 Londra Konferansı’ndan gelen 

telgraf 

X X-103-4 312 

11.6.1913 29 Mys 1329 Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

vurulması  

X X-105-9 313 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın devri-i ṣadāreti (12.6.1913-3.2.1917) 

11.6.1913 29 Mys 1329 Ṣadāret mes’elesi X, XI X-109-13; 

XI-01 

314 

11.-2.6.1913 29-30 Mys 

1329 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

cenāzesi 

XI XI-01-3 316 



 

 

xcv 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

12.6.1913 30 Mys 1329 Ḳā’im-i Maḳām Sa‘īd Paşa ile 

neżāretlere dā’ir mülāḳāt 

XI XI-03-6 316 

13.6.1913 31 Mys 1329 Ẕāt-ı Şāhāne’nin su’iḳaṣd, iki 

ādamın ta‘yīni ve Kāmil Paşa 

ḥaḳḳındaki sözleri 

XI XI-07-9 317 

13.-5.6.1913 31 Mys-2 Ḥzr 

1329 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

ḳātillerinin derdest edilmesi 

XI XI-09-11 318 

15.6.1913 2 Ḥzr 1329 Đbrāhīm ve Ṭal‘at Beylerle kabine 

müẕākeresi 

XI XI-11-5 318 

16.6.1913 3 Ḥzr 1329 Đttiḥād ve Teraḳḳī dāḫilinde 

Ṭal‘at Bey’in dāḫiliyye 

neżāretine muḫālefet 

XI XI-16-9 320 

17.6.1913 4 Ḥzr 1329 Ṭal‘at ve Diyārbekirli Ziya 

Bey’in Ḥācī ‘Ādil Bey’in 

kabineden çıkmasına i‘tirāẓı ve 

sonrası  

XI XI-20-6 321 

18.6.1913 5 Ḥzr 1329 Meclis’te müẕākere XI XI-27-9 323 

19.6.1913 6 Ḥzr 1329 Vilāyāt-ı Şarḳiyye mes’elesi XI XI-30-1 324 

20.6.1913 7 Ḥzr 1329 Ẕāt-ı Şāhāne’nin tevḳīfāta ve 

velī‘ahdlara dā’ir sözleri 

XI XI-31-5 324 

21.6.1913 8 Ḥzr 1329 Müfettiş-i ‘umūmīler mes’elesi XI XI-36 325 

22.6.1913 9 Ḥzr 1329 Yūnān Ḥükūmeti’nin ittifāḳ ṭalebi XI XI-37-8 326 

23.6.1913 10 Ḥzr 1329 Maḥmūd Şevket Paşa’nın kātilleri 

ile Münīre Sulṭān ve Dāmād Ṣāliḥ 

Paşa’ya dā’ir 

XI XI-39-46 326 

18.7.1913 5 Tmz 1329 Bulgaristan’a i‘lān-ı ḥarb etmek 

fikri ve Edirne mes’elesi 

XI XI-47-59 328 

19.7.1913 6 Tmz 1329 Midḥat Şükrī ve Đstanbul 

Muḥāfıżı Cemāl Bey ile ḥarb 

lüzūmundan baḥis ve Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’nin isti‘fāsı 

mes’elesi 

XI XI-59-60; 

67-8 

331 



 

 

xcvi  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

19.7.1913 6 Tmz 1329 Ṣürre-i Hümāyūn Alayı merāsimi XI XI-61-7 332 

21.7.1913 8 Tmz 1329 Cemā‘at-ı Meclis’e dā’ir 

müẕākerede bulunmak üzere 

teşkīl edilen komisyon 

XI XI-69-71 334 

22.7.1913 9 Tmz 1329 Edirne ve Kırkkilisa’nın işġāli 

ḫaberi 

XI XI-72-3 334 

25.7.1913 12 Tmz 1329 Pādişāh ve Velī‘ahd Yūsuf 

‘Đzzeddīn Efendi’nin Kāmil Paşa 

nezdinde Muṣṭafa Ḫayrī Efendi 

için şefā‘at ṭalebi 

XI XI-80-3 335 

29.7.1913 16 Tmz 1329 Sūriyye’deki Bostān Çiftliği’nin 

Roçild’e firāġı mu‘āmelesi 

XI XI-85 336 

31.8.1913 16 Aġs 1329 Sarāylarda ifṭārlar XI XI-86-8 337 

31.8.1913 16 Aġs 1329 Şeyḫülislām-ı Sābıḳ Cemāleddīn 

Efendi ḥaḳḳında 

XI XI-89-90 337 

3.9.1913 21 Aġs 1329 ‘Đyd-i fıṭr XI XI-99-102 340 

4.9.1913 22 Aġs 1329 Bulgar muraḫḫaṣlarıyla müẕākere 

edecek ‘Osmānlı muraḫḫaṣlarının 

ta‘yīni 

XI XI-99-101 340 

12.-4.9.1913 30 Aġs-1 Eyl 

1329 

Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-i 

Đslāmiyye ve medreselerin 

kapanması mes’eleleri 

XI XI-103-13 341 

13.9.1913 31 Aġs 1329 Đrādāt-ı şāhāne XI XI-108-10 342 

14.9.1913 1 Eyl 1329 Ṣadāret Dā’iresi’nde Ṣadr-ı 

A‘żam, Ṭal‘at Bey ve Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi arasında görüşme 

XI XI-111-3 343 

3.10.1913 20 Eyl 1329 Cum‘a Selāmlığı’nda Ẕāt-ı 

Şāhāne’nin Vaḥīdeddīn 

Efendi’den baḥsi 

XII XII-05-6 345 

9.11.1913 27 TE 1329 Bayram Alayı  XII XII-07-9 345 

15.-16.3.1914 2-3 Mrt 1330 Meşīḫat-ı Celīle’nin Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’ye tevdī‘i 

XII XII-21-9 346 



 

 

xcvii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

6.5.1914 23 Nsn 1330 Ṭal‘at Bey’in Bāb-ı ‘Ālī 

Đnḳılābı’nı vuḳū‘undan evvel 

sarāya ḫaber vermesi 

XII XII-33-9 348 

11.; 14.-

25.6.1914 

29 Mys; 1-12 

Ḥzr 1330 

Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn 

Efendi’nin vehmi ve Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi ile olan görüşmesi 

XII XII-44-71 350 

21.6.1914 8 Ḥzr 1330 Fātiḥ Cāmi‘i’nin elektrikle tenvīri XII XII-57-60 353 

20.-1.11.1914 7-8 TS 1330 Cihād Fetvāsı XIII XIII-01-24 357 

23.11.1914 10 TS 1330 Ẕāt-ı Şāhāne ile Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi arasında Sulṭān 

‘Abdül‘azīz ve Velī‘ahd Yūsuf 

‘Đzzeddīn Efendi’ye dā’ir 

konuşma 

XIII XIII-23-5 361 

26.11.1914 13 TS 1330 Ẕāt-Şāhāne’nin vaḳfetmek 

istediği gizli bin lira 

XIII XIII-27-8 362 

6.12.1914 23 TS 1330 Enver Paşa’nın Rus ḥudūduna 

gitmesi 

XIII XIII-28-29 363 

4.3.1915 19 Şbṭ 1330 Nāżıma Sulṭān’ın zevci Ḫālid 

Bey’in a‘yān olması ṭalebi 

XIII XIII-29-30 363 

31.3.-1.4.1915 18-9 Mrt 1331 Đsm-i Şāhāne’ye (Ġāzī) 

‘unvānının ‘ilāvesi 

XIII XIII-30, 38 363, 

365 

1.4.1915 19 Mrt 1331 Ẕāt-ı Şāhāne’nin Sulṭān 

‘Abdülḥamīd’e dā’ir iki ḫāṭırası  

XIII XIII-31-7 364 

29.4.1915 16 Nsn 1331 ‘Adliyyede birlik vücūda getirme 

ġayretleri 

XIII XIII-39-46 365 

29.4.1915 16 Nsn 1331 Diyārbekirli Ẓiyā ve Türkçülük XIII XIII-44-6 367 

29.4.1915 16 Nsn 1331 Müteveffā şehzāde Ṣalāḥeddīn 

Efendi’nin II. Maḥmūd 

ḥaḳḳındaki sözleri 

XIII XIII-46-9 367 

6.5.1915 23 Nsn 1331 Ẕāt-ı Şāhāne’nin peder-i 

merḥūmunun (Sulṭān Mecīd) 

türbesinin Sarkis Balyan’a naṣıl 

XIII XIII-56-9 369 



 

 

xcviii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

inşā ettirildiği 

6.5.1915 23 Nsn 1331 Dilārā  XIII XIII-59-61 370 

24.-6.6.1915 11-3 Ḥzr 1331 Ẕāt-ı Şāhāne’nin ‘ameliyyātı  XIII XIII-62-6 371 

26.6.1915 13 Ḥzr 1331 Ẓiyā Bey ile Ma‘ārif Nāżırı Şükrī 

Bey’in Muṣṭafa Ḫayrī Efendi 

‘aleyhindeki propagandalarından 

baḥis 

XIII XIII-66 371 

3.5.1916 18 Nsn 1332 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fā 

ḳarārı ve sebebleri 

XV XV-01-25 372 

3.5.1916 18 Nsn 1332 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Đstanbul’da bir Meclis-i ‘Umūmī-

i Đslām teşkīl niyyeti  

XV XV-01-14 373 

3.5.1916 18 Nsn 1332 Ṭal‘at Bey’in Cem‘iyyet’i idāre 

ṭarzı ve ḳuvveti 

XV XV-11-4 376 

3.5.1916 18 Nsn 1332 Ẓiyā Bey ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin meşīḫatteki icrāātine 

dā’ir  

XV XV-01-25 372 

3.5.1916 18 Nsn 1332 Ẓiyā Bey’in Türkçülük fikri ve 

te’sīrātına dā’ir 

XV XV-24-5 381 

13.5.1916 30 Nsn 1332 Ba‘ẓı ẕevātı ziyāret XV XV-30 381 

30.5.1916 17 Mys 1332 Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’nda 

ḥuẓūra ḳabūl 

XV XV-30 381 

21.8.1916 8 Aġs 1332 Ya‘ḳūb Cemīl vaḳ‘ası  IX IX-43-59 382 

30.8.1916 17 Aġs 1332 Ṭal‘at Beyle görüşme ve ba‘ẓı 

ẕevāt ḥaḳḳında mülāḥaża 

IX IX-51-9 383 

31.1.1917 18 KS 1332 Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa’nın isti‘fāsı 

XIV XIV-01-5 385 

Meḥmed Ṭal‘at Paşa’nın devr-i ṣadāreti (3.2.1917-8.10.1918) 

31.1-1, 

4.2.1917 

18-19, 22 KS 

1332 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’yi yeniden 

meşīḫate getirme niyyetleri, 

medrese, evḳāf mes’eleleri ve 

Ẓiyā Bey ḥaḳḳında Muṣṭafa Ḫayrī 

XIV XIV-05-28 385-7 



 

 

xcix 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Efendi’nin görüşleri 

9.5.1917 9 Mys 1333 Mekke Emīri Şerīf Ḥüseyin 

ḥaḳḳında 

XV XV-28-9 388 

12.12.1917 12 KE 1333 Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’in 

Berlin’de Mösyö Karnak’a “dīn 

belāsı”ndan baḥsetmesi 

XV XV-defter 

sonu 

388 

Aḥmed ‘Đzzet Paşa’nın devri-i ṣadāreti (10.10.-8.11.1918) 

6.11.1918 6 TS 1334 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin isti‘fāsı  XV XV-35-8 390 

8.11.1918 8 TS 1334 ‘Đzzet Paşa Kabinesi’nin isti‘fāsı 

ve Tevfīḳ Paşa Kabinesi’nin 

teşekkülü 

XV XV-38-57 390 

Tevḳīf, ḥabs ve istinṭāḳ (10.3.-24.5.1919) 

10.-29.3.1919 10-29 Mrt 

1335 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Đstanbul’da tevḳīfi ve Bekirağa 

Bölüğü’ne naḳli 

XVI, 

XXII 

XVI-01-27; 

XXII-01-42 

394 

10.3.1919 10 Mrt 1335 Tevḳīf müzekkeresinin olmaması XVI, 

XXII 

XVI-02; 

XXII-03 

395 

12.-24.3.1919 12-24 Mrt 

1335 

Đşçi ‘Osmān Efendi’nin ḫastalık, 

vefāt ve defni 

XVI, 

XXII 

XVI-04-5; 

XXII-09, 11; 

XVI-13-5; 

XXII-25 

398, 

405 

?.3.1919 ? Mrt 1335 Bekirağa Bölüğü’ndeki toplantı 

ve Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

muḥākemeye dā’ir müṭāla‘ası 

XXII XXII-45-50 412 

12.-24.3.1919 12-24 Mrt 

1335 

Đttiḥādcıları tevḳīf ve ḥabs  XVI, 

XXII 

XVI-05-7; 

XVI-33; 

XXII-31-71 

399 

12.3.1919 12 Mrt 1335 Dāmād-ı Şehriyārī Ḥāmī Bey’in 

tevḳīf mes’elesini īẓāḥı  

XVI, 

XXII 

XVI-05-6; 

XXII-11-4 

399 

19.3.1919 19 Mrt 1335 Ba‘ẓı mühim eşyānın Dersa‘ādet 

Müdde‘i-i ‘Umūmīsi 

mu‘āvinlerinden ‘Ādil Bey’e 

XVI, 

XXII 

XVI-11-2; 

XXII-23-5 

404 



 

 

c  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

teslīmi  

5.5.1919 5 Mys 1335 Ba‘ẓı taḫliyyeler XVI, 

XXII 

XVI-29-31; 

XXII-51-2 

415 

10.5.1919 10 Mys 1335 ‘Abdurraḥmān Şeref Efendi’nin 

Şeyḫülislām Ṣabrī Efendi ile 

görüşmesi  

XXII XXII-55-7 417 

10.5.1919 10 Mys 1335 Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘i-i 

‘Umūmīsi Ẓiyā Bey ḥaḳḳında 

XXII XXII-58-60 419 

10.5.1919 10 Mys 1335 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’yi taḫliyye 

ettirmek üzere teşebbüsler ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin ḥuḳūḳī 

durumu 

XXII XXII-61-3 421 

12.5.1919 12 Mys 1335 Müdde‘ī-i ‘umūmiliğe ta‘yīn 

olunan Mu‘ammer Bey ḥaḳḳında 

XXII XXII-65-6 423 

16.5.1919 16 Mys 1335 Đzmir’in işġāli ḫaberi XVI, 

XXII 

XVI-36; 

XXII-69 

427 

19.5.1919 19 Mys 1335 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

ifādesinin ẓabṭına başlanması  

 

XVI, 

XXII 

XVI-37-8; 

XXII-69-70 

427 

22.5.1919 22 Mys 1335 Ḥükūmet-i ḥāẓıranın ṭalebiyle 

mevḳūfīnin Đngiliz ve Fransız 

‘askerlerinin muḥāfażasına tevdī‘i 

XXII XXII-72 429 

23.5.1919 23 Mys 1335 Sulṭānaḥmed Meydānı’nda Đzmir 

için miting 

XVI, 

XXII 

XVI-43; 

XXII-73 

430 

24.5.1919 24 Mys 1335 Maḥkeme ile sürtüşme XVI, 

XXII 

XVI-44; 

XXII-73-7 

430 

Malta (28.5.1919-18.11.1920) 

28.5.-2.6.1919 28 Mys -2 Ḥzr 

1335 

Malta’ya i‘zām ve muvāṣalat XVI, 

XXII 

XVI-46-54; 

XXII-77-87 

433 

3.5.; 2.-

25.6.1919 

3 Mys; 2-25 

Ḥzr 1335 

Ḥabs ḥayātı ve mevḳūfiyyet 

üzerine müṭāla‘āt 

XVI, 

XXII 

XVI-54-9, 

71-2; XXII-

87-93 

440, 

444 



 

 

ci 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

30.6.-1.7.1919 30 Ḥzr-1 Tmz 

1335 

Ḫastaḫāne XXI XXI-01-2 447 

28.7.1919 28 Tmz 1335 Đstanbul’dan gelenlerin 

getirdikleri ḫaberler 

XXI XXI-04-5 448 

30.7.1919 30 Tmz 1335 Đstanbul’dan mektūblar, Muṣṭafa 

Ḫayrī Efendi’nin resminin 

çekilmesi 

XXI XXI-05-6 448 

8.8.1919 8 Aġs 1335 Ḳal‘e ṭabībinin mu‘āyenesi ve 

sonrası  

XXI XXI-06 449 

10.8.1919 10 Aġs 1335 Ḳıṭ‘alar XXI XXI-07-8 449 

25.8.1919 25 Aġs 1335 ‘Abdullāh Efendi’nin Đstanbul’a 

dönüşü 

XXI XXI-08 450 

28.8.1919 28 Aġs 1335 Rüfeḳānın tenezzühe gitmesi, 

Cāhid Bey’in rāḥatsızlığı 

XXI XXI-09 450 

28.8.1919 28 Aġs 1335 Ṣulḥ müẕākerelerine dā’ir 

ḫaberler  

XXI XXI-10 450 

8.9.1919 8 Eyl 1335 Maltalıların Türklerin gitmesi 

bayramı, Malta muḥāṣarası ve 

Hammer Ta’rīḫi’ne bir taṣḥīḥ 

XXI XXI-10-2 451 

9.9.1919 9 Eyl 1335 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin başka 

bir kışlaya naḳli mes’elesi 

XXI XXI-12-4 451 

29.9.1919 29 Eyl 1335 Mondoros’daki rüfeḳānın 

Malta’ya getirildikleri ḫaberi 

XXI XXI-14-6 452 

4.10.1919 4 TE 1335 Müslümān mezārlığını ziyāret XXI XXI-16-8 452 

15.10.1919 15 TE 1335 Mondoros’dan gelen ẕevātı 

ziyāret ṭalebinin reddi 

XXI XXI-19 453 

22.10.1919 22 TE 1335 Çārşū iẕni ṭalebinin reddi XXI XXI-19 454 

31.10.1919 31 TE 1335 Kış için Salvator Ḳal‘esi’nden 

başka bir maḥalle naḳil ṭalebi 

XXI XXI-20 454 

4.11.1919 4 TS 1335 Ḫasta ‘Āṭıf Bey’i ziyāret ṭalebi 

(cevāb yok) 

XXI XXI-20 454 

22.11.- 22 TS-3 KE Malta’da Kotonera XVIII XVIII-01-11 454 



 

 

cii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

3.12.1919 1335 Ḫastaḫānesi’nde 

6.12.1919 6 KE 1335 Bin ikiyüz Alman üserāsının 

sevḳi 

XVIII XVIII-13-4 458 

7.-8.-12.1919 7-8 KE 1335 Vardala’ya naḳil ḥāẓırlıkları XVIII XVIII-14-6 459 

14.12.1919 14 KE 1335 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin Vālī-i 

‘Umūmī’ye yazdığı mektūblara 

gösterilen tepki 

XVIII XVIII-17-18 459 

15.12.1919 15 KE 1335 ‘Abbās Ḥalīm Paşa’nın bir sözü XVIII XVIII-18-20 460 

1.1.1920 1 KS 1335 Mareşal Plümer ve Kumandan 

Đstron ḥaḳḳında 

XVII, 

XVIII 

XVII-01; 

XVIII-23 

462 

2.1.1920 2 KS 1335 

[1336?] 

Ḥarb esīrlerinden ba‘ẓılarının 

Đstanbul’a sevḳi 

XVII, 

XVIII 

XVII-01; 

XVIII-23 

462 

6.1.1920 6 KS 1335 

[1336?] 

Yeni Vardala’ya naḳil XVII, 

XVIII 

XVII-03; 

XVIII-24-5 

463 

8.1.1920 8 KS 1335 

[1336?] 

Valita’da yeraltı maġārasını 

ziyāret 

XVII, 

XVIII 

XVII-04; 

XVIII-25-7 

463 

15.1.1920 15 KS 1336 Vosoto ḳaryesi, Maltız lisānı, 

mi‘mārī, ẓābiṭler 

XVIII XVIII-28-9 464 

19.1.1920 19 KS 1336 Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥaṣan 

Ṣāḥib Efendi 

XVIII XVIII-30-1 465 

23, 26.1.1920 23, 26 KS 

1336 

Malta dāḫilinde seyāḥatler XVIII XVIII-31-2 465 

26.1.1920 26 KS 1336 Enver Paşa’dan babasına gelen 

mektūb 

XVIII XVIII-32-5 466 

27.-31.1, 3., 

9.-10.2.1920 

27-31 KS, 3, 

9-10 Şbṭ 1336 

Malta Vālī-i ‘Umūmīsi Mareşal 

Plümer’le mülāḳāt ṭalebi 

XIX XIX-01-5, 

07-8, 10-2 

466 

31.1.1920 31 KS 1336 Vefāt eden bir Müslümān için 

dīnī merāsim  

XIX XIX-05-6 468 

2.2.1920 2 Şbṭ 1336 Diş çektirme ve Salima’ya 

seyāḥat, Maltız lisānı üzerine 

XIX XIX-06-7 468 

3.2.1920 3 Şbṭ 1336 Vālī’nin görüşme ṭalebine dā’ir 

cevābı  

XIX XIX-07-8 469 



 

 

ciii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

6.2.1920 6 Şbṭ 1336 Odaların teftīşi XIX XIX-08 470 

6.2.1920 6 Şbṭ 1336 Ḫarpūṭ Ḳā’im-i Maḳāmı ‘Āṣım 

Bey’in memlekete i‘āde 

olunacağı ḫaberi  

XIX XIX-08-9 470 

7.2.1920 7 Şbṭ 1336 Hindli Şeyḫ’in ziyāreti XIX XIX-09-10 470 

9.2.1920 9 Şbṭ 1336 Vālī’nin Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin görüşme ṭalebine 

müsbet cevābı üzerine yazılan 

mektūb 

XIX XIX-10-3 471 

11.2.1920 11 Şbṭ 1336 Dişçide randevu XIX XIX-13 472 

12.2.1920 12 Şbṭ 1336 Polverista XVII, 

XIX 

XVII-22, 

XIX-13-4 

472 

13.2.1920 13 Şbṭ 1336 Gelmeyen paketler XIX XIX-14-5 473 

18.2.1920 18 Şbṭ 1336 Dişçide randevu XIX XIX-15 473 

18., 25.2.1920 18, 25 Şbṭ 

1336 

Hindli Şeyḫ’in icāzetnāme 

vermesi ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin Şeyḫ’e bir Delā’il-i 

Ḫayrāt hediyye etmesi  

XIX XIX-15, 18 474 

27.2.1920 27 Şbṭ 1336 Polverista’daki eşyānın deftere 

tesbīti ve Kumandan Đstron’un 

işten el çekeceği ḫaberi  

XIX XIX-18 475 

29.2.1920 29 Şbṭ 1336 Hindli Şeyḫ ile şeyḫi Đmdādullāh 

Efendi’den baḥis, Hindli Şeyḫ’in 

adresi 

XIX XIX-19, x 475 

3.1.1920 *3 Mrt 1335 

*[tarih hatalı] 

Defter XIX’dan çıkan Đngilizce 

mektūb müsveddesi (kamp 

kumandanına ḫiṭāben) 

XIX XIX-x 476 

1.3.1920 1 Mrt 1336 Dāmād Ferīd Paşa’ya dā’ir ḫāṭırāt XX XX-01-6 477 

1., 3.3.1920 1, 3 Mrt 1336 Otomobil ile gezinti  XVII, 

XX 

XVII-32-3; 

XX-06-8  

477, 

483 

2.3.1920 2 Mrt 1336 Kafkas Cebhesi 

kumandanlarından Mīralay 

XVII, 

XX 

XVII-32, 

XX-07 

482 



 

 

civ  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Mürsel Bey’in getirilmesi 

5.3.1920 5 Mrt 1336 Kotonera Ḫastaḫānesi ve dişçi  XVII XVII-08 483 

6.3.1920 6 Mrt 1336 Gezintiler  XVII XVII- 484 

6.3.1920 6 Mrt 1336 Kamplar Kumandanı Đstron ve 

Kaptan Kat 

XX XX-09 484 

9.3.1920 9 Mrt 1336 Maltız Apa’yı ziyāret XVII, 

XX 

XVII-36, 

XX-10-1 

484 

12.3.1920 12 Mrt 1336 Hindli Şeyḫ’in yola çıkması ve 

Hindlilere yazılan mektūb 

XVII, 

XX 

XVII-37; 

XX-11-3 

486 

16.3.1920 16 Mrt 1336 Mareşal Plümer’in ziyāreti XVII, 

XX 

XVII-39, 

XX-14 

487 

16.3.1920 16 Mrt 1336 Mareşal Plümer’le yapılması 

istenen görüşmenin özü 

XX XX-14-8 488 

22.3.1920 22 Mrt 1336 Đstanbul’dan getirilen ẕevāt XVII XVII-42; 

XX-19-20  

491 

25.3.1920 25 Mrt 1336 Gezinti XVII XVII-44 493 

25.3.1920 25 Mrt 1336 Çürüksulu Maḥmūd Paşa’nın 

Bekirağa Bölüğü’ndekilerin 

sevḳine dā’ir īẓāḥātı 

XXIII XXIII-01-3 493 

27.3.1920 27 Mrt 1336 Đstanbul’dan getirilen ẕevāt XVII, 

XXIII 

XVII-45; 

XXIII-03 

496 

27.3.1920 27 Mrt 1336 Dāmād Ferīd Paşa ve Velī‘ahd 

‘Abdülmecīd Efendi’ye dā’ir 

XXIII XXIII-04 496 

29.3.1920 29 Mrt 1336 Đstanbul’dan Aḥmed Emīn ve 

Mu‘ammer Beylerin getirilmesi 

XVII, 

XXIII 

XVII-46; 

XXIII-05 

497 

29.3.1920 29 Mrt 1336 Tevḳīfātın perde arkası ve 

vaṭandaki aḥvāl-ı siyāsiyyeye 

dā’ir 

XXIII XXIII-06-7 497 

31.3.1920 31 Mrt 1336 Đstanbul’dan getirilenler, Vālī ile 

görüşme ṭalebi 

XVII, 

XXIII 

XVII-47; 

XXIII-07-8 

500 

4.4.1920 4 Nsn 1336 Ṣāliḥ Paşa kabinesinin isti‘fāsı ve 

Dāmād Ferīd Paşa kabinesinin 

XVII XVII-49 501 



 

 

cv 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

teşekkülü 

5.4.1920 5 Nsn 1336 Gezinti XVII, 

XXIII 

XVII-50; 

XXIII-08 

501 

5.4.1920 5 Nsn 1336 Đngilizlerin maḥkūmları idāresi 

ḥaḳḳında  

XXIII XXIII-08-9 501 

8.4.1920 8 Nsn 1336 Đstanbul’a gitmek üzere 

Mercān’ın vapura gönderilmesi 

XVII, 

XXIII 

XVII-51; 

XXIII-09 

503 

9.4.1920 9 Nsn 1336 Đstanbul’dan Āḳā Gündüz’ün 

getirilmesi 

XVII, 

XXIII 

XVII-52; 

XXIII-09 

503 

9.4.1920 9 Nsn 1336 Aşçının oğlu Kāmilyo’nun 

ḫidmete girmesi 

XVII, 

XXIII 

XVII-52; 

XXIII-09-10 

503 

10.-1.4.1920 10-1 Nsn 1336 Kaptan Kat’ın tavṣiyyesi üzerine 

Vālī’den serbestī ṭalebi 

XVII XVII-53 503 

12.4.1920 12 Nsn 1336 Meclis-i Meb‘ūsān’ın Ferīd Paşa 

kabinesi ṭarafından fesḫi 

XVII XVII-53 504 

16.4.1920 16 Nsn 1336 Müslüman mezārlığını ziyāret 

ṭalebinin reddi 

XVII XVII-55 504 

20.4.1920 20 Nsn 1336 Göz mu‘āyenesi, göz ağrısı, 

gözlükçü 

XVII XVII-57 504 

21.4.1920 21 Nsn 1336 Đstanbul’dan daha üserā geleceği 

ḫaberi 

XVII XVII-58 504 

22.4.1920 22 Nsn 1336 Ṣulḥa dā’ir XVII XVII-58 504 

23.4.1920 23 Nsn 1336 Hindlilerin Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin tevḳīfinden dolayı 

Đngiltere Kıralı’na mürāca‘atı  

XVII, 

XXIII 

XVII-59; 

XXIII-10-1 

505 

24.4.1920 24 Nsn 1336 Kotonera Ḫastaḫānesi’nde 

Aḥmed Agayef Bey’i ziyāret 

XVII XVII-59 506 

26., 30.4.1920 26, 30 Nsn 

1336 

Eve yazılan ve evden gelen 

mektūblar 

XVII XVII-60, 62 507 

28.4.1920 28 Nsn 1336 Anadolu’da ḥükūmet kurulduğu 

ḫaberi 

XVII XVII-61 507 

29.4.1920 29 Nsn 1336 Đstanbul’dan Seyyid Bey’in XVII XVII-62 507 



 

 

cvi  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

gelmesi 

1.5.1920 1 Mys 1336 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye Ḳarārnāmesi 

ve Topçu Rıẓā Paşa ile Ṣadr-ı 

Esbaḳ Đzzet Paşa’nın tevḳīfleri 

XVII XVII-63 508 

2.5.1920 2 Mys 1336 Hindli Şeyḫ’den gelen mektūb XVII XVII-63 508 

3.5.1920 3 Mys 1336 Karyola tebdīli  XVII XVII-64 508 

4.5.1920 4 Mys 1336 Türk muraḫḫaṣları ḥaḳḳında  XVII XVII-64 508 

5.5.1920 5 Mys 1336 Đstanbul’un işġāline dā’ir  XVII XVII-65 509 

5.5.1920 5 Mys 1336 Sulṭān ‘Abdülḥamīd’in Ḥalīm 

Paşa’ya pāra karşılığı ḫidīviyyet 

teklīfi ve sonrasının ḥikāyesi 

XXIII XXIII-13-4 509 

7.5.1920 7 Mys 1336 Raḥmī Bey’e ve Cāhid Bey’den 

Cāvid Bey’e gelen mektūblar 

XVII XVII-66 511 

9.5.1920 9 Mys 1336 Müslümānlara yapılan mu‘āmele XVII XVII-67 511 

11., 12.5.1920 11, 12 Mys 

1336 

Ṣıḥḥat mes’eleleri XVII XVII-68 511 

12-13.5.1920 12-3 Mys 1336 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

Anadolu’da 30 Đngiliz tevḳīf 

ettiği ḫaberi ve bilāḫere tekẕībi 

XVII XVII-68-9 512 

14., 16.-7., 

20., 24., 26., 

28.-9.5.1920 

14, 16-7, 20, 

24, 26, 28-9 

Mys 1336 

Posta, gönderilen ve alınan 

mektūblar 

XVII XVII-69-77 512 

22.5.1920 22 Mys 1336 Hindlilerin Londra’da Türklere 

destek mitingi 

XVII XVII-72-3 514 

23.5.1920 23 Mys 1336 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin ḫasta 

iken oruc tutma ‘inādı  

XVII XVII-74 515 

30.5.1920 30 Mys 1336 Hindistan hey’et-i ḫilāfetinin 

mektūbu 

XVII XVII-77 516 

31.5.1920 31 Mys 1336 ‘Alī Kemāl’in yazıları  XVII XVII-78 516 

31.5.1920 31 Mys 1336 Đstanbul’dan gelen ẕevāt XVII, 

XXIII 

XVII-78; 

XXIII-15 

517 

31.5.1920 31 Mys 1336 Bekirağa Bölüğü’ndekilerin XXIII XXIII-15-7 516 



 

 

cvii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

ḥükūmetçe Đngilizlere teslīminin 

perde arkası 

1.6.1920 1 Ḥzr 1336 Gelen pāra XVII XVII-79 519 

2.6.1920 2 Ḥzr 1336 Malta’ya muvāṣalatın sene-i 

devriyyesi, Ḥüseyin Cāhid Bey’e 

‘ā’ilesini getirme iẕni  

XVII XVII-79 519 

4.6.1920 4 Ḥzr 1336 Īrān Şāhı’nın bir Sulṭān ile 

te’ehhül ṭalebinin reddi 

XVII XVII-80 519 

6.6.1920 6 Ḥzr 1336 Maltızlarla Yūnān Averof zırhlısı 

mürettebātı arasında münāza‘a 

XVII XVII-81 520 

8.6.1920 8 Ḥzr 1336 Kotonera Ḫastaḫānesi’nde XVII XVII-82 521 

7., 9., 11.-

2.6.1920 

7, 9, 11-2 Ḥzr 

1336 

Đstanbul’a giden ve gidecek ẕevāt  XVII XVII-82-4 521 

12.6.1920 12 Ḥzr 1336 Īrān’da bulunan Hind 

‘askerlerinin Bolşeviklere iltiḥākı  

XVII XVII-84 522 

13.6.1920 13 Ḥzr 1336 Sābıḳ Đ‘āşe Nāżırı Kemāl Bey ile 

Merkez-i ‘Umūmī’nin 

ḫaṭālarından baḥis  

XVII XVII-85 522 

15.6.1920 15 Ḥzr 1336 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

resminin çekilmesi  

XVII XVII-86 521 

16.6.1920 16 Ḥzr 1336 Kumandan Kat’ın Binbaşılığa 

terfī‘i 

XVII XVII-86 523 

16.6.1920 16 Ḥzr 1336 Muṣṭafā Kemāl Paşa ile 

Fransızlar arasında mütāreke 

XVII XVII-86 523 

16.6.1920 16 Ḥzr 1336 Dışarıya çıkmasına iẕin verilen ve 

verilmeyen ẕevāt 

XXIII XXIII-19-29 523 

19.6.1920 19 Ḥzr 1336 Bayramlaşma  XVII XVII-87 529 

19.6.1920 19 Ḥzr 1336 Malta’dan Đstanbul’a bir alay 

‘askerin gitmesi 

XVII XVII-88 530 

20.6.1920 20 Ḥzr 1336 ‘Alī Kemāl’in Peyām-ı Ṣabāḥ’da 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi ḥaḳḳında 

yazdıkları  

XVII XVII-88 530 



 

 

cviii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

21.6.1920 21 Ḥzr 1336 Es‘ad Paşa Ṭopṭānī’nin bir 

Arnavud ṭarafından ḳatli  

XVII XVII-89 530 

22.6.1920 22 Ḥzr 1336 Đzmid’in Đngilizlerce Ḳuvā-yı 

Milliyye’ye taḫliyyesine ḳarār 

verildiği ḫaberi 

XVII XVII-89 530 

23.6.1920 23 Ḥzr 1336 Đstanbul’a gitme iẕinlerinin 

Đngilizlerce geri alınması  

XVII XVII-90 531 

24.6.1920 24 Ḥzr 1336 Cezīretü’l-‘Arab’daki Đngiliz 

‘askerleri 

XVII XVII-90 531 

25.6.1920 25 Ḥzr 1336 Avrupa devletlerinin Yūnān 

ḳuvvetlerine Ḳuvā-yı Milliyye 

üzerine ḥareket iẕni vermesi 

XVII XVII-91 531 

25.6.1920 25 Ḥzr 1336 Đstanbul’da Đngilizlerin ḥāli XVII XVII-91 531 

27.6.1920 27 Ḥzr 1336 Đtalyan Politika mecmū‘asındaki 

maḳālede Dāmād Ferīd Paşa için 

“uşak” ta‘bīri ve Ẕāt-ı Şāhāne’nin 

sözleri 

XXIII XXIII-30 532 

29.6.1920 29 Ḥzr 1336 Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā Kāżım 

Efendi’nin vefātı ḫaberi 

XVII XVII-93 533 

1.7.1920 1 Tmz 1336 Binġāzī’de Đtalyanların ḥāli  XVII XVII-94 534 

2.7.1920 2 Tmz 1336 Hey’et-i Đdāre XVII XVII-94 534 

2.7.1920 2 Tmz 1336 Mevḳūfīne isnād olunan fi‘iller XXIII XXIII-31 534 

3.7.1920 3 Tmz 1336 Mareşal Plümer’in adaya ‘avdeti 

ve Anadolu’daki direniş 

ḥareketine dā’ir 

XVII XVII-95 535 

4.7.1920 4 Tmz 1336 Salvator Ḳal‘esi’nin divārları  XVII XVII-96 535 

5.7.1920 5 Tmz 1336 Đbrāhīm Bey’in terbiyyesizliği ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin tepkisi 

XVII XVII-97 536 

5.7.1920 5 Tmz 1336 Binbaşı Mażlūm Bey’e revā 

görülen mu‘āmele ve dizanteri 

tehlikesi 

XXIII XXIII-32-3 536 

6.7.1920 6 Tmz 1336 Đstanbul’da tevḳīfāt ḫaberi ve aṣlı  XVII, XVII-97; 536 



 

 

cix 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

XXIII XXIII-34-5 

6.7.1920 6 Tmz 1336 Malta’daki mevḳūfların ḳaṭ‘-ı 

ma‘āşı 

XXIII XXIII-33 537 

7.7.1920 7 Tmz 1336 Vefātı işitilen Binbaşı Mażlūm 

Bey’in ṣıḥḥat ve ‘āfiyyeti  

XVII XVII-98 539 

7.7.1920 7 Tmz 1336 Ḳuvā-yı Milliyye’nin Beykoz’u 

işġāli  

XVII XVII-98 539 

9.7.1920 9 Tmz 1336 Aḥvāl-ı ṣıḥḥiye  XVII XVII-99 540 

11.7.1920 11 Tmz 1336 ‘Abbās Paşa’nın Mıṣır 

ḥükūmetine mürāca‘at niyyeti  

XVII XVII-100 540 

11.7.1920 11 Tmz 1336 Şerīf Ḥüseyin’in oğlu ile Lord 

Kiçener’in ‘Arab ‘isyānının 

esāslarını naṣıl kurduğuna dā’ir 

maḳāle 

XXIII XXIII-36 540 

11.7.1920 11 Tmz 1336 Malta’ya sevḳolunanlar ḥaḳḳında 

Mançester Gardiyan’da çıkan 

maḳāle 

XXIII XXIII-37 541 

12.7.1920 12 Tmz 1336 ‘Ā’ileye mektūblar  XVII XVII-100 542 

13.7.1920 13 Tmz 1336 Đstanbul’dan gelen ẕevāt  XVII XVII-101 542 

14.7.1920 14 Tmz 1336 Bursa’nın Yūnānlılarca işġāli 

ḫaberi  

XVII XVII-101 542 

15.7.1920 15 Tmz 1336 Mīralay Celāl Bey’e ‘avdet iẕni 

ḫaberi  

XVII XVII-102 542 

16.7.1920 16 Tmz 1336 Dāmād Ferīd Paşa’nın Fransa’dan 

‘avdeti ḫaberi  

XVII XVII-102 543 

16.7.1920 16 Tmz 1336 Dışarıya çıkmak için rüşvet ve 

sonrası 

XXIII XXIII-38-9 542 

17.7.1920 17 Tmz 1336 Đstanbul’a bir sonraki Pāzār ertesi 

gideceklerin esāmīsi 

XVII, 

XXIII 

XVII-103; 

XXIII-39-41 

543 

17.7.1920 17 Tmz 1336 Taymis’te çıkan bir maḳāle ve 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin Emīr 

Ḥüseyin ḥaḳḳındaki ḫāṭırātı  

XXIII XXIII-41-4 545 



 

 

cx  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

20.7.1920 20 Tmz 1336 Habīb Bey’in arkadaşlarıyla 

berāber Đstanbul’a ‘avdeti  

XVII XVII-102 548 

20.7.1920 20 Tmz 1336 Ferīd Paşa kabinesinin isti‘fāsı 

ḫaberi  

XVII XVII-105 549 

23.7.1920 23 Tmz 1336 Bolşevikler – Lehistān – Đngiltere 

ḫaberleri 

XVII XVII-106 549 

24.7.1920 24 Tmz 1336 Cevād Paşa’nın dāmādı Basrī 

Bey’e evvelce verilen 

müsā‘adenin istirdādı  

XVII XVII-106 549 

27.7.1920 27 Tmz 1336 Ḥabīb Bey’in muvāṣalat ḫaberi  XVII XVII-108 550 

27.7.1920 27 Tmz 1336 1 Temmuz 1920 ta’rīḫli Taymis 

gazetesinde Đzmir ve Ḳuvā-yı 

Milliyye’den baḥis 

XXIII XXIII-45 550 

27.7.1920 27 Tmz 1336 Mançester Gardiyan’ın 20 

Temmūz 1920 ta’rīḫli ‘Arablara 

dā’ir makālesi ve Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin müṭāla‘ātı 

XXIII XXIII-46-58 551 

28.7.1920 28 Tmz 1336 Hindli Şeyḫ’in muvāṣalat ḫaberi XVII XVII-108 558 

30.7.1920 30 Tmz 1336 Ḥaḳḳī’dan mektūb XVII XVII-109 559 

1.-2.8.1920 1-2 Aġs 1336 ‘Ā’ileye mektūblar  XVII XVII-111 559 

2.8.1920 2 Aġs 1336 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Polverista’da fotoğrafının 

çekilmesi  

XVII XVII-111 559 

2.8.1920 2 Aġs 1336 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın Đstanbul 

ḥükūmetiyle müẕākere ṭalebi 

ḫaberi  

XVII XVII-111 559 

3.8.1920 3 Aġs 1336 Yūnān ve Đtalyan ḥükūmetlerinin 

aralarının adalar yüzünden 

açılması  

XVII XVII-112 560 

6.8.1920 6 Aġs 1336 Đstanbul’dan gelen ẕevāt, 

Đstanbul’a dönen ẕevāta yapılan 

mu‘amele 

XVII XVII-113 560 



 

 

cxi 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

7.8.1920 7 Aġs 1336 Đstanbul gazetelerindeki ḫaberler  XVII XVII-114 560 

8.8.1920 8 Aġs 1336 Malta’daki yortu XVII XVII-114 561 

9.8.1920 9 Aġs 1336 Malta’daki bayramda Türklere 

yapılan ḥaḳāret 

XVII XVII-115 561 

11.8.1920 11 Aġs 1336 Mektūb ve iẕinler XVII XVII-116 561 

12.8.1920 12 Aġs 1336 Sevr Ṣulḥü XVII XVII-116 561 

13.8.1920 13 Aġs 1336 Đstanbul’a gönderilecekler XVII XVII-117 561 

16.8.1920 16 Aġs 1336 Faḫrī Paşa’nın ḫastaḫāneye 

da‘vet ve ‘azīmeti 

XVII XVII-118-20 563 

16.8.1920 16 Aġs 1336 Hilāl XVII XVII-118 563 

17.8.1920 17 Aġs 1336 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

Bolşeviklerle ittifāḳı ḫaberi  

XVII XVII-119 563 

24.8.1920 24 Aġs 1336 Ferīd Paşa kabinesinin Malta 

sürgünlerine karşı çevirdiği 

dōlāblar  

XVII XVII-122 564 

24.8.1920 24 Aġs 1336 Mıṣır’ın istiḳlālini Đngilizlerin 

taṣdīḳ ettiğine da’ir Royter 

ajansının telgrafı 

XVII XVII-122 564 

25.8.1920 25 Aġs 1336 Mu‘āyede, elli yaşından yukarı 

olanların Küçük Vardala’ya 

geçmesine iẕin 

XVII XVII-123 564 

26.8.1920 26 Aġs 1336 Ba‘ẓı esīrlerin memlekete 

i‘ādesine müsā‘ade ḫaberi  

XVII XVII-123 565 

27.8.1920 27 Aġs 1336 Niğdeli Ḥāzım Bey’in i‘dāma 

maḥkūmiyyetine dā’ir 

XVII XVII-124 565 

29.8.1920 29 Aġs 1336 Đstanbul’dan yeni gelen ẕevāt  XVII XVII-125 565 

30.8.1920 30 Aġs 1336 Muhācir Şükrī Bey ḥaḳḳındaki 

ḳayd  

XVII XVII-125 566 

31.8.1920 31 Aġs 1336 Malta Vālīsi’nin Londra 

Ḫāriciyye Neżāreti’ne yazdığı 

taḥrīrāt 

XVII XVII-126 566 

2.9.1920 2 Eyl 1336 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın Türk, XVII XVII-127 567 



 

 

cxii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Rus ve Alman ittifāḳına dā’ir 

beyānnāmesi  

3.9.1920 3 Eyl 1336 Dışarıya çıkan ve çıkamayan 

vükelā  

XVII XVII-128 567 

4.9.1920 4 Eyl 1336 Yeni Vardala’ya naḳleden ẕevāt  XVII XVII-128 567 

7.9.1920 7 Eyl 1336 Ḥüseyin Cāhid’in ‘ā’ilesinin 

Đstanbul’dan gelmesi  

XVII XVII-130 568 

7.9.1920 7 Eyl 1336 Kumandan Kat ve diğer ‘askerler  XVII XVII-130 568 

8.9.1920 8 Eyl 1336 Yakında Đstanbul’a berāy-ı 

muḥākeme gidileceği ḫaberi  

XVII XVII-130 568 

11.9.1920 11 Eyl 1336 Velī‘ahdların ‘ahd-ı salṭanattan 

isti‘fā ettikleri ḫaberi  

XVII XVII-132 568 

12.9.1920 12 Eyl 1336 Amasya Mutaṣarrıf-ı Esbaḳı’nın 

birāderinin Malta’ya getirilmesi  

XVII XVII-132 569 

13.9.1920 13 Eyl 1336 Đtalya’da ‘amele arasında iḫtilāl 

‘alāmetleri  

XVII XVII-133 569 

14.9.1920 14 Eyl 1336 Ḳuvā-yı Milliye’ye iltiḥāḳa 

teşebbüs eden Velī‘ahd Mecīd 

Efendi’nin taḥt-ı muḥāfażaya 

alındığı ḫaberi 

XVII XVII-133 569 

15.9.1920 15 Eyl 1336 Fransa ve Đtalya’nın 

milliyetperverlere karşı 

siyāsetinin tebdīli  

XVII XVII-134 569 

17.9.1920 17 Eyl 1336 Đleri gazetesindeki bir ḫaber  XVII XVII-135 570 

18.9.1920 18 Eyl 1336 Ṣıḥḥat mes’eleleri XVII XVII-135 570 

19.9.1920 19 Eyl 1336 Naḳiller XVII XVII-136 570 

20.9.1920 20 Eyl 1336 Gelen ẕevāt  XVII XVII-136 571 

21.9.1920 21 Eyl 1336 Đstanbul’un ḥāli  XVII XVII-137 571 

22.9.1920 22 Eyl 1336 Times gazetesinin ḫaberleri  XVII XVII-137 571 

24.9.1920 24 Eyl 1336 Enver Paşa’dan pederine gelen 

mektūb 

XVII XVII-138 571 

27.9.1920 27 Eyl 1336 Đstanbul’dan gelen eşyā  XVII XVII-140 572 



 

 

cxiii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

29.9.1920 29 Eyl 1336 Çürüksulu Maḥmūd Paşa’nın 

serbestī ḫaberi  

XVII XVII-141 572 

29.9.1920 29 Eyl 1336 Diğer üserā XVII XVII-141 572 

30.9.1920 30 Eyl 1336 Ḥesāb, ba‘ẓı ẕevātın firār 

teşebbüsü 

XVII XVII-141 572 

5.10.1920 5 TE 1336 Yeni gelen maḥkūmlar, yeni 

maḥkūm olanlar ve i‘dām olunan 

Nuṣret Bey 

XVII XVII-144 573 

8.10.1920 8 TE 1336 Enver Paşa’nın birāderi 

Kāmil’den pederine ikinci 

mektūb 

XVII XVII-145 574 

11.10.1920 11 TE 1336 Đstanbul’dan kırk kişinin geleceği 

ḫaberi  

XVII XVII-147 574 

14.10.1920 14 TE 1336 Ṣıḥḥat mes’eleleri  XVII XVII-148 575 

15.10.1920 15 TE 1336 Cāvid Bey’den Cāhid Bey’e 

gelen mektūbda Āẕerbāycān 

Ḥükūmeti elindeki Đngiliz 

üserāsıyla Malta’dakilerin 

mübādelesinin taḳarrür ettiği 

ḫaberi 

XVII XVII-149 575 

16.10.1920 16 TE 1336 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

Kumandan Kat’a Raḥmī Beyle 

Valita’da oturmak için mürāca‘atı  

XVII XVII-149 575 

18.10.1920 18 TE 1336 Đmtarfa Ḫastaḫānesi’ne naḳil XVII XVII-150 575 

20.-

21.10.1920 

20-1 TE 1336 Ẓiyāretçilere müsā‘ade 

edilmemesi 

XVII XVII-151-2 576 

20.-

28.10.1920 

20-8 TE 1336 Ẓiyāretler  XVII XVII-151-5  576 

26., 

28.10.1920 

26, 28 TE 

1336 

Ferīd Paşa kabinesinin suḳūṭu 

Tevfīḳ Paşa’nın ṣadāreti ḫaberi 

XVII XVII-155-6 578 

28.10.1920 28 TEE 1336 Mösyö Parnis XVII XVII-156 579 

29.10.1920 29 TE 1336 Đki dargın paşa  XVII XVII-156 579 



 

 

cxiv  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

29.10.1920 29 TE 1336 Enver Paşa’dan pederine mektūb XVII XVII-156 579 

31.10.1920 31 TE 1336 Yazılan mektūblar, oğul Ḥaḳḳī’ya 

dā’ir, Āgāh Bey’in ‘alel‘acele 

vapura gönderildiği ḫaberi 

XVII XVII-157 580 

2.11.1920 2 TS 1336 ‘Alī Kemāl’in Peyām-ı Ṣabāḥ’da 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi ḥaḳḳındaki 

sözleri 

XVII XVII-158 581 

5.11.1920 5 TS 1336 Đmtarfa Ḫastaḫānesi  XVII XVII-160 582 

6.11.1920 6 TS 1336 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin serbestī 

ḫaberinin teblīġi  

XVII XVII-160 583 

8.-15.11.1920 8-15 TS 1336 Seyāhat ḥāẓırlıkları  XVII XVII-161-5 583 

16.11.1920 16 TS 1336 Ḥesāblar XVII XVII-165 586 

Malta’dan taḫliyye, Roma (18.11.-23.12.1920) 

18.-

21.11.1920 

18-21 TS 1336 Malta’dan Siraküza’ya, oradan 

Roma’ya ‘azīmet 

XVII XVII-166-x 587 

21.11.1920 21 TS 1336 Roma’ya muvāṣalat ve Đstanbul’a 

teblīġi  

XVII XVII-168 590 

22.11.1920 22 TS 1336 Ẓiyāretçiler  XVII XVII-168 591 

23.11.1920 23 TS 1336 Emīr Faysal ḥükūmetinde Ma‘ārif 

Nāżırı olan Ṣāṭı‘ Bey’in ziyāreti 

ve ḥarbe dā’ir bazı ifşāātı 

XVII, 

XXIII 

XVII-169; 

XXIII-57-8 

591 

26.11.1920 26 TS 1336 Ṣıḥḥat mes’elesi  XVII XVII-170 593 

2.12.1920 2 KE 1336 ‘Atiyye Sulṭān’ın verdiği da‘vet 

münāsebetiyle 

XVII XVII-173 595 

?.12.1920 ? KE 1336 Bir mektūb müsveddesi (Ṣadr-ı 

A‘żam’a) 

XXIII XXIII-61-4 595 

3.12.1920 3 KE 1336 Ṭrāblusġarblı Ḫālid Bey Ġurḳānī, 

‘Atiyye Sulṭān, zevci Ḥāmid Bey 

ve Şehzāde Fu’ād Efendi 

ḥaḳḳında  

XVII XVII-174 597 

5.12.1920 5 KE 1336 Bolşevik Rus ḥükūmeti ile i’tilāf 

ḫaberi  

XVII XVII-175 598 



 

 

cxv 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

6.-7.12.1920 6-7 KE 1336 Ṣıḥḥat mes’elesi  XVII XVII-175-6 598 

7.12.1920 7 KE 1336 Đttiḥād-ı Đslām üzerine XXIII XXIII-67-8 599 

8.12.1920 8 KE 1336 Malta’dan ba‘ẓı ẕevātın firār 

ettiği ḫaberi  

XVII XVII-176 600 

9.12.1920 9 KE 1336 Sevr Mu‘āhedenāmesi’ne dā’ir 

ḫaberler  

XVII XVII-177 600 

9.12.1920 9 KE 1336 Turḫān Paşa’nın ziyāreti ve 

naḳlettikleri 

XXIII XXIII-68-70 600 

11.-

20.12.1920 

11-20 KE 1336 Seyāḥat ḥāẓırlıkları  XVII XVII-178-82 603 

18.12.1920 18 KE 1336 Ḥāmī Bey’e Fu’ād Efendi 

Ḥaẓretlerini mu’āḫeẕe 

XVII XVII-181 605 

20.12.1920 20 KE 1336 Papa’nın Muṣṭafa Ḫayrī Efendi 

ile görüşmek arzūsu üzerine  

XVII XVII-182 605 

22.12.1920 22 KE 1336 Fransa ḥükūmetinin Ḳuvā-yı 

Milliyye ile i’tilāf ḳarārı  

XVII XVII-183 606 

22.12.1920 22 KE 1336 Ṭal‘at Paşa’ya ḫaber gönderme  XVII XVII-183 606 

23.12.1920 23 KE 1336 Şehzāde ‘Osmān Fu’ād Efendi ile 

görüşme  

XVII XVII-184 606 

23.12.1920 23 KE 1336 Roma’dan ayrılış  XVII XVII-184 607 

Vaṭana ‘avdet (25.12.1920-11.1.1921) 

25.-8.12.1920 25-8 KE 1336 Brindisi’den Ayasaranda’ya varış  XVII XVII-185-6 607 

25.12.1920-

2.1.1921 

25 KE 1336-2 

KS 1337 

Korfu, Patras, Pire üzerinden 

Đzmir’e, oradan Kuşadası’na, 

oradan da Rodos’a muvāṣalat 

XVII XVII-186-8 608 

  Ba‘ẓı notlar XVII XVII-189 610 

  Adres ve notlar kapak 

içi 

 610 

1.1.1921 1 KS 1337 Kuşadası’na muvāṣalat XXIV XXIV-01 611 

2.1.1921 2 KS 1337 Rodos’a muvāṣalat XXIV XXIV-02 611 

3.-4.1.1921 3-4 KS 1337 Rodos Müslümānlarının 

ziyāretleri 

XXIV XXIV-03-4 612 



 

 

cxvi  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

6.-7.1.1921 6-7 KS 1337 Umūr-ı Siyāsiyye Müdīri ve Vālī 

ile görüşmeler 

XXIV XXIV-06-7 613 

Vaṭanda (11.1.1921-8.8.1922) 

9.-11.1.1921 9-11 KS 1337 Rodos’tan Antalya’ya muvāṣalat XXIV XXIV-09-11 615 

12.1.1921 12 KS 1337 ‘Ā’ile ve Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya 

mektūblar 

XXIV XXIV-12 616 

14.1.1921 14 KS 1337 Ḫalḳın Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’yi 

istiḳbāli  

XXIV XXIV-14 618 

15.1.1921 15 KS 1337 Đtalyan Konsolosu’nun ziyāreti  XXIV XXIV-15 618 

16.1.1921 16 KS 1337 Muṣṭafā Kemāl’in telgrafı  XXIV XXIV-16 619 

19.1.1921 19 KS 1337 ‘Ā’ilenin kemāl-i ṣıḥḥatte olduğu 

ḫaberi 

XXIV XXIV-19 621 

19.1.1921 19 KS 1337 Velī‘ahd Mecīd Efendi 

Ḥaẓretlerine ‘arīẓa  

XXIV XXIV-19 621 

26.1.1921 26 KS 1337 Burdur cihetinde yola çıkış, yolda 

başa gelenler  

XXIV XXIV-26 624 

28.1.1921 28 KS 1337 Burdur’da maḥṣūr kalma  XXIV XXIV-28 625 

30.1.1921 30 KS 1337 Ḳayṣeri Aḫẕ-ı ‘Asker Re’īsi 

Emrullāh’tan telgraf  

XXIV XXIV-30 627 

31.1.1921 31 KS 1337 Ṣıḥḥat mes’elesi  XXIV XXIV-31 627 

31.1.1921 31 KS 1337 Ba‘ẓı ḳıṭ‘a ve beyitler, Volter’den 

bir vecīze 

XXIV XXIV-32 628 

1.2.1921 1 Mrt 1337 Burdur’da Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’nin ‘aleyhinde bulunan 

biri 

XXIV XXIV-33 629 

2.2.1921 2 Şbṭ 1337 Burdur’un ḥāline dā’ir XXIV XXIV-34 629 

4.2.1921 4 Şbṭ 1337 Bir da‘vānın ḥalli mes’elesi XXIV XXIV-36 630 

7.-9.2.1921 7-9 Şbṭ 1337 Burdur’dan Afyonkaraḥiṣārı’na 

muvāṣalat 

XXIV XXIV-39-41 632 

10.2.1921 10 Şbṭ 1337 Ṣıḥḥat mes’elesi XXIV XXIV-42 633 

11.2.1921 11 Şbṭ 1337 Muṣṭafā Kemāl’in Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’yi Ankara’ya da‘veti 

XXIV XXIV-43 634 



 

 

cxvii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

14.2.1921 14 Şbṭ 1337 Ankara’ya muvāṣalat XXIV XXIV-46 636 

14.-5.2.1921 14-5 Şbṭ 1337 Ẓiyāretler  XXIV XXIV-46-7 636 

16.2.1921 16 Şbṭ 1337 ‘Đzzet Paşa’nın Malta sürgününe 

dā’ir sözleri 

XXIV XXIV-48 637 

17.2.1921 17 Şbṭ 1337 Büyük Millet Meclisi’ne gidiş  XXIV XXIV-49 637 

18.2.1921 18 Şbṭ 1337 Alınan ve yazılan mektūblar XXIV XXIV-50 638 

19.2.1921 19 Şbṭ 1337 Yola dā’ir ma‘lūmāt  XXIV XXIV-51 639 

20., 23.2.1921 20, 23 Şbṭ 

1337 

Çeşitli ḫānelere müsāferet XXIV XXIV-52, 55 639 

23.2.1921 23 Şbṭ 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa ile müẕākere XXIV XXIV-55 640 

24.2.1921 24 Şbṭ 1337 Alınan ve yazılan mektūb ve 

telgraflar 

XXIV XXIV-56 641 

25.2.1921 25 Şbṭ 1337 Ḫālide Edīb Hanımla görüşme XXIV XXIV-57 641 

26.2.1921 26 Şbṭ 1337 Eyyūb Ṣabrī Bey ile görüşme XXIV XXIV-58 642 

26.2.1921 26 Şbṭ 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’yı ziyāret ve 

sefāretler  

XXIV XXIV-58 642 

27.2.1921 27 Şbṭ 1337 Bekir Sāmī Bey’den gelen şifre  XXIV XXIV-59 642 

28.2.1921 28 Şbṭ 1337 Amerikan gazetelerinden birinin 

mülāḳāt ṭalebi 

XXIV XXIV-60 643 

28.2.1921 28 Şbṭ 1337 Evḳāf’ın Muṣṭafa Ḫayrī 

Efendi’ye tevdī‘i mes’elesi 

XXIV XXIV-61 643 

28.2.1921 28 Şbṭ 1337 ‘Đzzet Paşa’nın Şūra-yı 

Salṭanat’ta Sevr 

Mu‘āhedenāmesi’nin ḳabūlüne 

dā’ir ifşāātı 

XXIV XXIV-61 643 

1.3.1921 1 Mrt 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

Meclis’de nuṭuḳ īrādı  

XXIV XXIV-62 644 

1.3.1921 1 Mrt 1337 ‘Adnān Bey’in riyāset 

nāmzedliğini geri alması  

XXIV XXIV-62 644 

2.3.1921 2 Mrt 1337 ‘Adnān Bey’in riyāset-i 

sāniyyeye intiḫābı  

XXIV XXIV-63 645 

3.3.1921 3 Mrt 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın Muṣṭafa XXIV XXIV-64 645 



 

 

cxviii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

Ḫayrī Efendi’yi siyāsete da‘veti 

3.3.1921 3 Mrt 1337 Gelen mektūbāt XXIV XXIV-64 645 

5.3.1921 5 Mrt 1337 Afġān’a hey’et gönderme 

mes’elesi  

XXIV XXIV-66 646 

6.3.1921 6 Mrt 1337 Velī‘ahd-ı Salṭanat ‘Abdülmecīd 

Efendi’ye yazılan ‘arīẓa ve 

‘Abdülmecīd Efendi’nin cevābı 

XXIII, 

XXIV 

XXIII-70-2; 

XXIV-67 

648 

6.3.1921 6 Mrt 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya vedā‘  XXIV XXIV-67 647 

6.3.1921 6 Mrt 1337 ‘Đzzet Paşa ile rüfeḳāsının 

Đstanbul’a gitmesi mes’elesi 

XXIV XXIV-67 647 

7.3.1921 7 Mrt 1337 Ankara’dan ḥareket XXIV XXIV-68 650 

7.3.1921 7 Mrt 1337 ‘Đzzet ve Ṣāliḥ Paşaların 

Đstanbul’a ‘azīmetine dā’ir 

XXIV XXIV-68 651 

8.3.1921 8 Mrt 1337 Keskin’de konaklama XXIV XXIV-69 651 

8.3.1921 8 Mrt 1337 Yaḥyā Bey’in ‘amūcazādesi Ḥācī 

Bey 

XXIV XXIV-69 651 

9.3.1921 9 Mrt 1337 ‘Alī Su‘āvī vaḳ‘asının ḥikāyesi  XXIV XXIV-70 652 

10.3.1921 10 Mrt 1337 Kırşehir’e muvāṣalat, gelen giden 

mektūb, ẕevāt 

XXIV XXIV-71 653 

13.3.1921 13 Mrt 1337 Terme ılıcası  XXIV XXIV-74 654 

14.3.1921 14 Mrt 1337 Rumlardan ḫōşāmedi ve 

ziyāretler 

XXIV XXIV-75 655 

15.3.1921 15 Mrt 1337 Gelen giden mektūb, ẕevāt XXIV XXIV-76 655 

17.3.1921 17 Mrt 1337 Gönderilen pāralar XXIV XXIV-78 656 

19.3.1921 19 Mrt 1337 Ṭal‘at Paşa’nın Berlin’de şehādeti XXIV XXIV-81 657 

21.3.1921 21 Mrt 1337 Kırşehri’nde ‘Āşıḳ Paşa-yı 

Velī’nin türbesi ve Ġarībnāme 

adlı eseri 

XXIII XXIII-73-76 658 

22.3.1921 22 Mrt 1337 Vedā‘lar XXIV XXIV-83 661 

23.3.1921 23 Mrt 1337 Ḥācībektaş’ta XXIII, 

XXIV 

XXIII-76-7, 

XXIV-84  

662 

25.3.1921 25 Mrt 1337 Ürgüb’de Kuloğlu Dīvānı XXIII, XXIII-77-9; 663 



 

 

cxix 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

XXIV XXIV-86 

26.3.1921 26 Mrt 1337 Gelen giden ẕevāt, mektūblar ve 

naḳiller 

XXIV XXIV-87 666 

27.3.1921 27 Mrt 1337 1134 ta’rīḫli bir fermān  XXIV XXIV-88 667 

28.3.1921 28 Mrt 1337 Gelen giden ẕevāt ve mektūblar XXIV XXIV-89 667 

30.3.1921 30 Mrt 1337 Velādet-i Hümāyūn  XXIV XXIV-91 668 

31.3.1921 31 Mrt 1337 Çavuşinlilerin Cāmi‘-i Şerīfi  XXIV XXIV-92 669 

31.3.1921 31 Mrt 1337 Ürgüb’de Temenni’de Arslan 

Ġāzī’deki türbenin inşā ta’rīḫine 

dā’ir  

XXIV XXIV-93 669 

1.4.1921 1 Nsn 1337 Gelen giden ẕevāt  XXIV XXIV-94 669 

3.4.1921 3 Nsn 1337 Yūnān ta‘arruẓunun kāmilen 

kırıldığı ḫaberi 

XXIV XXIV-96 670 

3.4.1921 3 Nsn 1337 Muṣṭafā Kemāl ve ‘Đṣmet 

Paşalara mektūblar  

XXIV XXIV-96 671 

4.4.1921 4 Nsn 1337 Ağaç dikimi XXIV XXIV-97 671 

7.4.1921 7 Nsn 1337 Muṣṭafā Kemāl’in tebrīk 

mektūbuna cevābı  

XXIV XXIV-100 672 

8.4.1921 8 Nsn 1337 Ordumuzun Karaḥiṣār’a girdiği 

ḫaberi 

XXIV XXIV-101 673 

11.4.1921 11 Nsn 1337 ‘Đṣmet Paşa’nın tebrīk mektūbuna 

cevābı  

XXIV XXIV-104 674 

11.-12.4.1921 11-2 Nsn 1337 Gelen giden ẕevāt ve mektūblar  XXIV XXIV-104-5 674 

13.4.1921 13 Nsn 1337 Havā XXIV XXIV-106 675 

13.4.1921 13 Nsn 1337 Āyetler XXIV XXIV-106-7 675 

14.4.1921 14 Nsn 1337 ‘Uşşāḳ cebhesinde Yūnān 

ordusunun maġlūbiyyeti ḫaberi  

XXIV XXIV-107 676 

16.4.1921 16 Nsn 1337 Yūnān ordusunun hezīmeti 

üzerine Muṣṭafā Ṣabrī Efendi’nin 

intiḫār teşebbüsü 

XXIV XXIV-109 677 

17.4.1921 17 Nsn 1337 Malta’daki ẕevātın Đngiliz 

üserāyla mübādelesi mes’elesi  

XXIV XXIV-110 677 



 

 

cxx  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

19.4.1921 19 Nsn 1337 Baġçe işi ve meṣārifi XXIV XXIV-112 679 

21.4.1921 21 Nsn 1337 Belediyye intiḫābātı üzerine  XXIV XXIV-114 680 

21.4.1921 21 Nsn 1337 Ağaç dikimi  XXIV XXIV-114 680 

25.4.1921 25 Nsn 1337 Ṭal‘at Paşa’nın ḳatli ḫaberinin 

te’yīdi ve bir ḫāṭıra-i mühimme  

XXIV XXIV-118 681 

26.4.1921 26 Nsn 1337 Đstanbul gazetelerinin Anadolu’ya 

idḫāline iẕin  

XXIV XXIV-119 682 

27.4.1921 27 Nsn 1337 ‘Ā’ileye mektūblar  XXIV XXIV-120 682 

28.4.1921 28 Nsn 1337 Nevşehir’e ‘azīmet XXIV XXIV-121 682 

30.4.1921 30 Nsn 1337 21 Zilhicce 1179 ta’rīḫli bir 

fermān  

XXIV XXIV-123-4 683 

30.4.1921 30 Nsn 1337 ‘Đdādī mektebini ziyāret XXIV XXIV-124 684 

2.5.1921 2 Mys 1337 Ürgüb’e ‘avdet XXIV XXIV-126 685 

3.-7.5.1921 3-7 Mys 1337 Gelen giden ẕevāt ve mektūblar XXIV XXIV-127-

132 

685 

9.5.1921 9 Mys 1337 Mübāya‘acı Yovakim ḥaḳḳında XXIV XXIV-133 688 

10.5.1921 10 Mys 1337 Şirket-i Ḫayriyye senedātı  XXIV XXIV-134 688 

14.5.1921 14 Mys 1337 Derebāġ’ın ḥāli  XXIV XXIV-138 690 

15.-17.5.1921 15-7 Mys 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-139-

141 

690 

17.5.1921 17 Mys 1337 Bir rüyā XXIV XXIV-141 691 

19.5.1921 19 Mys 1337 Hey’et-i Vükelā’nın teşkīli ḫaberi  XXIV XXIV-143 692 

20.5.1921 20 Mys 1337 Meyve muḥāfażası  XXIV XXIV-144 692 

22.5.1921 22 Mys 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-146 692 

23.5.1921 23 Mys 1337 Beytler XXIV XXIV-147 693 

26.5.1921 26 Mys 1337 Malta’dan taḫliyye olunan 

ẕevātın Samsun’a geldiği ḫaberi  

XXIV XXIV-150 695 

31.5.1921 31 Mys 1337 Bir atasözü  XXIV XXIV-156 696 

2.6.1921 2 Ḥzr 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın selām ve 

teblīġi  

XXIV XXIV-158 697 

5.6.1921 5 Ḥzr 1337 Mektūb ve tavṣiyyeler XXIV XXIV-161 698 

6.6.1921 6 Ḥzr 1337 Đslām Kongresi mes’elesi  XXIV XXIV-162 698 



 

 

cxxi 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

6.6.1921 6 Ḥzr 1337 Bir nikāḥ ‘aḳdi ḫaberi  XXIV XXIV-162 698 

6.6.1921 6 Ḥzr 1337 Seyyidköylüler ile ḫaṣımlarının 

beynlerinin tesviyyesi 

XXIV XXIV-162 698 

8.6.1921 8 Ḥzr 1337 Bayram  XXIV XXIV-164 699 

10.6.1921 10 Ḥzr 1337 Oğullardan Su‘ād ile Münīb’in 

Yozgad’dan ḥareketi ḫaberi  

XXIV XXIV-166 699 

11.-2.6.1921 11-2 Ḥzr 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-167-8 700 

12.-3.6.1921 12-3 Ḥzr 1337 Terfī‘ ve ta‘yīnler XXIV XXIV-168-9 700 

16.6.1921 16 Ḥzr 1337 Da’ūd Ağa’nın Muṣṭafā 

Efendi’nin (Paşa) ta‘yīni 

mes’elesi 

XXIV XXIV-172 701 

16.6.1921 16 Ḥzr 1337 Āyet-i kerīme XXIV XXIV-172 701 

18.6.1921 18 Ḥzr 1337 Su‘ād ile Münīb’in Ürgüb’e 

muvāṣalatı  

XXIV XXIV-174 701 

24.6.1921 24 Ḥzr 1337 Ba‘ẓı ẕevātın aḥvāl-ı sīreti  XXIV XXIV-180 704 

30.6.1921 30 Ḥzr 1337 ‘Ākif’den kıt‘a XXIV XXIV-187 706 

1.-5.7.1921 1-5 Tmz 1337 Ṣıḥḥat  XXIV XXIV-188-

92 

707 

4.7.1921 4 Tmz 1337 Yevm-i cülūs XXIV XXIV-191 707 

5.7.1921 5 Tmz 1337 4 Temmūz şenliğinin ilġāsı  XXIV XXIV-192 708 

6.7.1921 6 Tmz 1337 Gelen giden ẕevāt, mektūb ve 

tavṣiyyeler 

XXIV XXIV-193 708 

8.7.1921 8 Tmz 1337 Yūnān ta‘arruẓu  XXIV XXIV-195 709 

10.7.1921 10 Tmz 1337 Muṣṭafā Kemāl’e yazılan mektūb XXIV XXIV-197 710 

11.7.1921 11 Tmz 1337 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

‘amūcasının vefātına dā’ir bir 

mektūb  

XXIV XXIV-198 710 

9.-14.7.1921 9-14 Tmz 1337 Ḥesāblar  XXIV XXIV-196, 

201 

711 

12.-3.7.1921 12-3 Tmz 1337 Baġçe ve tarlayı ziyāret  XXIV XXIV-199-

200 

713 

15.-6.7.1921 15-6 Tmz 1337 Gelen giden ẕevāt, da‘vet ve XXIV XXIV-202-3 713 



 

 

cxxii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

mektūblar  

25.7.1921 25 Tmz 1337 Bir rüyā XXIV XXIV-212 714 

31.7.1921 31 Tmz 1337 ‘Alī Kemāl’in Peyām-ı Ṣabāḥ’da 

Muṣṭafa Ḫayrī Efendi ḥaḳḳındaki 

bir yazısına dā’ir  

XXIV XXIV-219 716 

2.8.1921 2 Aġs 1337 Refīḳanın Avanos’a gelişi  XXIV XXIV-221 718 

3.8.1921 3 Aġs 1337 Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa’nın Yūnān 

ḥarbine dā’ir anlattıkları  

XXIV XXIV-222 718 

6.-7.8.1921 6-7 Aġs 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya 

başkumandanlık vażīfesinin 

tevdī‘i ve Paşa’nın nuṭḳu 

XXIV XXIV-225 719 

11.8.1921 11 Aġs 1337 Rekizisyon emri  XXIV XXIV-230 721 

12.8.1921 12 Aġs 1337 Muṣṭafā Kemāl ve Re’fet Paşaları 

tebrīk  

XXIV XXIV-231 721 

13.8.1921 13 Aġs 1337 Türkiyā-Rusya muḫādenet 

‘ahdnāmesi  

XXIV XXIV-232 721 

14.8.1921 14 Aġs 1337 Oğullarla aḳrabā maḳābirini 

ziyāret  

XXIV XXIV-233 722 

17.8.1921 17 Aġs 1337 Afġān sefāreti mes’elesine dā’ir  XXIV XXIV-236 723 

19.8.1921 19 Aġs 1337 Naḳl-i ḫāne XXIV XXIV-238 723 

21.8.1921 21 Aġs 1337 Ṣıḥḥat  XXIV XXIV-240 724 

22.8.1921 22 Aġs 1337 Evlādların Đstanbul’a ‘avdeti  XXIV XXIV-241 724 

23.8.1921 23 Aġs 1337 ‘Ameliyyāt  XXIV XXIV-242 725 

24.8.1921 24 Aġs 1337 Mübāya‘acı Yovakim’in getirdiği 

pāra 

XXIV XXIV-243 725 

25.8.1921 25 Aġs 1337 Bir izdivāc ve düğün  XXIV XXIV-244 726 

27.8.1921 27 Aġs 1337 Re’fet Paşa’nın teşekkür mektūbu  XXIV XXIV-246 726 

29.8.1921 29 Aġs 1337 Gelen mühim misāfirler ve Afġān 

sefāretine dā’ir ḫaberleri  

XXIV XXIV-248 727 

30.-1.8.1921 30-1 Aġs 1337 Cebecizādelerin evrāḳı  XXIV XXIV-249-

251 

728 

1.9.1921 1 Eyl 1337 Āyet  XXIV XXIV-252 729 



 

 

cxxiii 
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2.-3.9.1921 2-3 Eyl 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-253-4 730 

3.9.1921 3 Eyl 1337 “Đlk geliş”e gidiş  XXIV XXIV-254 730 

4.9.1921 4 Eyl 1337 Malta seyāḥatini yazmak niyyeti XXIV XXIV-255 730 

6.9.1921 6 Eyl 1337 Yūnānlıların ḥālini mübeyyin 

ajans 

XXIV XXIV-257 731 

13.9.1921 13 Eyl 1337 Sakarya Meydān Muḥārebesi’nde 

ordumuzun żaferi  

XXIV XXIV-264 733 

13.9.1921 13 Eyl 1337 Oğulların Samsun’dan 

Dersa‘ādet’e ḥareketi ḫaberi  

XXIV XXIV-264 733 

14.9.1921 14 Eyl 1337 Muṣṭafā Kemāl ve ‘Đṣmet 

Paşalara yazılan tebrīk mektūbları  

XXIV XXIV-265 733 

15.-6.9.1921 15-6 Eyl 1337 Mimeson ḳaryesini ziyāret  XXIV XXIV-266-7 734 

17.-9.9.1921 17-9 Eyl 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-268-

70 

735 

20.9.1921 20 Eyl 1337 Ẕaḫīre ḥāẓırlanması  XXIV XXIV-271 736 

21.9.1921 21 Eyl 1337 Malta’dan taḫliyye olunan ẕevāt  XXIV XXIV-272 737 

21.9.1921 21 Eyl 1337 Şam Müftīsi Meḥmed Ḥamza 

Efendi’nin bir beyti  

XXIV XXIV-272 737 

22.9.1921 22 Eyl 1337 ābit Bey’in kurtulmasını tebrīk  XXIV XXIV-273 737 

24.9.1921 24 Eyl 1337 Muṣṭafā Kemāl’in tebrīke cevābı  XXIV XXIV-275 738 

24.9.1921 24 Eyl 1337 Ṭal‘at Paşa merḥūmun hanımına 

dā’ir  

XXIV XXIV-275 739 

25.9.1921 25 Eyl 1337 Ürgüb ‘Askerī Ḫastaḫānesi’ne 

mecrūḥīn gelmesi  

XXIV XXIV-276 739 

25.9.1921 25 Eyl 1337 Ḥākim-i münferid uṣūlünun 

ta‘mīm kılındığı ḫaberi  

XXIV XXIV-276 739 

27.9.1921 27 Eyl 1337 Akçaşar ḳaryesini ziyāret  XXIV XXIV-278 740 

29.9.1921 29 Eyl 1337 Damsa’yı ziyāret XXIV XXIV-280-1 740 

2.10.1921 2 TE 1337 ‘Askerī ḫastaḫāneyi ziyāret XXIV XXIV-284 742 

4.10.1921 4 TE 1337 ‘Alī Münīf Bey’den Malta’dan 

taḫlīṣlerini mübeyyin mektūb 

XXIV XXIV-286 743 

6.10.1921 6 TE 1337 Naḳil ve ta‘yīnler XXIV XXIV-290 744 



 

 

cxxiv  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

10.-3.10.1921 10-3 TE 1337 Ürgüb’den Ḳayṣeri’ye doğru 

ḥareket, Ḳayṣeri’ye muvāṣalat 

XXIV XXIV-292-5 745 

13.10.1921 13 TE 1337 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

istiḳbāline dā’ir su’āl  

XXIV XXIV-295 746 

14.10.1921 14 TE 1337 Minnet XXIV XXIV-296 747 

15.10.1921 15 TE 1337 Erciyas’a doğru yola çıkış, bir 

tepeyi ziyāret 

XXIV XXIV-297 747 

17.10.1921 17 TE 1337 Ḫuvend Cāmi‘-i Şerīfi ile Ḫuvend 

Hatun Türbesi’ni ziyāret 

XXIV XXIV-299 748 

20.10.1921 20 TE 1337 Malta’dan firār edenlerin 

Roma’ya muvāṣalatı  

XXIV XXIV-302 750 

21.10.1921 21 TE 1337 Fransızlarla i’tilāfnāme 

imẓālanması  

XXIV XXIV-303 750 

22.10.1921 22 TE 1337 Havā XXIV XXIV-304 751 

23.10.1921 23 TE 1337 Bāġlar arasında gezinti  XXIV XXIV-305 751 

25.10.1921 25 TE 1337 Đntiḫāb maẓbaṭasının taṣḥīḥi XXIV XXIV-307 751 

25.10.1921 25 TE 1337 Bir beyt XXIV XXIV-308 752 

26.10.1921 26 TE 1337 Fāṭıma Hanım’ın silsilesi XXIV XXIV-309 752 

27.-8.10.1921 27-8 TE 1337 Faḫreddīn ve ‘Alī Đḥsān Paşaların 

tebrīklere cevābları  

XXIV XXIV-310-1 752 

30.10.1921 30 TE 1337 Pāra işleri  XXIV XXIV-313 754 

30.10.1921 30 TE 1337 Yahūdīler ḥaḳḳında nāzil olan ve 

dīger ba‘ẓı āyāt 

XXIV XXIV-314-5 754 

2.11.1921 2 TS 1337 ‘Abdullāh ‘Azmī Bey’e mektūb XXIV XXIV-317 756 

4.-6.11.1921 4-6 TS 1337 Mektūb, ta‘yīn ve tavṣiyyeler XXIV XXIV-319-

21 

756 

7.11.1921 7 TS 1337 Ürgüb ḥammāmının ḥāli  XXIV XXIV-322 757 

8.11.1921 8 TS 1337 Baġçe ve Arpacızāde’nin 

medresesini ziyāret 

XXIV XXIV-324 758 

8.11.1921 8 TS 1337 Rüyālar XXIV XXIV-324 758 

10.11.1921 10 TS 1337 Ferīḳ Faḫrī Paşa’nın mektūbu  XXIV XXIV-325 759 

12.11.1921 12 TS 1337 Karaözü’ne doğru tenezzühe çıkış XXIV XXIV-327 760 



 

 

cxxv 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

13.-4.11.1921 13-4 TS 1337 Ṣıḥḥat  XXIV XXIV-328-9 760 

15.11.1921 15 TS 1337 Malta yolcularının minnet ve 

şükrān maḳālesi  

XXIV XXIV-330 760 

16.-7.11.1921 16-7 TS 1337 Yazılan ve alınan mektūblar XXIV XXIV-331-2 761 

18.11.1921 18 TS 1337 Ḍurūb-ı emsāl XXIV XXIV-333 762 

19.11.1921 19 TS 1337 Đstiḳlāl Maḥkemesi hey’etinin 

geleceği ḫaberi 

XXIV XXIV-334 762 

24.-5.11.1921 24-5 TS 1337 Đstiḳlāl Maḥkemesi hey’eti 

Ürgüb’de  

XXIV XXIV-339-

40 

763 

24.11.1921 24 TS 1337 Su‘ād’dan mektūblar  XXIV XXIV-339 764 

25.11.1921 25 TS 1337 Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın bir 

sözünün naḳli 

XXIV XXIV-340 764 

25.11.1921 25 TS 1337 Sinason’da taḥḳīḳāt  XXIV XXIV-340 764 

26.11.1921 26 TS 1337 Göreme’yi ziyāret XXIV XXIV-341 764 

26.11.1921 26 TS 1337 Rizo’nun ḫānesinden çıkan rāḳī 

ve mektūblar 

XXIV XXIV-341 764 

28.11.1921 28 TS 1337 Ankara’dan ‘Osmān Bey’in 

mektūbu 

XXIV XXIV-343 765 

30.11.1921 30 TS 1337 Maḥkūmiyyetler XXIV XXIV-345 766 

30.11.1921 30 TS 1337 Meclis-i A‘yān’da Boḫōr 

Efendi’den bir ḳıṣṣa 

XXIV XXIV-346 766 

1.12.1921 1 KE 1337 Ḳā’im-i Maḳām Nedīm ḥaḳḳında XXIV XXIV-347 767 

1.12.1921 1 KE 1337 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin telgraf 

tebrīkine Ra’uf Bey’in cevābı  

XXIV XXIV-347 767 

4.12.1921 4 KE 1337 Sarıḫān’ı ziyāret XXIV XXIV-350 768 

5.12.1921 5 KE 1337 Burdur’a da‘vet XXIV XXIV-351 768 

6.12.1921 6 KE 1337 Gezinti XXIV XXIV-352 768 

8.12.1921 8 KE 1337 Dāmād Ferīd’in Đngilizlerle 

mu‘āhede-i ḫafiyyesi 

XXIV XXIV-354 769 

9.12.1921 9 KE 1337 Bir evlilik XXIV XXIV-355 770 

12.12.1921 12 KE 1337 Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın Roma’da 

ḳatli ḫaberi  

XXIV XXIV-358 771 



 

 

cxxvi  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

13.-5.12.1921 13-5 KE 1337 Gelen giden mektūblar  XXIV XXIV-359-

61 

771 

14.12.1921 14 KE 1337 Bir vefāt ve defin  XXIV XXIV-360 772 

17.12.1921 17 KE 1337 Yūnus Nādī ve Aḥmed Emīn 

Bey’e mektūblar  

XXIV XXIV-363 773 

18.12.1921 18 KE 1337 Pāra işleri  XXIV XXIV-364 773 

19.12.1921 19 KE 1337 Hıristiyanlara karşı boykot XXIV XXIV-365 774 

20.12.1921 20 KE 1337 Enver Paşa ve ‘avanesinin 

Batum’dan Ankara’yı protestosu  

XXIV XXIV-366 775 

28.12.1921 28 KE 1337 Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın cenāzesine 

dā’ir  

XXIV XXIV-374 777 

31.12.1921 31 KE 1337 Geçici körlük  XXIV XXIV-377 778 

 (notlar) Ḥesāblar  XXIV XXIV-378-

83 

778 

 (notlar) Ḥaḳḳī ve Necmeddīn Mollā 

ḥaḳḳında  

XXIV XXIV-384 781 

 (notlar) Bir āyet XXIV XXIV-385 781 

 (notlar) Adresler  XXIV XXIV-x 781 

 (notlar) Ḫastalıklar XXV XXV-01-4 782 

8.1.1922 8 KS 1338 Kızılırmak üzerinde keşfiyyāta 

dā’ir  

XXV XXV-04 783 

9.1.1922 9 KS 1338 Tavṣiyyeler XXV XXV-05 784 

9.1.1922 9 KS 1338 Fetḥī Bey’den gelen mektūb XXV XXV-05 784 

18.1.1922 18 KS 1338 Roma Mümessili Cāmi‘ Bey’in 

geriye çağrılması 

XXV XXV-09 786 

22.1.1922 22 KS 1338 Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Bey’e 

mektūb ve Buḫārā’ya gidecek 

hey’ete ta‘yīn ṭalebi 

XXV XXV-11 787 

25.-6.1.1922 25-6 KS 1338 Hıristiyan çocuklarının Đslām 

nümūne mekteblerine teslīmi 

XXV XXV-13 788 

27.1.1922 27 KS 1338 Ermenilerin ḳatil teşebbüsü 

iḥtimāli üzerine 

XXV XXV-14 788 



 

 

cxxvii 

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

28.1.1922 28 KS 1338 Giden ve gelen müstanṭıḳlar XXV XXV-14 789 

29.-31.1.1922 29-31 KS 1338 Đstiḳlāl Maḥkemesi hey’eti XXV XXV-15-6 789 

1.2.1922 1 Şbṭ 1338 Sinason Hıristiyanlarının ziyāreti XXV XXV-19 790 

4.2.1922 4 Şbṭ 1338 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’den 

Malta’da ma‘rūẓ kaldığı 

mu‘āmelenin iş‘ārının ṭalebi 

XXV XXV-20 791 

5.2.1922 5 Şbṭ 1338 Uçḥiṣār ḳaryesinin Nevşehir’e 

ilḥākı ve Đsti’nāf Maḥkemesi’nin 

Ürgüb’de teşkīli mes’eleleri 

XXV XXV-21 791 

6.-7.2.1922 6-7 Şbṭ 1338 Ürgüb Müftīsi ta‘yīni XXV XXV-21-2 791 

10.2.1922 10 Şbṭ 1338 Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın cenāzesinin 

defni  

XXV XXV-23 792 

10.2.1922 10 Şbṭ 1338 Mektūblar XXV XXV-23 793 

20.2.1922 20 Şbṭ 1338 Ḫāriciyye Vekīli Yūsuf Kemāl 

Bey’in Avrupa’ya ‘azīmeti 

XXV XXV-28 795 

21.-2.2.1922 21-2 Şbṭ 1338 Ürgüb’de Esbelli ve Sivritaş 

kayalarına gezinti 

XXV XXV-29 795 

23.2.1922 23 Şbṭ 1338 Sinason Hıristiyanlarından 

ziyāret, Sinason-Ürgüb yolunun 

inşāsına başlanacağı ḫaberi 

XXV XXV-30 795 

24.-8.2.1922 24-8 Şbṭ 1338 Mektūb, ta‘yīn ve tavṣiyyeler XXV XXV-30-32 796 

2.3.1922 2 Mrt 1338 Ḥaḳḳī’dan mektūb XXV XXV-35 798 

15.3.1922 15 Mrt 1338 ‘Osmānzāde Ḥamdī Bey’e 

Đttiḥādcılar ḥaḳḳındaki da‘vāya 

dā’ir mektūb cevābı 

XXV XXV-42 801 

20.3.1922 20 Mrt 1338 Muṣṭafa Ḫayrī Efendi’nin 

birāderzādesi Rıẓā Bey’in vefātı  

XXV XXV-44 802 

26.3.1922 26 Mrt 1338 Necmeddīn Mollā ve ‘Avnī’ye 

mektūblar  

XXV XXV-47 804 

29.3.1922 29 Mrt 1338 ‘Āṣım Faḫrī’nin Rusya’ya taḫṣīl 

için gönderilmesine delālet 

etmesi için Ağaoğlu Aḥmed’e 

XXV XXV-49 804 



 

 

cxxviii  

Datum Thema  Heft Heftseite  Seite 

AD AJ     

mektūb 

31.3.1922 31 Mrt 1338 Maṣraflar XXV XXV-51 804 

1.-3., 11-

30.4.1922 

1-3, 11-30 Nsn 

1338 

Ḫastalık XXV XXV-56-7 805 

24.4.1922 24 Nsn 1338 Bahā’eddīn Şākir ile Cemāl 

‘Azmī’ye su’iḳaṣd 

XXV XXV-67 808 

1.-18.5.1922 1-18 Mys 1338 Mektūblar XXV XXV-70-80 809 

20.5.1922 20 Mys 1338 Münīr Bey’den gelen pāra  XXV-82 812 



 

 

1 

Defter I 

 

1 Meyānkökü mes’elesi Ġālib Bey’den  

2 Bulgar Dağı ma‘den mes’elesi  

3 Ṭarsūs’ta Berdān Nehri’nin taṭahhuru Koyuncu Derbendi ki vaḳtiyle Mıṣırlı 

Đbrāhīm Paşa ṭarafından isḳā-yı arāẓī için cedvel açtırılmak üzere bir çok 

istiḥẓārātta bulunulmuştur. Bu bābda merḥūm Sırrī Paşa üç yüz altı ta’rīḫ-i 

rūmīde icrā ettirilen keşfiyyāt-ı fenniyyeyi mutaẓammın ḫarīṭalar profiller 

lāyiḥalar nāfı‘a neżāretinden arattırılarak olvaḳt gösterilen lüzūm ve tedābīr 

dā’iresinde ḥükūmet nāmına teşebbüsāt-ı nāfı‘a 

4 Vükelā-yı sālifeye verilen teḳā‘üd ma‘āşları 

5 Rumeli’de laġvolunan me’mūrīne verilen ma‘āşlar ḳānūna muḫāliftir. 

Đstanbul’da ve sā’ir maḥallerde laġvolunan me’mūrlara da böyle ise 

bakılacaktır. //I-i// 

6 Teşkīl-i Meḥākim Ḳānūnu’nun ıṣlāḥı 

7 Teḳā‘üd Sandığı’nın ıṣlāḥı ve maṭlūbunun ḫazīneden istirdādı 

8 Nefī Bey’in – ‘Avratḥiṣārı’nda bulunan eski taburunun Đstanbul’a celbi bir de 

Selānik’te bulunan Onyedinci Nişāncı Taburu’nun celbi bu taburun binbaşısı 

yaramaz imiş faḳaṭ Nefī Bey bu tabura binbaşı olursa iyi olur.  

9 A‘şārdan alınmakta olan menāfi‘ ve meṣārif ḥiṣṣelerinin ilġāsı 

10 Selānik’de her re’s-i aġnāmdan altı ġurūş alınmaktadır dīger vilāyetlerde dört 

buçuk ġurūş alınmaktadır.  

11 Eṭibbā-yı ‘askeriyyenin ref‘-i rütbesi //I-ii// 

 

[sayfa koparılmış] 

 

9 Ẕīlḥicce (Cum‘a) Kānūn-i Evvel 19 

1 Janvier Vendredi/19 Dekembriou Paraskeni 

 

Teşkīlāt-ı ‘adliyye īcāb eden memālik  

 

Şām 

Ḥaleb 

Diyārbekir 



 

 

2  

Beyrūt 

Baġdād 

Đzmir 

Ḳudüs //I-01// 

 

10 Ẕīlḥicce (Cum‘a ertesi) Kānūn-i Evvel 20 

2 Janvier Samedi/20 Dekembriou Sabbaton 

 

Đşçi Muṣṭafā’nın geldiği gün 12 Cemāẕiyyülevvel Sene 1327 veyā Fī 19 Mayıs Sene 

1325 Salı 

ḫidmetçi Ni‘met geldi  

Cemāẕiyyülevvel Sene 327 3 Ḥazīrān Sene 325 Cehārşenbih 4 Ḥazīrān Sene 325 //I-

02// 

 

[sayfa I-3-12 koparılmış] 

 

21 Ẕīlḥicce (Cehārşenbih) Kānūn-i Evvel 31 

13 Janvier Mercredi/31 Dekembriou Tetarti 

 

üstü çizilmiş satırlar: 

 

xxx Münīr Bey’den  

3 Đbrāhīm Efendi’den 

2 ---- //I-13// 

 

22 Ẕīlḥicce (Pençşenbih) Kānūn-i Sānī 1 

14 Janvier Jeudi/1 Ianouariou Pempti 

 

(1) Fetvāḫāne teşkīlātının tedḳīḳi 

(2) Ḳāẓī‘askerler veżā’if ve teşkīlātile bir sene żarfında rü’yet ettikleri da‘vā miḳdārı? 

//I-14// 

 

23 Ẕīlḥicce (Cum‘a) Kānūn-i Sānī 2 

15 Janvier Vendredi/2 Ianouariou Paraskeni 



 

 

3 

 

Rumeli Ṣadrı? 

Đstanbul Maḥkemesi’yle Đstanbul’un Đstanbul’da bulunan dīger maḥkemelerinden 

verilen ḥükümleri istīnāfen rü’yet edecektir.  

 

Anadolu Üsküdar Maḥkemesi’nden verilecek ḥükümleri istīnāfen rü’yet edecektir. //I-

15// 

 

24 Ẕīlḥicce (Cum‘a ertesi) Kānūn-i Sānī 3 

16 Janvier Samedi/3 Ianouariou Sabbaton 

 

Sulṭānḥammāmı’nda Penni* [*����] yazılmış Ḫānı’nda Kohenka* [*ه���	
 yazılmış; 

Kohenka olacak] ‘Đmāret Bankası’nda //I-16// 

 

25 Ẕīlḥicce (Pāzār) Kānūn-i Sānī 4 

17 Janvier Dimanche/4 Ianouariou Kyriaki 

 

Konya’da Karaman nüfūs me’mūrluğundan müsta‘fī‘ Ürgüblü (Meḥmed Saīm) //I-

17// [sayfa I-18 boş] 

 

27 Ẕīlḥicce (Salı) Kānūn-i Sānī 6 

19 Janvier Mardi/6 Ianouariou Triti 

 

(1) Cedīde Mutaṣarrıfı Meḥmed Necīb Paşa Aḥmed Şerā‘ī Paşa ile berāber 

żulmetmekte imiş. //I-19// [sayfa I-20-28 boş] 

 

7 Muḥarrem (Cum‘a) 16 Kānūn-i Sānī 16 

29 Janvier Vendredi/16 Ianouariou Paraskeni 

 

Bir mü’essese-i ‘umūmiyye-i ḫayriyye vücūda getirilmesi? //I-29// [sayfa I-30-108 

boş] 

 

21 Rebī‘ülevvel (Pāzār ertesi) Mart 30 

12 Avril Lundi/30 Martiou Deutera  



 

 

4  

 

Bugün Mekteb-i Ḥuḳūḳ’a giderek Müdīr Midḥat Bey’e Mecelle mu‘allimliğinden 

isti‘fā ettiğimi ṣūret-i ḳaṭ‘iyyede söyledim. Bugüne ḳadar isti‘fāmı te’ḫīr ettiğimin 

sebebi – Mekteb-i Mülkiyye’de evvelce ‘Alī Kemāl’in münāsebetsizliğine karşı ba‘ẓı 

mu‘allimlerin isti‘fāsına nażīre ma‘nāsı verilmemesinden ‘ibāret olduğunu anlattım. 

Ḳabūl etmek istemedi ben ıṣrār ettim. Đsti‘fāmın sebebi maḳtūl Ḥasan Fehmī’nin 

cenāze gününde Mekteb-i Ḥuḳūḳ’ta ṭalebeye karşı Zohrab Efendi’nin teşvīḳāmīz 

nuṭḳunu menāfi‘-i memlekete muġāyir gördüğüm için isti‘fā ettiğimi müdīr de biliyor 

idi.1 Müdīrden ayrılıp Dā’ire-i Meb‘ūsān’a geldim. Bermu‘tād aḫşām üzeri ḫāneme 

‘avdet ettim. //I-109// 

 

22 Rebī‘ülevvel (Salı) Mart 31 

13 Avril Mardi/31 Martiou Triti  

 

Bugün ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gider iken iḫtilāl-i ‘askeriyye vuḳū‘ātını 

Direklerarası’nda ḫaber aldım. Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’ne mensūb olanları 

ḳatletmek üzere taḥarrī ettiklerini öğrendim. Bu ṣırada ‘araba ile Doktor Nāżım ve 

Ṭal‘at Beyleri geldi ayakta görüştüm. Fātiḥ’e gittiler. Ṭuġyān daḳīḳa daḳīḳa tezāyüd 

etmekte idi. O gün aḫşāma ḳadar Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’in ḫānesinde kaldım. 

Geceyi evimde geçirdim. Gece ḫāneme ḳarīb bulunan Ḥarbiyye Neżāreti 

meydānından muttaṣıl silāḥ endāḫt olunuyor idi. Soḳaḳtaki bekçiden biri sebebini 

sordu. O da “Edhem Paşa ḥarbiyye nāżırı olmuş dā’ireye gelmiş ‘asker de şenlik 

yapıyor.” dedi. //I-110// 

 

23 Rebī‘ülevvel (Cehārşenbih) Nīsān 1 

14 Avril Mercredi/1 Apriliou Tetarti  

 

Bugün ṭuġyān yine devām ediyor. Nesīb Efendi ḫaber göndermiş gittim. Oradan yine 

Münīr Bey’e gittim. O günü de aḫşāma ḳadar orada birkaç arkadaş ile vuḳū‘āttan 

peyderpey ḫaber almakla geçti. Aḫşām üzeri eve geldim. Gece evimde kaldım. Rıẓā 

Bey berāberdir.  

 

Rıẓā Bey birāderzādemdir. Beni aramaya gelmiş. “Beşiktaş’a gidelim.” diyor. Benim 

için orayı daha emīn buluyor. [bu paragraf sepya mürekkeple yazılmış] //I-111// 
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24 Rebī‘ülevvel (Pençşenbih) Nīsān 2 

15 Avril Jeudi/2 Apriliou Pempti  

 

Bugün Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası’na mensūb olanları aramakta oldukları cihetle 

meclise gitmekliğime Münīr Bey māni‘ oldu. Beşiktaş’a gittim orada kaldım. //I-112// 

 

25 Rebī‘ülevvel (Cum‘a) Nīsān 3 

16 Avril Vendredi/3 Apriliou Paraskeni  

 

Bugün de Beşiktaş’da kaldım. Rüfeḳādan ḫaber alamadım. Faḳaṭ gazetelerde 

Rumeli’nin şu ḥareket-i ‘iṣyāniyyeyi protesto ettiklerine dā’ir Yanya’nın telgrafını 

gördüm. //I-113// 

 

26 Rebī‘ülevvel (Cum‘a ertesi) Nīsān 4 

17 Avril Jeudi/4 Apriliou Sabbaton  

 

Bugün ṣabāḥ sā‘at dörtte Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Đttiḥād Fırḳası’na mensūb 

olanlar me’yūs Aḥrār ise memnūn görünüyor idi. Ma‘hāẕā Đttiḥād’a mensūb olanların 

ekserīsi inkāra ḥāẓır bulunmak gibi küçüklük gösteriyorlar idi. Ḥabīb’i gördüm 

rüfeḳānın selāmette olduğunu öğrendim. Faḳaṭ Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası Cem‘iyyeti 

‘aleyhine ḫuṣūmet ḥālā devām ediyor idi. Aḫşām eve geldim geceyi geçirdim. 

Mecliste re’īsi intiḫāb ettik. Đsmā‘īl Kemāl re’īs olmamak için meb‘ūsānda ġarīb bir 

ekseriyyet gördüm memnūn oldum. //I-114// 

 

27 Rebī‘ülevvel (Pāzār) Nīsān 5 

18 Avril Dimanche/6 Apriliou Kyriaki  

 

Ṣabāḥleyin bermu‘tād dört buçukta meclise gittim. Gümülcine Meb‘ūsu ‘Ārif’ten bir 

mektūb aldım. Beni da‘vet ediyor. Gittim. Rüfeḳādan ba‘ẓıları Ḫādımköyü’ndeki 

orduda bulunan refīḳlerin istediklerini söyledi. Meclise ‘avdet ettim. Ḥabīb’i buldum. 

Anlattım. Sā‘at sekiz buçukta birlikte çıktık. Ṭal‘at ve Nāżım’ın bulunduğu ḫāneye 

gittik. Sā‘at on bir rāddelerinde birlikte çıktık. Beş kişi Đbrāhīm Paşa Ḥammāmı’nın 
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yanına ḳadar gittik. Ḥabīb, Ṭal‘at, Nāżım orada bir ‘arabaya bindiler Samatya 

Đstasyonu’na gittiler. Kolağası Münīr Bey ile ben ḫānelerimize ‘avdet ettik. //I-115// 

 

28 Rebī‘ülevvel (Pāzār ertesi) Nīsān 6 

19 Avril Lundi/7 Apriliou Deutera  

 

Bugün yine bermu‘tād meclise gittim. Ḥabīb’i gördüm. Dün heyecān ile orduya 

gönderdiğimiz Ṭal‘at ve Nāżım Beylerin selāmetle Ḫādımköyü’ne vāṣıl olduklarını 

yolda hīç bir x maẓarrata dūçār olmadıklarını öğrendim memnūn oldum. //I-116// 

 

29 Rebī‘ülevvel (Salı) Nīsān 7 

20 Avril Mardi/7 Apriliou Triti  

 

Meb‘ūslar Đstanbul’da kalmayı muvāfıḳ görmüyorlar. Erbāb-ı irticā‘ ‘iṣyān eden 

‘askeri meb‘ūsların üzerine hücūma taḥrīk ve teşvīḳ etmeleri iḥtimāli ġālib görünüyor. 

Bu mülāḥażaya mebnī bugünden i‘tibāren Ayastefanos’a gitmeğe başladılar. //I-117// 

 

1 Rebī‘ülāḫir (Cehārşenbih) Nīsān 8 

21 Avril Mercredi/8 Apriliou Tetarti  

 

Bugün ben de bir çok meb‘ūslar ile Ayastefanos’a gittim. Sāḥilde bir Đngiliz kulübü 

vardır. Orayı meb‘ūsān ve a‘yāna taḫṣīṣ ettiler. Đngiliz bayrağını indirip derḥāl 

‘Osmānlı bayrağını keşīde eylediler. Kulübün ṣāḥibleri bunu bir eser-i nezāket olarak 

yaptılar. Ḫaylīce a‘ẓā ictimā‘eyledi. ‘Ādetā ekseriyyet ḥāṣıl olacak mertebede idi. 

A‘yān Re’īsi Sa‘īd Paşa daḫī gelmiş idi. Yalnız meb‘ūsān riyāsetine intiḫāb edilmiş 

olan Ḥaleb Meb‘ūsu Muṣṭafā Efendi’nin gelmek istemediği söyleniyor idi. //I-118// 

 

2 Rebī‘ülāḫir (Pençşenbih) Nīsān 9 

22 Avril Jeudi/9 Apriliou Pempti  

 

Bugün de Ayastefanos’da idim. 31 Mart Sene 325 günü Adana’da da bir ḳıtāl-ı 

‘umūmī vuḳū‘a gelmiş idi. Bir çok Ermeniler ḳatledilmiş.2 Ḥükūmet yok mevcūd 

hey’et-i ḥükūmetin hīç bir ṭarafta nüfūẕ ve te’sīri yoktur. Meclis-i ‘Umūmī-i Millī 

cānibinden bir beyānnāme neşri ṣūret-i ḫafiyyede ictimā‘ ve müẕākere eden Meclis-i 
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‘Umūmī-i Millī ṭarafından ḳarārgīr oldu. Sa‘īd Paşa’nın taḥt-ı riyāsetinde in‘iḳād 

etmekte olan Meclis-i ‘Umūmī-i Millī’ye Ḥareket Ordusu Kumandanı Maḥmūd 

Şevket Paşa geldi. Ba‘ẓı beyānātta bulundu ve kendisinin ve gerek ‘askerinin buraya 

gelmelerinden maḳṣad irticā‘ı esāsından maḥvedip meşrūṭiyyeti idāme ve te’yīd 

olduğunu ancak ḫal‘mes’elesinin ḳaṭ‘iyyen mevẓū‘-ı baḥs olamayacağını ayakta 

olarak söyledi. Bunun üzerine Sa‘īd Paşa “Ẕāten ḫal‘ mes’elesi aramızda mevẓū‘-ı 

baḥs olmadı değil mi?” dedi. Ḥālbuki bir gün evvelki* [*�آ  [yazılmış ا	

müẕākeremizde mevẓū‘-ı baḥs olmuş idi. Ḥattā ḫal‘ teklīfini ḥāvī (60)’tan mütecāviz* 

[*60’ı mütecāviz yerine 60’tan mütecāviz şekli kullanılmış] meb‘ūs imẓāsını ḥāvī bir 

bir taḳrīr bile yazılmış idi. //I-119// 

 

3 Rebī‘ülāḫir (Cum‘a) Nīsān 10 

23 Avril Vendredi/11 Apriliou Paraskeni  

 

Bugün refīḳim Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Bey’le Đstanbul’a gitmek üzere trene bindik. 

Sirkeci’ye gitmek mümkin değildir. ‘Āṣī ‘askerler ḥālā ḥāl-i ġaleyāndadır. 

Samatya’ya çıktık. Bir ‘araba ile Ḥabīb Aksarāy’da indi ben Bozdoğan Kemeri 

civārındaki ḫāneme geldim. Trende iken Ḥabīb Đstanbul üzerine yürümekte olan 

Ḥareket Ordusu efrādını gösterdi ve “Yarın Đstanbul’a girecekler faḳaṭ maḥremdir.” 

dedi. Evde hemşīremi ve çocuklarımı gördüm. Beşiktaş’taki yeğenlerimi sordum. 

Üsküdar’a gitmişler. Evdekilere vedā‘ ettim. Bir ‘araba ile köprüye indim. Yolda 

‘asākir-i ‘āṣiyye eṭrāfa pek ḫā’ināne bakıyorlar. Dükkānlar kapalı idi. Memlekette 

iḫtilāl devām ediyor. Üsküdar’a Salacak’a Rıẓā’nın kayınvālidesinin ḫānesine geldim. 

Geceyi orada geçirdim çünki kendi ḫānemde kalmak tehlikeli idi. //I-120// 

 

4 Rebī‘ülāḫir (Cum‘a ertesi) Nīsān 11 

24 Avril Samedi/11 Apriliou Sabbaton  

 

Ṣabāḥleyin yatakta iken Đstanbul üzerine şiddetli top ve tüfenk āteşi oluyor idi. 

Ḥareket Ordusu ‘āṣī ‘askerleri vuruyor bunlar da muḳābele ediyorlar. Dehşetli bir 

muḥārebe. Nihāyet ‘asākir-i ḥāriṣe* [*‘āṣiyye? ����� veyā ����� olabilir] maġlūb 

oldu. Đstanbul ve Beyoğlu cihetinden Üsküdar’a firār edenlerden ba‘ẓıları Salacak’a* 

 çıktıklarını gördüm. Bir boş kayığa Topḫāne önünden binmiş [yazılmış �����ق*]

Salacak* [*ق����� yazılmış] iskelesine çıkmış üç ‘askerin biri mecrūḥ idi. Çıktılar 
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firār eylediler. Ben artık orada kalmayı arzū etmedim. Ayastefanos’a gidip 

arkadaşlarımla birleşmek istedim. Ammā naṣıl gideyim şimendifer yok vapur yok. 

Salacak’tan* [*ق���� yazılmış] iki kayıkçısı olan bir kayığa bindim. Makriköyü’ne 

otuz ġurūşa pāzār ettim. Yolda kayıklaryıkçılar Ḥareket Ordusu’nu mu’āḫeẕe 

ediyorlar “Bunların içinde Rum Bulgar ‘askeri var imiş. Bu olur mu?” diyorlar imiş. 

Fenā. Dedim ki “Dā’imā Đslām kırılmaz ya biraz da onlardan kırılsın.”. Bununla 

geçirdim. Nihāyet Makriköyü’ne geldik. Dedim ki “Size on ġurūş daha versem beni 

Ayastefanos’a götürür müsünüz?” “Götürürüz.” dediler. Ayastefanos’a geldik. Nereye 

çıkacağımı sordular. Kulübün üzerinde temevvüc eden bayrağı gösterdim meb‘ūs 

olduğumu anladılar. Tebdīl-i lisān ettiler “Amān Efendi bu ḥāllere bir netīce veriniz.” 

dediler. “Đnşā’allāh.” dedim pāralarını verdim. //I-121// 

 

5 Rebī‘ülāḫir (Pāzār) Nīsān 12 

25 Avril Dimanche/12 Apriliou Kyriake 

 

Đstanbul’daki ḥarekāt-ı ‘askeriyyeden peyderpey ḫaber alınıyor idi. Bugün Aḥmed 

Rıẓā Bey de muḫtefī olduğu maḥalden Ayastefanos’a geldi. Bizim Münīr Đbrāhīm 

Bey de refāḳatinde idi. Meclise geldi meb‘ūslar alkışlar arasında riyāset mevḳi‘ine 

çıkardılar. Meclis-i millī ḥālinde bulunan meclise Aḥmed Rıẓā Bey’in riyāset etmesini 

Sa‘īd Paşa teklīf etti. Ḳabūl olunmadı. Sa‘īd Paşa riyāsete başladı Rıẓā Bey de 

yanında bir ṣandālyeye oturdu. Meclis-i ‘Umūmī-i Millī ṭarafından Memālik-i 

‘Osmāniyye’nin her ṭarafına bir beyānnāme neşri tensīb ve müttefiḳan ḳarār altına 

alındı. Tesvīde ‘Abdullāh Efendi Ebüzziyā Tevfīḳ Bey münāsib görüldü. Bir şey 

yazdılar. Edībāne ve şā‘irāne bir şey idi. Beğenmediler yeniden yazılması ḳarārgīr 

oldu. Bu hey’ette bulunanlar (1) A‘yāndan Niğdeli Ġālib Bey (2) Niğde Meb‘ūsu 

Ḫayrī (3) Đstanbul Meb‘ūsu Niğdeli Kozmidi (4) Đstanbul Meb‘ūsu Zohrab Efendi (5) 

Gümülcine Meb‘ūsu Meḥmed ‘Ārif Bey idiler. Yazılan beyānnāme ġāyet muḫtaṣar ve 

pek müfīd idi. Hey’et-i ‘Umūmiyye’de okundu. Derḥāl taṣvīb olundu telgrafla yazıldı. 

Bugün ilk Darbḫāne Müdīri Ḥaḳḳī Bey’in ḫānesinde ḫal‘ mes’elesini müẕākere ettik. 

Ḥāẓır olanlar Aḥmed Rıẓā Bey Emrullāh Efendi ve Ḫālid Ẓiyā Bey Ma‘ārif Re’īsi 

Sa‘īd Bey ve ben idim. Müẕākeremiz mühim ve ḫafī idi. Ḳarārımız Ġāzī Muḫtār Paşa 

ile Ṣāḥib Mollā’yı gönderip fetvā emīnini celbetmek ve öylece fetvāyı almak oldu. //I-

122// 
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6 Rebī‘ülāḫir (Pāzār ertesi) Nīsān 13 

26 Avril Lundi/13 Apriliou Deutera  

 

Dünden beri Đstanbul’dan alınan ḫaberler hep muvaffaḳiyyete dā’ir idi. Bugün 

meb‘ūsān ve a‘yānın Đstanbul’a ‘avdet etmelerine māni‘ bulunmadığı Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın telgrafında iş‘ār olunuyor idi. Đstanbul’a ‘avdet ettik geceyi Bozdoğan 

Kemeri’ndeki ḫānemde geçirdim. //I-123// 

 

7 Rebī‘ülāḫir (Salı) Nīsān 14 

27 Avril Mardi/14 Apriliou Triti 

 

Bugün ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān ve A‘yān müctemi‘an meclis-i millī ḥālinde 

Ayasofya’da ‘Adliyye Dā’iresi olan eski maḥallinde toplandı. Fetvā Emīni ile 

Şeyḫülislām geldi. Fetvā Emīni Nūrī Efendi meşāhīr-i ‘ulemādandır. Bu ẕāt herkesin 

nażar-ı ḥürmet ve diḳḳatini gelir iken celbetti. Şeyḫülislām Ẓiyā’eddīn Efendi 

arkasından yürüyor idi. Ẓiyā’eddīn Efendi’nin ‘ilmi yoktur. Fetvā yazıldı. Meclis-i 

‘Umūmī-i Millī’de ‘alenen ḳırā’at edildi. Antalya Meb‘ūsu Küçük Ḥamdī Efendi 

Re’īs Sa‘īd Paşa’nın sol ṭarafında ayakta ḳırā’at eyledi. ‘Aḳabinde re’ye mürāca‘at 

olundu. Ḫal‘i ḳarārgīr oldu. Bilittifāḳ ḫal‘ ciheti tercīḥ olunduğu Re’īs ṭarafından 

beyān edildi ise de Kengürü Meb‘ūsu Behcet Bey’in ferāġat teklīfi re’yinde 

bulunduğu ve bundan başka bir meb‘ūsun daḫī bu re’yde olduğu söylendi. Demek ki 

ḳarār ekseriyyetledir. Ba‘delḳarār oradan yayan Bāb-ı Ser‘askeriyye’ye geldik. Üst 

katta Pādişāh-ı Cedīd’in vürūduna muntażır olduk. Yedi buçuk veyā sekizde teşrīf 

buyurdular. Bī‘at olundu resm-i bī‘at ḥaḳḳında teşrīfātçılar temennā etmek ṭarzını 

teklīf ettiler. Biz Konya meb‘ūsları bilḫāṣṣa Ebüẓẓiyā i‘tirāẓ etti. Muṣāfaḥa ile emr-i 

bī‘at taḳarrür etti meb‘ūslar öylece bī‘at eylediler. Oradan çıkınca teceddüd-i salṭanatı 

telgraf ile memleketlerimize teblīġ ve tenşīr eyledik. //I-124// [sayfa I-125-380 boş] 

 

15 Ẕīlḥicce (Salı) Kānūn-i Evvel 15 

28 Decembre Mercredi/15 Dekembriou Triti 

 

Đstīnāf Ḥuḳūḳ Maḥkemelerinin ilġāsı – ve meḥākim-i şer‘iyyede cereyān eden uṣūle 

tābi‘ tutulması.  
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Beşiktaş Dā’ire-i Belediyyesi müstaḫdem Çavuş Ürgüblü Ḥācī Muṣṭafā bin Ḳadrī. //I-

386// 

 

16 Ẕīlḥicce (Cehārşenbih) Kānūn-i Evvel 16 

29 Decembre Mercredi/16 Dekembriou Tetarti 

 

Mersin Cezā Re’īsi Dervīş Efendi Karslı 

Muğla mu‘āvinliğinden taḥvīl-i me’mūriyyet eden Remzī Efendi  

 

(Tevfīḳ Bey) ḥuḳūḳtan me’ẕūn da‘vā vekīli – a‘ẓā mülāzımı //I-387// 

 

17 Ẕīlḥicce (Pençşenbih) Kānūn-i Sānī 17 

30 Decembre Jeudi/17 Dekembriou Pempti 

 

Siroz Ticāret Re’īsi Vaṣfī Bey 

Preşova Cezā Re’īsi Meḥmed Necmī Efendi 

(Karadeniz sevāḥilinden birine)  

(Selīm Bāz) Efendi 

 

Yūsuf Nūrī Bey 

Ḥasan Ẕekī Üsküb Đstīnāf A‘ẓāsı Mülāzımı //I-388// 

 

18 Ẕīlḥicce (Cum‘a) Kānūn-i Sānī 18 

31 Decembre Vendredi/18 Dekembriou Paraskeni 

 

Ürgüblü ‘Osmān Efendi Dārül‘aceze Serḫademe Mu‘āvini  

 

Manastır Đstīnāf A‘ẓāsından Andon Dimizof Efendi 

 

Selānik Fevḳel‘āde A‘ẓāsından Lābçift Efendi 

Yanya Đkinci Müstanṭıḳı ‘Abdürraḥīm Efendi  

 

Erẓurūm Ḥuḳūḳ Re’īsi Đsmā‘īl Efendi //I-389// 
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NOTES 

 

Kesriyye Mu‘āvini Taşköprülü Rıf‘at Efendi  

‘Avratḥiṣār Cezā Re’īsi Āsitāneli Ḫālid Efendi  

Manastır Bidāyet Đstīnāf Mülāzımı Murād “ 

“ Merkez Mu‘āvini ‘Āṣım Efendi  

Karçova Mu‘āvini Fā’iḳ Kemāl “ 

Manastır Đstīnāf A‘ẓā Mülāzımı Đsmā‘īl Ḥaḳḳī sāḥile  

Đstīnāf Mu‘āvin-i Sānīsi Vaṣfī “ 

Bidāyet a‘ẓāsından David “ 

Isparta Cezā Re’īsi Hāşim Efendi  

Üsküb Bidāyet a‘ẓāsından Midḥat Bey 

Mūsul Đstīnāf Başkātibi Şākir Efendi  

(Baġdād Mūsul Bitlis Diyārbekir – Ḫarpūṭ vilāyetleri dāḫiline //I-390// 

 

[Sağ iç kapak] 

 

Muṣṭafā’nın geldiği gün 

Fī 14 Kānūn-i Evvel Sene 324 

ḫāneye naḳlettiğimiz gün 

13 Kānūn-i Evvel Sene 324 

Cum‘a ertesi 

Cum‘a günü kulübde 

 

Defter II 

 

1326 senesi Kānūn-i Evvelin 7 yedinci Salı günü sā‘at on bir rāddelerinde idi. Meclis-

i Meb‘ūsān Dā’iresi’nde Dīvān Riyāset Odası’nda Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey 

Ankara Meb‘ūsu Ḫāce Muṣṭafā Efendiyle oturuyordum. Māliyye Nāżırı Cāvid Bey 

Bāb-ı ‘Ālī’den bana telefon etti. Muḫābereye başladık.  

 

Cāvid “Şimdi ‘araba ile Bāb-ı ‘Ālī’ye gel.” 

Ben “Ne var?”  
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Cāvid “Ṭal‘at Bey (Dāḫiliyye Nāżırı) berāberdir seninle biraz görüşmek isteriz.” //II-

01// 

 

Oradan Münīr Beyle kalktık* [*����
 yazılmış] bir ‘araba ile ben Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim 

o da ḫānesine gitti. Bāb-ı ‘Ālī Ṣadr-ı A‘żam Odası’nın yanındaki odada Cāvid’e 

muntażır oldum. Bir müddet intiżārdan sonra geldi. Đçeriye da‘vet etti. Nezdinde 

Dāḫiliyye, ‘Adliyye, Ḫāriciyye Nāżırlarıyla Ṣadr-ı A‘żam Müsteşārı ‘Ādil Bey 

bulunan Ṣadr-ı A‘żam Ḥaḳḳī Paşa’nın nezdine x Māliyye Nāżırı Cāvid Beyle dāḫil 

oldum. Selām ve redd-i selāmdan sonra Ṣadr-ı A‘żam bana ḫiṭāben ber vech-i //II-02// 

ātī ifādātta bulundu. 

 

Ṣadr “Beyefendi sizin refāḳatinizi ricā ediyoruz. Ḥaydar Beyefendi evḳāf 

neżāretinden isti‘fā etti ḳabūl etmenizi ricā ederiz.” 

 

Ben “Sizin gibi bir mu‘allimin (Mekteb-i Ḥuḳūḳ’da iken ḥuḳūḳ-ı idāre ta‘allüm etmiş 

idim) riyāsetinde bulunduğu kabineye dāḫil olmak bence şereftir. Faḳaṭ evḳāf gibi pek 

çok mesā‘īye muḥtāc olan bir neżārette ta‘ḳīb edeceğim aḥvāl ve meslek belki Ẕāt-ı 

‘Ālīnizi müşkil mevḳī‘e sevḳeder. Binā’en‘aleyh evvelemirde //II-03// ba‘ẓı ḫuṣūṣāt 

ḥaḳḳında nażar-ı devletinizi celbetmek isterim.” 

 

Ṣadr “Ne gibi?” 

 

Ben “Paşa Ḥaẓretleri ‘aḳlı başında olan bir ādam nāmına nāżır dedirmek için neżāret 

ḳabūl etmez biṭṭabi‘ ben de ḳabūl edecek olursam bir ḫidmet-i müfteḫire olarak ḳabūl 

edebilirim. Ḥālbuki evḳāfta ḫidmetin ne ḳadar müşkil olacağı ma‘lūmdur. Oradaki 

müşkilātı iḳtiḥām etmek bir nāżırın tek başına yapacağı iş değildir. Kendisine mu‘īn 

ve żahīr olacak muḳtedir eller ister. //II-04// Şu ḥālde:  

 

Evvelā me’mūrīn-i mevcūde ḥaḳlarında biraz şiddetli ḥarekete mecbūr olacağım 

żannederim.  

 

Sāniyyen evḳāf-ı maḥlūlenin istirdādı emrinde biṭṭabi‘ ta‘ḳībāt-ı mütemādiyyede 

bulunmak isterim.  
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Sālisen ıṣlāḥ-ı medāris emr-i mühimmine ciddī bir ṣūrette teşebbüs edeceğim.  

 

Đşte şu aḥvāl-ı selāsede ta‘ḳīb edeceğim meslek sizi müşkilāta dūçār ederse. Ḥālbuki 

şu müşkil zamānda bir de benim ṭarafımdan //II-05// müşkilāt iḥdāsını arzū etmem.” 

 

Ṣadr “Me’mūrīnin tebdīli ve ıṣlāḥ-ı medāris mes’eleleri* [ر��������� mes’elelerini 

yazılmış] pek muṣībdir. Ancak ‘aḳārāt-ı maḥlūlenin istirdādı ḥaḳḳında Meclis-i 

Vükelāca evvelce bir ḳarār verilmiştir. Onu muḥāfaża etmek vehminde bu bābda pek 

şiddetli ḥareket etmemek lāzım gelir.” 

 

Ben “‘aḳārātın istirdādı emrinde tamāmiyle şer‘ ve ḳānūna tevfīḳ ḥareket 

edeceğimden kimsenin şikāyete ḥaḳḳı yoktur. Şer‘in ve ḳānūnun ḫilāfında fevḳel‘āde 

bir şey yapmayacağımdan emīn olunuz. //II-06// Meclis-i Vükelā da böyle şeylerle 

meşġūl olmasın.” 

 

Ṣadr “Faḳaṭ binlerce ḫalḳın elinde bulunan emlāki almak memleketin āsāyişine 

su’ite’sīr edeceğinden her zamān ḳānūna tevfīḳ mu‘āmele olamaz. ‘Müntehā-yı ḥaḳḳa 

vāṣıl olmak da bir ḥaḳsızlıktır.’ derler.” 

 

Ben “Şu ḥālde beni ‘afv buyurunuz zīrā bu gibi aḥvāle karşı sükūt eden bir evḳāf 

nāżırı enżār-ı ‘āmmede sāḳıṭ olacaktır.” //II-07// 

 

Bunun üzerine ‘Adliyye Nāżırı ile Dāḫiliyye Nāżırı mübāḥeseye karıştılar. Nihāyet bu 

mes’eleyi dede şu ṣūretle i’tilāf ḥāṣıl oldu: 

 

“‘Abdülḥamīd bilā bedel ve bā cüz’ī bedel ile baḫşettiği ‘aḳārāttan bsu birinci k 

menḳūẓların yedlerinde bulunanları hemān istirdāda teşebbüs doğrudur. Đyālesi 

tedāvül etmiş ise onların ḥaḳḳında ayrıca müẕākereye muvāfaḳat ederiz.” dediler. Ben 

de buna muvāfaḳat //II-08// ettim. Sā‘at on ikiye gelmiş idi. Vedā‘ ederek çıktım.  

 

8 Kānūn-i Evvel Sene 326 Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at beşte Meb‘ūsān Dā’iresi’ne gittim. Rüfeḳādan teṣādüf ettiklerime 

mācerāyı anlattım. Meclisin ictimā‘ından evvel fırḳayı (Đttiḥād ve Teraḳḳī) topladılar. 
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Ben gittim. Muḥā Ṣadr-ı A‘żam ile olan muḥāvereyi ḥikāye ederek fırḳa niżāmnāmesi 

aḥkāmına göre ḳarār vermelerini teklīf ederek çıktım. //II-09// 

 

Dīvān-ı Riyāset Odası’nda bekliyor idim. Yarım sā‘at ḳadar bir zamān geçmeden 

rüfeḳādan ba‘ẓıları yanıma gelip beni tebrīk ettiler ve yalnız Debre Meb‘ūsu Baṣrī 

Beyle Gümüşḫāne Meb‘ūsu Lüṭfī Paşa’dan mā‘adā fırḳa a‘ẓāsının teklīf-i vāḳi‘i 

taṣvīb ettiklerini söylediler.  

 

Fırḳa re’īs-i sānīlerinden Sinob Meb‘ūsu Ḥasan Fehmī Efendi telefon ile fırḳanın 

ḳarārını* [*ارى�
 yazılmış] Ṣadr-ı A‘żam Ḥaḳḳī Paşa’ya (o sırada Nişāntaşı’nda 

konağında imiş) teblīġ //II-10// etmiş o da fırḳaya teşekkür etmiş. Bunu Ḥasan Fehmī 

Efendi bana söyledi. O gün sā‘at sekiz var idi Ṣadr-ı A‘żam geldi neżāretimi 

‘arẓeylediğini söyledi. Sonra Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa ile Re’īs 

Odası’nda görüştüm. Benim neżāretimden pek memnūn olduğunu kabinede birlikte 

ḥareket edeceğimizi Ṭal‘at Bey de bizimle ḥareket ederse dīger vükelāyı ḫaylīce sevḳ 

ve iş yapmağa muvaffaḳ olacağımızı söyledi. //II-11// Ben de taṣdīḳ ettim.  

 

9 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin henūz yatakta idim. Hizmetçi kız bir żarf getirdi. Ṣadr-ı A‘żam’dan idi. 8 

Kānūn-i Evvel’de irādesinin çıktığı teblīġ olunuyor idi. Taḥrīrāt ṣūretini buraya 

‘aynen yazıyorum: 

 

“Meclis-i Meb‘ūsān Re’īs-i Sānīsi Ḫayrī Beyefendi Ḥaẓretlerine evḳāf-ı hümāyūn 

neżāret-i celīlesinin ‘uhde-i vālālarına tevcīhi ḫuṣūṣuna bilisti’ẕān 8 Kānūn-i Evvel 

Sene 326 ta’rīḫinde irāde-i //II-12// seniyye-i cenāb-ı ḫilāfetpenāhī şerefṣudūr 

buyurularak mu‘āmele-i lāzıme īfā kılındığı beyānıyla teẕkere-i senāverī terḳīm 

kılındı Efendim Fī 19 Ẕīlḥicce Sene 328 ve Fī 8 Kānūn-i Evvel Sene 326  

 

Ṣadr-ı A‘żam 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī.” 

 

Teẕkereyi aldıktan bir asa sā‘at sonra Ṣadr-ı A‘żam Konağı’na gittim. Bir müddet 

mülāḳāttan ve oraya ma dan Mābeyn telefon ile Başmābeyinci Lüṭfī Beyle muḫābere 
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ederek ettikten sonra bana dedi ki “Ẕāt-ı Şāhāne sizi sā‘at yedi buçukta ḳabūl 

buyuracaktır. //II-13// Bir buçuk sā‘at sonra sarāya gidiniz. Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye 

gelirsiniz.” 

 

Sā‘at yedi buçukta Başmābeyinci Lüṭfī Bey’in delāletiyle Meḥmed Ḫān-ı Ḫāmis 

Ḥaẓretlerinin ḥuẓūruna girdim. Ayakta ḳabūl buyurdu. ‘Đlim ve iḳtidārımdan 

baḥsederek pek çok iltifāt etti. Bunun üzerine resm-i taḥ taḥlīfim icrā kılındı. Şöyle 

yemīn ettim. “Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Ḫilāfetpenāhīlerine ve Ḳānūn-i Esāsī aḥkāmına ri‘āyet 

edeceğim ve ḫilāfına necābet edeceğim ḥarekette bulunmayaceğimcağım Vallāhī ve 

Billāhī.” //II-14// Ẕāt-ı Şāhāne “Buyurunuz oturunuz.” dedi oturdu. Ben de 

muḳābilinde bulunan bir ṣandālyeye oturdum. Lüṭfī Bey’e de emrietti o da oturdu. 

Mebāḥis evḳāfın ıṣlāḥından ḫidmetten idi.  

 

Ben x ruḫṣat alarak çıktım. Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Bir müddet Dāḫiliyye Nāżırı’nda 

odasında oturdum. Nāżır Ṭal‘at Beyle berāber Meclis-i Ḫāṣṣa-i Vükelā Odası’na 

gittik. Henūz kimse gelmemiş //II-15// idi. Bir müddet tavaḳḳuftan sonra Ṣadr-ı 

A‘żam ve onu müte‘āḳib dīger vükelā geldiler. Beni tebrīk ve tehniyye ettikten sonra 

müẕākere başladı. Sā‘at dokuz var idi. O gün şāyān-ı ehemmiyyet bir müẕākere 

cereyān etmedi. Ma‘hāẕā müẕākereyi muntażam bulamadım. Gece sā‘at birde 

müẕākereye ḫitām verildi dağıldık. 

 

10 Kānūn-i Evvel Sene 326 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin kalktım Arnavudköyü’nde Siroz Meb‘ūsu Midḥat Bey’in //II-16// 

ḫānesine gittim. Orada Ḥüseyin Ḳadrī Bey, Yüzbaşı Rāsim Efendi Raḥmī Bey, Ḥācī 

‘Ādil Bey ḥāẓır Eyyūb Ṣabrī Bey ḥāẓır idiler. xxx Cem‘iyyet’e müte‘alliḳ pek çok 

aḥvālden baḥsolundu. Aḫşām on ikiye ḳadar kaldım. Onlara vedā‘ ederek ben ḫāneme 

geldim.  

 

11 Kānūn-i Evvel Sene 326 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Çemberlitaş civārındaki Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Aht Sā‘at on bire ḳadar 

oturdum. Tebrīkātı //II-17// ḳabūl ettim. Ba‘ẓı işler de gördüm. Aḫşām üzeri ‘avdette 

Ṣadr-ı A‘żam ile Bāb-ı ‘Ālī’de görüştüm. O gece sā‘at altıya ḳadar Dāḫiliyye 
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Nāżırı’nın ḫānesinde Eyyūb Ṣabrī, ‘Ādil, ve Rāsim ve Midḥat Beyler ile kaldık. Sā‘at 

altıda ben ‘avdet ettim.  

 

12 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pāzār  

 

Ṣabāḥleyin dā’ireye gittim. Sā‘at sekiz rāddelerinde Şām Meb‘ūsu //II-18// Meḥmed 

‘Aclānī Efendi’nin vefātı ḫaberini aldım. Ḫānesine gittim. Cenāzesinin Sulṭān 

Maḥmūd Türbesi’ne defnine ruḫṣat-ı seniyye i‘ṭāsı için mābeyn telefonla 

başmābeyinciyi tavsīṭ ettim. Đrāde çıktı merḥūm oraya defnolundu. Sā‘at on ikiye 

çāryek var idi. Maḳbereden ayrıldım. Doğru ḫāneme geldim. Yemekten sonra yalnız 

//II-19// odama çekilip Evḳāf büdçesinin müṭāla‘a ve tedḳīḳine daldım. Bu sırada 

evḳāfın ne ṣūretle idāresi iḳtiẓāsı edeceğini bermu‘tād düşünmeye başladım. Tek 

başıma bu müşevveş dā’ireyi tanżīm edemeyeceğim ma‘lūm olmakla bana mu‘āvenet 

için muḳtedir ellerin celbinde te’eḫḫür cā’iz olmayacağına ḳarār verdim. Beyoğlu 

Bidāyet Maḥkemesi Re’īs-i Evveli Evliyā Efendi’ye bir telgraf yazarak yarın ḫāneme 

gelmesini ricā ettim. Maḳṣadım neżāret mu‘āvinliğini //II-20// teklīften ‘ibārettir. 

Bakalım ḳabūl edecek midir? Đnşā’allāh ḳabūl eder.  

 

12 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Evliyā Efendi geldi teklīfimi ḳabūl etti. Dā’ireye gittim meşġūl oldum. 

Şāyān-ı ehemmiyyet bir şey olmadı.  

 

13 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pāzār ertesi 

 

Yine dā’irede meşġūl oldum. Aḫşām üzeri Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at’ın Meclis-i 

Meb‘ūsān’da Biga Meb‘ūsu ‘Ārif ‘Đṣmet ile müẕākere esnāsında müẕākere münāza‘a 

ettiklerini işittim. Đsti‘fā edeceği söylendi. //II-21// Sā‘at on birde Midḥat, Raḥmī 

Ḥabīb Beyler geldiler. Ṭal‘at’ı isti‘fādan men‘etmek üzere Bāb-ı ‘Ālī’ye gitmek lāzım 

olduğunu söylediler. Ben de taṣvīb ettim. Raḥmī ile Ṣadr-ı A‘żam Dā’iresi’ne gittim. 

Orada Ṭal‘at Beyle Fırḳa Re’īsi Ḫalīl Bey’i buldum. Müẕākere netīcesinde isti‘fādan 

ṣarf-ı nażar edildi. //II-22// 

 

14 Kānūn-i Evvel Sene 326  
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Ṣabāḥleyin Meb‘ūsān Dā’iresi’ne uğradım. Fırḳa-i Đttiḥādiyye ictimā‘ etmiş idi.  

 

Dā’ireden telefon ile Evḳāf Müd Taḥrīrāt Müdīri Ḥaḳḳī Bey’e bugün Bāb-ı ‘Ālī’de 

Meclis-i Vükelā’ya gidexceğimden Evḳāf Dā’iresi’ne gelemeyeceğimi bildirerek 

kendisini istedim. Geldi. Evḳāf neżāreti mu‘āvinliğine Evliyā Efendi’nin 

muḥāsebeciliğine ‘Askerī Teḳā‘üd Sandığı Muḥāsebecisi //II-23// Fu’ād Bey’in ve 

Nuḳūd-ı Mevḳūfe müdīriyyetine Polis Mektebi Ḳavānīn Mu‘allimi Emīn Efendi’nin 

ta‘yīnleri ḥaḳḳında Ṣadr-ı A‘żam’a taḳrīr yazdırdım. Bir de Evḳāf Ḳāḍīsı Nūrī 

Efendi’nin tebdīliyle yerine muḳtedir bir ḳāḍī ta‘yīni ḥaḳḳında da Şeyḫülislām 

Efendi’ye bir taḳrīr yazdırdım. Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Mecliste Ṣadr-ı A‘żam’a 

verdiğim taḳrīr o gün ‘arẓolundu. Şeyḫülislām da infāẕını* [*ا� �ز yazılmış] va‘adetti. 

//II-24// 

 

15 Kānūn-i Evvel Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin dā’ireye gittim meşġūl oldum. Sā‘at on rāddelerinde ma‘rūẓātımın irāde-i 

seniyyeye iḳtirān ettiğini Ṣadr-ı A‘żam Müsteşārı ‘Ādil Bey telefon ile ḫaber verdi. 

On birde Dāḫiliyye ve ‘Adliyye Nāżırları geldi. Gece bire ḳadar oturduk. //II-25// 

 

16 Kānūn-i Evvel Sene 326 Salı Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin dā’ireye gittim. Evliyā Efendiyle Fu’ād Bey ve Emīn Efendi işe mübāşeret 

ettiler. Aḫşām on ikide Dā’ire-i ‘Adliyye’de Necmeddīn Bey’e mülāḳī oldum. Oradan 

telefon ile Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendiyle görüştüm. Evḳāf Ḳāḍīsı Nūrī 

Efendi’nin tebdīli ḥaḳḳındaki ‘arīẓamın tervīc olunarak yerine Tedḳīḳāt-ı Şer‘iyye 

a‘ẓāsından Dağıstānī ‘Ömer Efendi’nin ta‘yīni ḥaḳḳında irāde-i seniyye ṣādır 

olduğunu //II-26// söyledi. Bundan sonra Evḳāf Maḥkemesi’nde derdest-i rü’yet olan 

de‘āvīnin sür‘at-ı maṭlūbe dā’iresinde görüleceğine bir i‘timād ḥāṣıl oldu. Rabbim 

Ta‘ālā ve Taḳaddus muvaffaḳ buyursun Āmīn.  

 

17 Kānūn-i Evvel Sene 326 Cum‘a 
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Cum‘a namāzı vaḳtine bir sā‘at var idi. Beşiktaş Sarāyı’na gittim. Başmābeyinci Lüṭfī 

Beyle görüştüm. Maḳṣadım cāmi‘-i şerīfte icrāsı mu‘tād olan merāsimi //II-27// 

anlamak idi. Binek taşında evḳāf nāżırıyla şehremīninin Ẕāt-ı Ḫilāfetpenāhī’yi istiḳbāl 

mu‘tād olduğunu anladım. Oradan doğru Beşiktaş’ta Sinān Paşa Cāmi‘-i Şerīfi’ne 

geldim. Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa’yı buldum. Maḥfil-i hümāyūna çıktım. 

Ẕāt-ı Şāhāne’yi sonra mu‘tād üzere istiḳbāl ettim. Birlikte gine maḥfil-i hümāyūna 

çıktık. Orada Seryāver Ḫūrşīd Paşa benim //II-28// orada ḥāẓır bulunduğumu 

söylemesiyle Pādişāh bana ḫiṭāben “Pek maḥżūż oldum.” diyerek iltifāt etti. Geçen 

cum‘a gelmediğimden dolayı müte’essir olduğunu evvelce Ebūẓẓiyā Tevfīḳ Bey’den 

işitmiş idim. Cum‘a namāzını pādişāh maḥfilinin ittiṣālinde bulunan maḥfilde kı 

Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey ve Dārüssa‘āde A‘ẓāsı Faḫreddīn Ağa ile kıldım. Sonra 

mābeyincilerin odasına gittim. Orada Başkātib //II-29// Ḫālid Ẓiyā Bey “‘Cum‘a 

selāmlık resminde iktisāsı mu‘tād olan yarım forma elbīseyi Nāżır Bey (benden 

kināye) yaptırmayacak mıdır?’ diye Efendimiz su’āl ediyor.” x dedi.  

 

Ben de cevāben “Emr-i şāhāneye imtisālen yaptıracağım.” dedim. 

 

Bu elbīse mes’elesini ilk sarāya nāżır olduğum gün sarāya gittiğimde Başmābeyinci 

söylemiş idi. Leyt ve la‘l ile geçirmiş idim. //II-30// Pek ma‘nāsız bir ‘ādet olduğuna 

ḳāni‘ olduğum bu elbīse mes’elesi bence soğuk bir şeydir. Faḳaṭ ne çāre böyle ‘ādī bir 

mes’ele için Pādişāh’ı darıltmak münāsib olamayacağından yaptırmalıdır. Bārī pāram 

olsa. 

 

Cāmi‘den çıkınca Barbaros Ḫayreddīn Paşa Türbesi’ne gittim. //II-31// Şehremīni 

Ṣubḥī Bey berāberimde idi. Türbeyi gezdim ziyāret ettim. Beşiktaş Dā’ire-i Vaḳfiyye 

Müdīri’ne türbe-i şerīfenin ḥālī ile tefrīşini ve pūşīdelerinin tecdīdini ve ḳabrin oda 

üzerinde bulunan meşhūr Barbaros’un sancağını muḥāfaża için türbe içinde bir 

cāmekān yaptırılarak muḥāfaża edilmesini ṣūret-i ḳaṭ‘iyyede* [*�!"
 #�	� yazılmış] 

bildirdim. Oradan eve geldim. //II-32// 

 

18 Kānūn-i Evvel Sene 326 Cum‘a ertesi  

 

Neżāret Dā’iresi’nde geçti. Şāyān-ı ehemmiyyet bir şey yoktur.  
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Defter II Defter III 

19 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pāzār  

 

Dā’ire-i Meb‘ūsān’a gittim. Maḥmūd 

Şevket Paşa’yı Vükelā Odası’nda buldum. 

Tenhā ve ḫafī bir müẕākereye başladık. 

Aḥvāl-ı memleket ḥaḳḳında düşünmek 

lāzım geldiğini ve her ḥālde ḳuvvetli bir 

ḥükūmete milletin iḥtiyāc-ı şedīdi 

bulunduğunu anlattım. “Hay Allāh rāẓī 

olsun. Benim öteden beri fikrim budur. 

Derdimi arkadaşlara //II-33// 

anlatamadım.” dedi. “Ṭal‘at Bey’in 

yanına gidelim onun da re’yini soralım. 

Faḳaṭ Raḥmī Bey’in de müṭāla‘asını 

anlasak fenā olmaz.” dedi. Bunun üzerine 

Raḥmī’yi çağırtmak üzere ḫademeyi 

çağıracağım esnāsında Raḥmī yanımıza 

geldi. Midḥat Bey de berāber idi. 

Mes’eleyi ‘arīẓ ve ‘amīḳ konuştuk. 

Nihāyet sā‘at on bir rāddelerinde 

Maḥmūd Şevket Paşa ile Bāb-ı ‘Ālī’ye 

gittik. Ṭal‘at Bey’in odasında evvelā 

üçümüz //II-34// yarım sā‘at sonra 

‘Adliyye Nāżırı Necmeddīn ve Baḥriyye 

Nāżırı Maḥmūd Muḫtār Beyler 

müẕākerāta başladık. Ḫulāṣa-i müẕākere: 

 

“Meclis-i Meb‘ūsān’da bilḫāṣṣa 

muḫālefetin ḥükūmete karşı aldıkları ṭavır 

ve ḥareket ve isnād ve iftirā ḥükūmeti 

fırḳamızın da içinde bulunan münāfıḳīn 

takımının eser-i taḥrīki hem ḥükūmeti ve 

30 Ẕīlḥicce 1328 (Pāzār) 19 Kānūn-i 

Evvel 1326/1 Janvier Dimanche 

 

Meclis-i Meb‘ūsān’da Maḥmūd Şevket 

Paşa ile görüştüm. Berāber Bāb-ı ‘Ālī’ye 

gittik. Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey’in 

odasında Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd 

Muḫtār ve ‘Adliyye Nāżırı Necmeddīn 

Beyler ile görüştük. Aḥvāl-ı ḥāẓıranın 

devām edemeyeceğine mebnī Ṣadr-ı 

A‘żam ile görüşmeğe ḳarār verdik.  
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hem de fırḳayı enżār-ı ‘āmmede ısḳāṭ 

etmektedir. Memleketin ḳavī bir 

ḥükūmete iḥtiyācı bedīhīdir. Şu ḥālde 

bizim için iki şıḳtan birini iḫtiyār 

lāzımdır: //II-35// 

 

(1) Memleketin selāmetini te’mīn 

etmek için her fedākārlığı* 

 iḫtiyārdan [yazılmış  �ا�%���$�]

çekinmeyecek bir kabine a‘ẓāsı 

olmak.  

 

(2) Đdāre-i maṣlaḥata tābi‘ bulunmak.” 

 

“Hangi şıḳḳı iḫtiyār edeceğimizi evvelā 

aramızda ḳarārlaştıralım.” diyerek ārāya 

mürāca‘at ettik. Evvelā ben birinci şıḳḳı 

iḫtiyār edeceğimi söyledim. Benden sonra 

Ṭal‘at onu müte‘āḳib Maḥmūd Muḫtār bu 

re’yimi taṣvīb ettiler. Necmeddīn Bey 

“Düşüneceğim.” diyerek re’yini vermedi. 

//II-36// Maḥmūd Şevket Paşa ẕāten 

benim re’yimde olduğunu söylemiş idi.  

 

Nihāyet Necmeddīn Bey de bize 

muvāfaḳat etti. Şöylece ḳarār verip 

dağıldık: 

 

“Yarın Pāzār ertesi muḥarremin ilk 

günüdür. Sarāy-ı hümāyūna berāber 

tebrīke gideceğiz. Yemeğe de da‘vetliyiz. 

Yemekten sonra bir odada Ṣadr-ı A‘żam 

ile görüşelim. Fikrimizi kendisine 
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söyleriz. Ḳabūl ederse bizim * [*burada 

herhalde ile eksik] ḥareket etmelidir. 

Etmez ise //II-37// isti‘fā ederiz.” 

 

Bu ḳarār verdik dağıldık.  

 

20 Kānūn-i Evvel Sene 326 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥ sā‘at altıda Beşiktaş Sarāyı’nda 

Vükelā Odası’nda toplandık. Sekiz rādde 

Yedi rāddelerinde ḥuẓūr-ı hümāyūna 

ḳabūl buyurulduk. A‘yān Re’īsi Sa‘īd 

Paşa ile Meb‘ūsān Re’īsi Aḥmed Rıẓā 

Bey Hey’et-i Vükelā ile berāber idi. Ṣadr-

ı A‘żam hey’et nāmına //II-38// tebrīk etti 

ve güzel söyledi. Ẕāt-ı Şāhāne de 

muḳābele ve beyān-ı maḥżūżiyyet x 

buyurdu.  

 

Ḥuẓūrdan çıktık yemek salonuna gittik. 

Ba‘deṭṭa‘ām Serḳurenā Odası’na 

toplandık. Müẕākerede mevcūd olanlar: 

 

Ṣadr-ı A‘żam Ḥaḳḳī Paşa 

Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi 

Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey 

‘Adliyye  ” Necmeddīn Mollā 

Bey 

Māliyye  ”  Cāvid Bey 

Ḥarbiyye  ” Maḥmūd Şevket 

Paşa //II-39// 

Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd Muḫtār Bey 

Nāfı‘a  ” Ḥallācyan Efendi 

1 Muḥarrem 1329 (Pāzār ertesi) 20 

Kānūn-i Evvel 1326/2 Janvier Lundi 

 

Bilcümle vükelā sarāyda toplandık. 

Ḥuẓūr-ı hümāyūndan çıktıktan sonra 

Başmābeyinci Odası’nda toplandık. 

Hey’et-i ḥükūmetin ḳuvvetini irā’eye 

ittifāḳ-ı ārā ile ḳarār verdik. //III-01// 
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Evḳāf Nāżırı rāḳımülḥurūf Niğdeli Ḫay 

Meb‘ūsu Ḫayrī 

 

Müẕākerātımız sā‘at on bire ḳadar devām 

etti. Müttefiḳan verilen ḳarār ber vaech-i 

ātīdir: 

 

“Memlekete ḫidmet etmek için her türlü 

fedākārlığı iḫtiyār ẓarūrīdir. 

Binā’en‘alāhāẕā ledelḥāce Meclis-i 

Meb‘ūsān’ı sür‘atle intiḫāb ettirmek üzere 

dağıtmak ḫuṣūṣunda çekinmemeliyiz 

ḥattā meskenet ile //II-40// ḥükūmet 

olamayacağından ḥükūmetin ḳuvvetini 

evvelā Meclis-i Meb‘ūsān’a 

ḥissettirmeliyiz. Ve birinci teşebbüsümüz 

Ḳānūn-i Esāsī’nin Hey’et-i Vükelā ile 

meb‘ūsān arasındaki iḫtilāfı mübeyyin 

olan kırkıncı māddesinin Midḥat Paşa 

Ḳānūnu’nun ta‘dīl olunan otuz beşinci 

mādde-i aṣliyyesine ifrāġ edilmesini teklīf 

etmeliyiz ki bu teklīfimiz selāmet-i 

memleket için lāzımdır ve her devlette 

böyledir.3 Meclis-i Meb‘ūsān ḳabūl 

ederse peka‘lā olur. //II-41// Olvaḳt 

birlikte çalışabiliriz. Ḳabūl etmekddiği 

taḳdīrde mevcūd mādde-i ḳānūniyye-i 

esāsiyye dā’iresinde meclis 

fesḫolunmalıdır. O zamān milletin 

menāfi‘-i ‘umūmiyyesini gözetecek 

ẕevātın meb‘ūs intiḫāb edilmelerine 

ġayret etmeliyiz. Ve sür‘atle intiḫābın 

netīcelenmesine çalışmalıyız. Mevcūd 
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meb‘ūsların ḳısm-ı a‘żamı ḥarīṣ-i 

menfa‘at ḥattā aḫlāḳ-ı şaḫṣiyyeleri bile 

bozuktur. Binā’en‘alāhāẕā meclisin 

dağıldtılmasını gönlümüz istememekle 

berāber //II-42// - //II-43// memleketin 

selāmetini ḫaṭarnāk bir vādīye sevḳ eden 

ḥāl-i ḥāẓıra bir nihāyet vermek için 

bundan başka çāre yoktur. Muḫāliflerin 

nāmūsuna i‘timād olunsa idāreyi onlara 

teslīm etmek cümlemiz için cāna 

minnettir. Ḥālbuki muḫāliflerin başında 

bulunan Gümülcine Meb‘ūsu Đsmā‘īl 

ġāyet ḥarīṣ ve aḫlāḳsız bir ādamdır. 

Dīgerleri ondan daha berbāddır.”  

 

Đşte ḳarār böyledir. Nihāyet //II-44// o 

māddenin ta‘dīli için esbāb-ı mūcibesi 

lāyiḥasını Ṣadr-ı A‘żam der‘uhde etti. 

Memnūn ve münşeriḥ olarak dağıldık.  

 

21 Kānūn-i Evvel Sene 326 Salı 

 

Bāb-ı ‘Ālī’de toplandık. Bilh Evvelki 

ictimā‘da bulunmayan vükelā da bizim 

fikrimize iştirāk ettiler. Hele Ma‘ārif 

Nāżırı Emrullāh Efendi pek ziyāde taṣvīb 

etti. //II-45// 

2 Muḥarrem 1329 (Salı) 21 Kānūn-i 

Evvel 1326/3 Janvier Mardi 

 

Bugün Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de 

ictimā‘ etti. Dünkü müẕākeremizde ḥāẓır 

bulunmayan vükelādan Zirā‘at Nāżırı 

Mavrokordato Efendiyle Ma‘ārif Nāżırı 

Emrullāh Efendi dünkü ḳarārımızı taṣvīb 

ettiler.  

  

Defter III 

 

3 Muḥarrem 1329 (Cehārşenbih) 22 Kānūn-i Evvel 1326/4 Janvier Mercredi 
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Neżāret Dā’iresi’nde idim. Aḫşām üzeri sā‘at on ikide çıktım. Ṭal‘at Bey’in ḫānesine 

gittim. Gece sā‘at altıya ḳadar orada kaldım. Ḥācī ‘Ādil, Eyyūb Ṣabrī, Rāsim, Midḥat 

Beyler xx ile müẕākerede bulunduk. Önümüzde cum‘a ertesi günü Selānik’e 

gideceklerinden bittabi‘Cem‘iyyet’e dā’ir müẕākere cereyān etti. //III-02// 

 

4 Muḥarrem 1329 (Pençşenbih) 23 Kānūn-i Evvel 1326/5 Janvier Jeudi 

 

Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Evḳāf büdçesinin bir miḳdārını Muvāzene Encümeni’nde 

müẕākere ettik. Sonra Fırḳa-i Đttiḥādiyye toplandı oraya gittim. Mübāḥesāt-ı 

şedīdeden sonra (15) re’y muḫālefete karşı (19) re’y ile Ṭal‘at Bey’e ve 4 re’ye karşı 

98 re’y ile Cāvid Bey’e fırḳamız i‘timād etti. Oradan Vükelā Odası’nda Ṣadr-ı A‘żam 

Ḥaḳḳī Paşa’yı buldum. Memnūn idi. Beni ‘arabasına alıp ḫāneme getirdi. Gece sā‘at 

bir buçuktur. //III-03// [sayfa III-04-19 boş] 

 

9 Ṣefer 1329 (Cehārşenbih) 26 Kānūn-i Sānī 1326/8 Février Mercredi 

 

Bugün ṣabāḥtan aḫşāma ḳadar Evḳāf Neżāreti’nde meşġūl oldum. Aḫşām üzeri on bir 

rāddelerinde Bāb-ı ‘Ālī’den Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey telefon ile bana yarın ṣabāḥ 

sā‘at beşte Nişāntaşı’nda Ṣadr-ı A‘żam Konağı’nda bulunmamı söyledi. Mühim 

müẕākere olduğunu bildirdi. //III-20// 

 

10 Ṣefer 1329 (Pençşenbih) 27 Kānūn-i Sānī 1326/9 Février Jeudi 

 

Bugün ṣabāḥ sā‘at (eẕānī) beşte Ṣadr-ı A‘żam Ḥaḳḳī Paşa’nın ḫānesine gittim. Beni 

müte‘āḳib Ḫāriciyye Nāżırı Rıf‘at Paşa geldi. Sonra Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at, ‘Adliyye 

Necmeddīn ve Đttiḥād Fırḳası Re’īsi Ḫalīl Beyler geldi. Ṭal‘at isti‘fāya ḳarār verdiğini 

söyledi. Ben ṣabredemedim. “Ṭal‘at isti‘fā ettikten sonra kabine taṣfiyye edilmelidir 

Ma‘ārif ve Nāfı‘a ve Orman Nāżırları çıkmalıdır ḥattā Ḫāriciyye Nāżırı Paşa da isti‘fā 

etmelidir.” dedim. Böyle olmazsa beni ‘afvetmelerini ricā ettim. Bir müddet beni 

iḳnā‘a çalıştılar. Ḳāni‘ olmuş gibi sükūta mecbūr oldum. Oradan ben Ḫalīl Beyle 

Ṭal‘at da Ṣadr-ı A‘żam ile bir ‘arabaya binip Meb‘ūsān Sarāyı’na geldik. Hey’et-i 

Đdāre-i Fırḳa ile görüştükten sonra Ṭal‘at çıkıp isti‘fānāmesini Ṣadr-ı A‘żam’a verdi. 

//III-21// 
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12 Ṣefer 1329 (Cum‘a ertesi) 29 Kānūn-i Sānī 1326/11 Février Samedi 

 

Dāḫiliyye neżāreti Ḫalīl Bey’e teklīf olundu faḳaṭ mütereddid bulundu. Bugünden 

i‘tibāren gazeteler yeni nāżırın ta‘yīnine ḳadar Ṭal‘at Bey’in esbāb-ı isti‘fāsından ve 

yerine ta‘yīn olunacak ẕāttan bāḥistir.  

 

13 Ṣefer 1329 (Pāzār) 30 Kānūn-i Sānī 1326/12 Février Dimanche 

 

Dünkü gibi. //III-22// 

 

14 Ṣefer 1329 (Pāzār ertesi) 31 Kānūn-i Sānī 1326/13 Février Lundi 

 

Gine öyle. Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti Merkez-i ‘Umūmīsi Ṭal‘at’ın dāḫiliyyeden 

çekildiği zamān benim – Niğde Meb‘ūsu Ḫayrī – dāḫiliyye neżāretine ta‘yīnimi 

taṣavvur etmişler. Bu söz Cem‘iyyet muraḫḫaṣlarından olan Midḥat, Doktor Nāżım, 

Niğdeli Ṣabrī Beyler ṭarafından bana mükerreren söylendi.  

 

15 Ṣefer 1329 (Salı) 1 Şubāṭ 1326/14 Février Mardi 

 

Aḥvāl dünkü gibi. Ben dāḫiliyye neżāreti gibi bir bār-ı saḳīl altında ezilmeyi arzū 

etme etmem. Faḳaṭ menāfi‘-i vaṭaniyye nāmına icbār* [*�&ا� yazılmış] edilir isem 

biṭṭabi‘ ḳabūl ederim. Bu fikirde bulunduğumu mūmāileyhime anlattım. //III-23// 

 

16 Ṣefer 1329 (Cehārşenbih) 2 Şubāṭ 1326/15 Février Mercredi 

 

Aḥvāl yine tereddüd içinde geçti. 

 

17 Ṣefer 1329 (Pençşenbih) 3 Şubāṭ 1326/16 Février Jeudi 

 

Bugün fırḳa toplandı. Dāḫiliyye neżāretini Ḫalīl Bey’in ḳabūl etmesini muvāfıḳ 

görmekle berāber dīger nāżırlar ḥaḳḳında da i‘timād re’yini topladılar. Nāfı‘a 

Nāżırıyla Ma‘ārif Nāżırı Ḥallācyan ve Emrullāh Efendiler mażhar-ı i‘timād 

olamadıklarından isti‘fā etmeleri ṭabī‘ī idi. Ḫalīl Bey’in me’mūriyyeti bu gece ‘arẓa 
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gitti. Mūmāileyhi Bāb-ı ‘Ālī’de Ṣadr-ı A‘żam Odası’nda buldum. Birlikte 

Tokadlıyan’a gittik. Aḫşām yemeğini orada yedik. //III-24// 

 

18 Ṣefer 1329 (Cum‘a) 4 Şubāṭ 1326/17 Février Vendredi 

 

Ḥallācyan Efendi’nin isti‘fāsı bugün x şāyi‘ oldu.  

 

19 Ṣefer 1329 (Cum‘a ertesi) 5 Şubāṭ 1326/18 Février Samedi 

 

Ḫalīl Bey’in me’mūriyyeti bugün ‘arẓdan çıktı. Aḫşām üzeri Bāb-ı ‘Ālī’ye gelerek işe 

başladı. //III-25// 

 

20 Ṣefer 1329 (Pāzār) 6 Şubāṭ 1326/19 Février Dimanche 

 

Bu ṣabāḥ bermu‘tād Mekteb-i Ḳuẓāt’a gidip ders okuttuktan sonra Şeyḫülislām Mūsā 

Kāżım Efendi’ye gittim. Sā‘at sekize ḳarīb bir zamānda evḳāfa geldim. Aḫşāma ḳadar 

meşġūl oldum. Aḫşām üzeri sā‘at yarımda Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Ṣadr-ı A‘żam ile 

‘Adliyye ve Dāḫiliyye Nāżırlarını buldum. Dāḫiliyye Nāżır-ı Cedīdi ile odasına gittik. 

Bir müddet konuştuktan sonra birlikte ḫānelerimize ‘avdet eyledik. Salı günü Meclis-i 

Vükelā’da ma‘ārif ve nāfı‘a nāżırlarını müẕākere edeceğiz.  

 

21 Ṣefer 1329 (Pāzār ertesi) 7 Şubāṭ 1326/20 Février Lundi 

 

Bugün Evḳāf büdçesi için Meclis-i A‘yān’a gittim. Encümen’in henūz maẓbaṭayı 

yazamadığı anlaşıldı. Yarın yazıp taḳdīm edeceklerini ve pençşenbih günü 

müẕākereye vaẓ‘edeceklerini va‘adettiler. Oradan Meb‘ūsān’a geçtim. Du‘āgūy 

foḍūlalarının imḥāsına dā’ir üç māddelik maa ḳānūn ile ‘imāretlerin ibḳāsına dā’ir 

olan ḳānūnları Evḳāf ve ‘Đlmiyye Encümenlerinde müẕākere ettik. Ḳabūl olundu. 

//III-26// 

 

22 Ṣefer 1329 (Salı) 8 Şubāṭ 1326/21 Février Mardi 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da nāżırlar mevẓū‘-ı baḥs oldu. Ma‘ārif neżāretine Babanzāde 

Ḥaḳḳī Bey’in intiḫābı tensīb edildi ise de ḳarārgīr olamadı. Nāfı‘a ātīye ta‘līḳ kılındı. 
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Ḫāneme sā‘at ikide geldim. Eniştem Ḥüseyin Efendi’yi ziyāde rāḥatsız buldum. Gece 

ṣabāḥa karşı sā‘at on ikide vefāt etti. Raḥmetullāhu ‘aleyhi. 

 

23 Ṣefer 1329 (Cehārşenbih) 9 Şubāṭ 1326/22 Février Mercredi 

 

Bugün sā‘at altıda eniştemin cenāzesini kaldırdım. Yaḥyā Efendi Türbesi civārına 

defnettik. Oradan sā‘at on rāddelerinde Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Aḫşāma ḳadar 

kaldım. //III-27// 

 

25 Ṣefer 1329 (Cum‘a) 11 Şubāṭ 1326/24 Février Vendredi 

 

On yedi lira ücret-i şehriyye ile bir ‘araba tuttum çünki mecbūr kaldım. Zīrā her gün 

ṣarfettiğim ‘araba ücreti pek ziyādeye bāliġ oluyor idi. //III-28// [sayfa III-29-34 boş] 

 

5 Rebī‘ülevvel 1329 (Pāzār ertesi) 21 Şubāṭ 1326/6 Mars Lundi 

 

Meclis-i Meb‘ūsān’da büdçe müẕākereleri esnāsında Ẕāt-ı Meb‘ūsī-i Đsmā‘īl Kemāl 

Bey ḥükūmet-i icrā’iyye erkānına ta‘rīẓ ettiğinden bir gürültü çıkmış bu sırada Siroz 

Meb‘ūsu Dervīş Bey Đsmā‘īl Kemāl’e tokat vurmuştur. Aḫşām üzeri Re’īs-i Meclis 

Rıẓā Bey odasında muṣālaḥa edilmiş ise de Arnavud meb‘ūslarından ba‘ẓıları Đsmā‘īl 

Kemāl’i taḥrīkten ḫālī kalmadıklarından bu mes’eleye bitmiş nażariyle bakılamaz. Şu 

vaḳ‘ayı bana telefonla meb‘ūsāndan Đsmā‘īl Cāhid Efendiyle dīger ba‘ẓı rüfeḳā x 

ḫaber verdiler. Ben Neżāret Dā’iresi’nde idim. //III-35// 

 

6 Rebī‘ülevvel 1329 (Salı) 22 Şubāṭ 1326/7 Mars Mardi 

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a uğradım. Ḫaṭṭ-ı sābıḳın ḳırā’atını müte‘āḳib dünkü 

tokat māddesi tāzelendi. Az kaldı bir ‘arbede daha olacak idi. Nihāyet gürültü 

bastırıldı.  

 

7 Rebī‘ülevvel 1329 (Cehārşenbih) 23 Şubāṭ 1326/8 Mars Mercredi 
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Ṣabāḥ dörtten aḫşām on ikiye ḳadar dā’ire-i neżārette meşġūl oldum. Aḫşām üzeri 

‘Adliyye Nāżırı Necmeddīn Bey geldi. Đki buçuk sā‘at ḳadar berāber görüştük. //III-

36// 

 

8 Rebī‘ülevvel 1329 (Pençşenbih) 24 Şubāṭ 1326/9 Mars Jeudi 

 

Bugün Meclis-i Meb‘ūsān’a ṣabāḥleyin gittim. Đlk celsede du‘āgūy foḍūlalarının 

imḥāsı ḥaḳḳındaki beş māddelikli ḳānūn lāyiḥası müẕākere ve müsta‘celen ḳabūl 

edildi. Sonra neżārete geldim. Sā‘at dokuzda Bāb-ı ‘Ālī’ye giderek Meclis-i 

Vükelā’da bulundum.  

 

9 Rebī‘ülevvel 1329 (Cum‘a) 25 Şubāṭ 1326/10 Mars Vendredi 

 

Cum‘a selāmlığı Dolmabāġçe’de Vālide Cāmi‘i’nde oldu. Namāzı orada edā ettim. 

Sonra Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendiyle berāber Galata’ya ḳadar geldim. Oradan 

ayrıldım. Selānik Bankası’nda Sālim’i gördüm. Doyçe Oryant Bank Müdīri’ne 

bankasında i‘āde-i ziyāret ettim. Pera Palas’a gittim. Midḥatpaşazāde Ḥaydar Bey’e 

i‘āde-i ziyāret ettim. Oradan Etfāl Ḫastaḫānesi’ni ziyāret* [*#'ز�ا yazılmış] ettim. 

Ḫāneme sā‘at on ikide ‘avdet eyledim. //III-37// [sayfa III-38 boş] 

 

12 Rebī‘ülevvel 1329 (Pāzār ertesi) 28 Şubāṭ 1326/13 Mars Lundi 

 

Bu ṣabāḥ eẕānī sā‘at beşte Hey’et-i Vükelā meb‘ūsān ve a‘yān re’īsleri olduğu ḥālde 

sarāy-ı hümāyūnda toplandık. Ba‘deṭṭa‘ām ḥuẓūra ḳabūl olunduk. Sonra tertīb olunan 

alay ile Çırāğān karşısındaki Mecīdiyye Cāmi‘i’ne gittik. Mevlidi ḳırā’atten sonra 

yine alay ile ‘avdet ettik. Alayda forma ile bulunduk. Benim formam olmadığından 

Ṭal‘at Bey’in neżāret formasını lābis oldum. //III-39// [sayfa III-40-45 boş] 

 

26 Rebī‘ülevvel 1329 (Pāzār ertesi) 14 Mart 1327/27 Mars Lundi 

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Du‘āgūy veżā’ifinin imḥāsına dā’ir olan 

ḳānūnun müẕākeresinde bulundum. Müsta‘celiyyet ḳarārıyla ḳabūl olundu. Oradan 

dā’ireye geldim sā‘at on ikiye ḳadar çalıştım. //III-46// 
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28 Rebī‘ülevvel 1329 (Cehārşenbih) 16 Mart 1327/29 Mars Mercredi 

 

Bugün Ṣadāret Büdçesi’nin müẕākeresi mülābesesiyle Meclis-i Meb‘ūsān’da başta 

Dersīm Meb‘ūsu Lüṭfī Fikrī olduğu ḥālde idāre-i ‘örfiyyeden baḥis açan muḫālifīnin 

şedīd bir gürültü çıkardıklarını ve Lüṭfī’nin Re’īs-i Meclis Rıẓā Bey’i taḥḳīr 

eylediğini aḫşām üzeri Dā’ire-i Evḳāf’a gelen Bursa Meb‘ūsu Ṭāhir Beyle Amasya 

Meb‘ūsu ‘Ārif Fāẓıl Efendi söyledi. Müte’essif oldum. Ertesi ṣabāḥ meclise gittim 

re’īsi gördüm. Ba‘deżżuhr Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim.  

 

29 Rebī‘ülevvel 1329 (Pençşenbih) 17 Mart 1327/30 Mars Jeudi 

 

Bugün ba‘deżżuhr alafranga sā‘at ikide Hey’et-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de ictimā‘ etti. 

Malisorların4 Tuz ḳaẓāsı üzerine hücūmları ḥaḳḳındaki heyecānları telgraflar ile 

Karadağ sefīrimizden gelen ve Karadağ Ḥükūmeti’nin şu ḥareket-i ‘iṣyāniyyeye 

ḳaṭ‘iyyen mu‘īn ve müżāhir olmadığını te’mīn eden telgrafnāmeler üzerine müẕākere 

ettik. //III-47// 

 

1 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cum‘a) 18 Mart 1327/31 Mars Vendredi 

 

Ṣabāḥleyin bermu‘tād kalktım. Hemşehrīlerden ba‘ẓı fuḳarā geldiler. Mümkin olduğu 

ḳadar onları taṭyīb ettim. Namāz vaḳti Dolmabaġçe* [�()�* ���	+ yazılmış] Cāmi‘-i 

Şerīfi’ne gittim. Ba‘deṣṣalāt Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi’nin ‘arabasına 

(berāber) ‘arabasıyla rīḫtıma ḳadar gittim. Romanya vapuruyla ‘azīmet eden Ḥicāz 

Vālīsi Ḥāzım Bey’i teşyī‘ eyledim. Oradan Beyoğlu’na çıktım. Tünel’de Yüzbaşı 

Ḳayṣeriyyeli Ẓiyā Bey ve Topçu Sālim ve arkadaşları Đbrāhīm Efendilere teṣādüf 

ettim. Birlikte Yani’nin biraḫānesine gittik. Ẓiyā Bey’in arkadaşlardan ez en cümle 

Ṭal‘at Bey’den müte’essir olduğunu gördüm. Uzun uzadıya mübāḥesede bulunduk. 

Netīce – efrād-ı Cem‘iyyet arasında muḫālefet żuhūru Cem‘iyyet’in ehemmiyyetini 

ısḳāṭtan eylemekten başka bir netīce tevlīd etmez bu da muẓırdır – bunda ittifāḳ ettik. 

Rabbim şu ḫelākı vifāḳa mübeddel eyle Āmīn. //III-48// [sayfa III-49-58 boş] 

 

22 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cum‘a) 8 Nīsān 1327/21 Avril Vendredi 
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Bugün ṣabāḥleyin üçte Ṭal‘at, Raḥmī, Midḥat, ‘Āṭıf, Ḥüseyin Ḳadrī bize geldiler. 

Ṣādıḳ Bey teşvīḳiyle fırḳa arasında grup teşkīl edenlerin ḥareketlerinin memlekete 

olacak su’ite’sīri nażara alınarak ḳarār-ı ātī ittiḫāẕ edildi. (1) Ben ve Ṭal‘at derḥāl 

Ṣadr-ı A‘żam Ḥaḳḳī Paşa’ya Tokadlıyan’da mülāḳī olduk. Maḥmūd Şevket Paşa 

nezdinde birlikte Ṣādıḳ Bey’in başka bir maḥalle gönderilmesi emrinde teşebbüste 

bulunmak lüzūmu anlattık. Taṣdīḳ etti. Orada ḥāẓır bulunan Şevket Paşa ile Dāḫiliyye 

Nāżırı Ḫalīl Bey yarın alafranga ṣabāḥ onda Ṣadr-ı A‘żam Konağı’nda ictimā‘a ḳarār 

verdik.  

 

23 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cum‘a ertesi) 9 Nīsān 1327/22 Avril Samedi 

 

Ṣadr-ı A‘żam Konağı’nda dördümüz ictimā‘ ettik. Ṣādıḳ Bey’in Đstanbul’dan başka 

bir maḥalle gönderilmesinde Şevket Paşa pek mütereddiddir. Bir sā‘at sonra Ṭal‘at ile 

Cāvid Bey geldiler. Cāvid isti‘fāya ḳarār verdiğini söyledi. Müẕākere devām etti. 

Şevket Paşa yine ḳaṭ‘ī cevāb vermedi. Biz de ḳarārımızı bugünkü Fırḳa 

müẕākeresinin netīcesine ta‘līḳ ettik. Oradan sā‘at altıda meclise geldik (Fındıklı 

Sarāyı’na). Yeni grup hey’eti yüze ḳarīb idi. Fırḳadan evvelce çıkmış olan ba‘ẓı 

eşḫāṣı da berāberlerine almış olduklarını bu sırada ḥayretle gördük. Salonda ictimā‘ 

edildi. Netīcede i’tilāf ḥuṣūle geldi. Ammā bence pek ẓa‘īftir. //III-59// 

 

24 Rebī‘ülāḫir 1329 (Pāzār) 10 Nīsān 1327/23 Avril Dimanche 

 

Dün gece Fındıklı Sarāyı’ndan Beşiktaş’ta benim evime geldik. Gece sā‘at altı buçuğa 

ḳadar müẕākere ettik. Ḳarār – vükelādan olan rüfeḳā ṣabāḥleyin Bāb-ı ‘Ālī’de 

toplanacak herḥālde ḳarār-ı sābıḳ icrā olunacaktır. Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’ta dersi 

verdim sonra Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Sā‘at sekizde Bāb-ı ‘Ālī’de bilcümle vükelā 

ictimā‘ ettik. Verilen ḳarār (1) Ṣādıḳ Bey Đstanbul’dan gidecek (2) Fırḳa Hey’et-i 

Đdāresi’ni tebdīl etmek isteyen grup hey’etinin arzūsuna muḫālefet olunacak (3) 

Vükelā meclise karşı radikal bir vaẓ‘iyyet alacaktır. Bu gece yine bizde ictimā‘ ettik. 

Bu noḳtaları müẕākere ve tedḳīḳ ettik. Ḥāẓır bulunanlar – Ṭal‘at, Raḥmī, Midḥat, 

Cāvid, Cāhid, Ḫalīl, Seyyid, ‘Alī Cenānī, Münīr Çorum, Ġālib Karesi, Ḥācī ‘Ādil 

idiler.  

 

25 Rebī‘ülāḫir 1329 (Pāzār ertesi) 11 Nīsān 1327/24 Avril Lundi 
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Gece Ḥācī ‘Ādil ve Eyyūb Ṣabrī benim evde yattılar. Ṣabāḥa ḳarīb bir zamāna ḳadar 

konuştuk. Yarın in‘iḳād edecek Meclis-i Vükelā’da görülecek vażīfe ve bilḫāṣṣa 

Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa’nın ṭavır ve ḥareketine göre ḥareket 

olunmasına ḳarār verdik. //III-60// 

 

26 Rebī‘ülāḫir 1329 (Salı) 12 Nīsān 1327/25 Avril Mardi 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da yine Maḥmūd Şevket Paşa pek mütereddid görüldü. 

Müşārünileyhin bu ḥāli bilcümle vükelāyı şübheye düşürdü. Doğrusunu söylemek 

lāzım ise Ḥarbiyye Nāżırı’nın Ṣādıḳ Bey ile müşterek olduğuna ve ittifāḳ-ı ḫafīde 

dāḫil bulunduğuna żan ve ẕehāb ḥāṣıl oldu. Ben bundan daha ziyāde müte’essif 

oldum. Gerek kabinenin ve gerek Ḥarbiyye Nāżırı’nın ḳarārsızlığı beni düşündürmeye 

başladı.  

 

Đsti‘fāya ḳarār verdim. Ḥācī ‘Ādil Bey de taṣvīb etti.  

 

27 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cehārşenbih) 13 Nīsān 1327/26 Avril Mercredi 

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Ṭal‘at Bey’i buldum. Ḳarārımı söyledim. 

Düşündü nihāyet o da taṣvīb etti. Midḥat Bey’i gördüm. Onun re’yini daḫī sordum. O 

da “Muvāfıḳtır.” dedi. Derḥāl isti‘fānāmeyi yazdım. Tebyīẓini Çorum Meb‘ūsu Münīr 

Bey’den ricā ettim. Ben Ḫāriciyye Büdçesi’ni dinlemek üzere Müẕākere Salonu’na 

girdim. Büdçenin netīcesini bekledim. Netīce i‘timād re’yi ile ḫitāma erdi. Ben de 

derḥāl Ṣadr-ı A‘żam’ı (Ḥaḳḳī Paşa) Vükelā Odası’na da‘vet ederek isti‘fānāmemi 

taḳdīm ettim. Ḳabūl etmedi. Ben de ıṣrār ettim. ‘Adliyye Nāżırı Necmeddīn Bey’i 

çağırttı. O da bana vazgeçmekliğimi söyledi. Ben ıṣrāra devām ettim. Odadan çıktım. 

Ṣadr isti‘fāmı almadı. ‘Adliyye Nāżırı koynuna koydu. Gece Aḥmed Rıẓā Bey’in 

evinde toplandık. //III-61// 

 

28 Rebī‘ülāḫir 1329 (Pençşenbih) 14 Nīsān 1327/27Avril Jeudi 

 

Dün gece Aḥmed Rıẓā Bey’in ḫānesinde verdiğimiz ḳarār vechile Maḥmūd Şevket 

Paşa Hey’et-i Vükelā ḳarārını infāẕda* [,ا� �ز� yazılmış] tereddüd etmez ve kabine bir 
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x meslek-i ḳavīm ittiḫāẕ ederse isti‘fāda ıṣrār etmemek idi – bugün yevm-i cülūs 

resm-i ḳabūlünde forma ile sarāyda bulunmak īcāb ediyor idi. Gitmedim. Gece de 

keẕālik forma ile Ḫāriciyye Nāżırı’nın ḫānesindeki ẓiyāfete de gitmedim ve 

ḫānemden çıkmadım. Gece sā‘at birde Ḥarbiyye Nāżırı’nın Seryāveri Ḥüseyin Ḳadrī 

Bey Yüzbaşı Đḥsān Beyle berāber geldiler. Ḥüseyin Ḳadrī Nāżır ṭarafından geldiğini 

ve isti‘fāda ıṣrār etmemekliğimi ricā eylemekte olduğunu söyledi ve Ṣādıḳ Bey’in 

‘adem-i ī‘zāmından dolayı isti‘fā ettiğime müte’essif bulunduğunu bildirdi. Ben 

“Ṣādıḳ Bey için isti‘fā etmedim. Ḥükūmetin mesleğinde ‘azim ve metānet 

göremiyorum. Hey’et-i Vükelā ḳarārı ḫilāfında Ṣādıḳ Bey’in şimdiye ḳadar 

gönderilmeyerek cem‘iyyet-i ḫafiyye tertībātına devāma müsā‘ade olunması da bence 

mūhacib-i isti‘fā olabilir. Faḳaṭ bu benim için sebeb-i münferid değildir. Esāsen o 

ḳadar ehemmiyyeti de yoktur.” //III-62// 

 

29 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cum‘a) 15 Nīsān 1327/28 Avril Vendredi 

 

Bugün de isti‘fāda ıṣrār ederek cum‘a selāmlığına gitmedim. 

 

30 Rebī‘ülāḫir 1329 (Cum‘a ertesi) 16 Nīsān 1327/29 Avril Samedi 

 

Bugün doğru Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Meb‘ūsān meyānında yerime oturdum. 

Rüfeḳādan bir çokları* [*ى��-�	. yazılmış] isti‘fā ettiğime müte’essif görünüyorlardı. 

//III-63// 

 

1 Cemāẕiyyülevvel 1329 (Pāzār) 17 Nīsān 1327/30 Avril Dimanche 

 

Bugün Yıldız Sarāyı’nda Ḫalīfe ṭarafından keşīde buyurulan ẓiyāfette bulundum. Ve 

ma Ṣofrada vükelā meyānında bir yer taḫṣīṣ olunmuş oraya oturdum. Ṣadr-ı A‘żam 

ṭarafından Dāḫiliyye, Ḫāriciyye, Ma‘ārif Nāżırlarının bulunduğu odaya da‘vet 

edildim. Hep Maḥmūd Şevket’in müterreddid ḥālinden ve Ṣādıḳ Bey’i 

gönderememesi kendisinin de bu ḫafī işlere müşāreketinde şübhe tevlīd eylediğinden 

baḥsolunuyor idi. Pādişāh* [*,�/�� yazılmış] Ḥaẓretleri Başmābeyinci Lüṭfī Bey’i 

Maḥmūd Şevket’e göndermiş Ṣādıḳ Bey’i behemeḥāl çıkarmasını emretmiş. Bunun 

cevābını bekliyorlar idi. Ben cevāba intiżār* [*�012ا yazılmış] etmedim. Sā‘at onda 

(alaturka) ḫāneme ‘avdet ettim. Yemekten evvel Ṣadr-ı Esbaḳ A‘yān Re’īsi Sa‘īd Paşa 
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bana ḫiṭāben “Đsti‘fānızın esbābını biṭṭabi‘ su’āl etmem. Faḳaṭ sizce bir sebeb-i 

mübrem yok ise ıṣrār etmemenizi menāfi‘-i vaṭaniyye īcābından görürüm.” dedi. Ben 

de her ḥareketimde menāfi‘-i vaṭaniyye īcābına tābi‘ olduğum gibi bu ḫuṣūṣta da yine 

öyle ḥareket edeceğimi söyledim. //III-64// 

 

2 Cemāẕiyyülevvel 1329 (Pāzār ertesi) 18 Nīsān 1327/1 Mai Lundi 

 

Bugün yine Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Ṣādıḳ Bey’in gönderildiğine dā’ir ḫaberler 

geldi. Aḥmed Rıẓā Bey isti‘fādan ṣarf-ı nażar etmekliğimi söyledi. Ṭal‘at Bey de 

hākeẕā. Sonra otuz ḳadar meb‘ūs Ṣadr-ı A‘żam Paşa’nın bulunduğu Vükelā Odası’na 

geldiler. Benim isti‘fāmın ‘adem-i ḳabūlüyle evḳāfa göndermemekliği ricā ettiler. 

Ṣadr-ı A‘żam cevāben “Ben ẕāten isti‘fāsını almadım. Ḫayrī benden ayrılmaz.” dedi. 

Bundan daha evvel ‘Adliyye Nāżırı isti‘fāmı yırttı. //III-65// [sayfa III-66-81 boş] 

 

6 Cemāẕiyyülāḫır (Cum‘a ertesi) 21 Mayıs 1327/3 Juin Samedi 

 

Bugün Meclis-i Meb‘ūsān’ın üçüncü sene-i ictimā‘iyyesinin son günü idi. Aḫşāma 

ḳadar devām ettiği ḥālde iş bitmedi. Nihāyet gece ṣabāḥa ḳadar devām etti. Büdçe 

Ḳānūnu’nun mevādd-ı selāsesinde a‘yān ile meb‘ūsān arasında iḫtilāf devām etti. 

Nihāyet ṣabāḥ oldu meclis kapandı. //III-82// 

 

8 Cemāẕiyyülāḫir (Pāzār ertesi) 23 Mayıs 1327/5 Juin Lundi 

 

Bugün Pādişāhımız Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’ndan Rumeli seyāḥatine ‘azīmet 

ettiler. //III-83// [sayfa III-84-92 boş] 

 

29 Cemāẕiyyülāḫir (Pāzār ertesi) 13 Ḥazīrān 1327/26 Juin Lundi 

 

Ṣaḥḥ 

 

Bugün Ḥaẓret-i Pādişāh Rumeli’nden ‘avdet etti. Sarāyda Vükelā Odası’nda ictimā‘ 

etti. Malisorlar ḥaḳḳında müẕākere cereyān etti. Ḫānelerimize ‘avdet eder iken 

berāberimde bulunan Ḫalīl Bey “Dāḫiliyyeyi sana devredeceğim.” dedi. Ben de 

‘adem-i ḳabūlümü söyledim.  
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Ṣaḥḥ //III-93// 

 

1 Receb (Salı) 14 Ḥazīrān 1327/27 Juin Mardi 

 

Bugün ba‘deżżuhr vasaṭī sā‘at birde yine sarāyda toplandık. Ḳandīl Rumeli’nden 

‘avdet-i pādişāhīyi sahh tebrīk için ḥuẓūra ḳabūl olunduk. Ḥuẓūrdan çıkınca* [*�ج�-�. 

�	4� ḥuẓūr çıkınca yazılmış] Vükelā Odası’nda geç vaḳte ḳadar müẕākere devām 

etti. Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye ‘avdet eder iken Ṣadr-ı A‘żam beni ‘arabasına da‘vet etti. 

Ḫalīl Bey’in nāfı‘aya benim dāḫiliyyeye münāsib olduğumu faḳaṭ Ḫalīl Bey’in bu 

güne ḳadar hīç bir şey söylemediğini söyledi. Ben de ḳabūl etmeyeceğimi söyledim. 

//III-94// 

 

4 Receb (Cum‘a) 17 Ḥazīrān 1327/30 Juin Vendredi 

 

Bugün cum‘a selāmlığı Rumeli’nden ‘avdetten sonra birinci cum‘adır Beşiktaş 

Cāmi‘i’nde icrā kılındı. Ba‘deṣṣalāt ḥuẓūra ḳabūl olundum. Rumeli’ni seyāḥatinde 

ziyāret ettiği cāmi‘lerin ta‘mīrinde görülen intiżāmdan dolayı beyān-ı maḥżūżiyyet 

buyurdu. //III-95// [sayfa III-96 boş] 

 

5 Receb (Cum‘a ertesi) 18 Ḥazīrān 1327/1 Juillet Samedi 

 

Bugün vasaṭī sā‘at birde yine sarāyda toplandık. Ḳandīl tebrīki icrā olundu. Ḥuẓūrdan 

çıktıktan sonra Vükelā Odası’nda toplandık. Bir müddet müẕākere cereyān etti. 

Müẕākeremiz Yanya Arnavudları ḥaḳḳında idi. Bāb-ı ‘Ālī’ye ‘avdet eder iken Ṣadr-ı 

A‘żam ‘arabasına da‘vet etti. Yolda Ḫalīl Bey teklīf etse nāfı‘aya beni de dāḫiliyyeye 

ta‘yīn pek muvāfıḳ olduğunu söyledi. Faḳaṭ Ḫalīl Bey’in böyle bir teklīfi 

vuḳū‘bulmadığını söyledi. Ben de ḳabūl edemeyeceğimi söyledim.  

 

6 Receb (Pāzār) 19 Ḥazīrān 1327/2 Juillet Dimanche 

 

Bugün adaya gittim. Dün ‘arabada Ṣadr-ı A‘żam’ın emri üzerine Posta Nāżırı 

Ḥallācyan’a ḳabūl ettirmek üzere Cāvid Bey’e söyledim. Gece iḳnā‘ edebilir ise yarın 

telefon ile bana ḫaber vereceğini söyledi. Ertesi günü Cāvid Caġāloğlu’ndaki 
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ḫānesinden Evḳāf Neżāreti’ne bana telefon etti Ḥallācyan’ın ‘adem-i ḳabūlünü 

bildirdi. //III-97// 

 

7 Receb (Pāzār ertesi) 20 Ḥazīrān 1327/3 Juillet Lundi 

 

Pādişāh Ḥaẓretleri bugün Rumeli seyāḥatinden ‘avdet etti. Ba‘del‘avde Beşiktaş 

Sarāyı’nda Vükelā Odası’nda ictimā‘ ettik. Karadağ mes’elesi ḥaḳḳında biraz 

müdāvele-i efkārdan sonra ‘avdet olundu. Ḫānelerimize ‘avdet eder iken Dāḫiliyye 

Nāżırı Ḫalīl Beyle benim ‘arabada berāber idik. Đlk sözü “Dāḫiliyyeyi sana 

devredeceğim.” dedi. Ben de ḳabūl etmeyeceğimi söyledim.  

 

Bugün Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey’de aḫşām ẓiyāfette idik.  

 

8 Receb (Salı) 21 Ḥazīrān 1327/4 Juillet Mardi 

 

Bugün Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de Ṣadr-ı A‘żam nāfı‘a neżāretini Ḫulūṣī Bey’e 

teklīf etti ḳabūl eyledi. Benim vāsıṭamla posta neżāretini de Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından Kabril Efendi’ye teklīf etti. O ḳabūl etmedi. Ḫulūṣī Bey’in irādesi Erkān-ı 

Ḥarbiyye Re’īsi ‘Đzzet Paşa’nın a‘yānlığıyla berāber çıktı. Meclis henūz dağılmamış 

idi. //III-98// 

 

9 Receb (Cehārşenbih) 22 Ḥazīrān 1327/5 Juillet Mercredi 

 

Bugün Nāfı‘a Neżāreti  

 

10 Receb (Pençşenbih) 23 Ḥazīrān 1327/6 Juillet Jeudi 

 

Bugün yine Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de. Malisorlara dā’ir müẕākere. Ehemmiyyetli 

bir şey söylenmedi. //III-99// 

 

11 Receb (Cum‘a) 24 Ḥazīrān 1327/7 Juillet Jeudi 
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Bugün cum‘a selāmlığı Beylerbeyi’nde ba‘deṣṣalāt Ḫünkār ile Göksu Köşkü’ne gittik. 

Alafranga sā‘at yedi buçukta Beşiktaş Sarāyı’na ‘avdet olundu. Ben, Şeyḫülislām 

Mūsā Kāżım Efendi Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa berāber idik.  

 

12 Receb (Cum‘a ertesi) 25 Ḥazīrān 1327/8 Juillet Samedi 

 

Bugün dā’irede Ḥācī ‘Ādil Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī, Raḥmī Beyler geldiler benim 

dāḫiliyyeyi* [*�ا���� dāḫiliyye yazılmış] ‘adem-i ḳabūlümden dolayı serzenişte 

bulundular. //III-100// [sayfa III-101-192 boş] 

 

Defter IV 

 

Bu muḫṭıra defterimde ta’rīḫ sırasına ri‘āyet etmeyeceğim. Vaḳit buldukça bence en 

mühim veḳāyi‘i yazacağım. //IV-iç kapak// 

 

3 Kānūn-i Evvel 1327 Cum‘a ertesi 

 

2 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a günü Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Seccādecibaşı Emīn Beyle 

yarın alaturka sā‘at dokuz buçukta Dolmabaġçe* [*�.)�& ���	+ yazılmış] Sarāyı’nda 

görüşmek arzūsunda bulunduğu emr ve irādesini gönderdi. Mu‘ayyen sā‘atte ḥuẓūr-ı 

şāhāneye ḳabūl buyuruldum. Bir sā‘at devām eden mülāḳātın ḫulāṣası: Ṣadr-ı Esbaḳ 

Kāmil ve Ḥüseyin Ḥilmī Paşalar ile Ḥaḳḳī Paşa ḥaḳlarındaki fikrimi ve Sa‘īd Paşa’ya 

dā’ir mülāḥażamı istifsārdan ‘ibārettir.  

 

Sa‘īd Paşa’yı cümlesine tercīḥ ettim. //IV-07// Ḥālā da o i‘tiḳāddeyim.  

 

Sonra Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi’nin masonlukla medḫūl bulunduğundan 

çekilmesi münāsib olacağı buyurdular. Ben de “Ḳānūn-i Esāsī’nin (35) māddesinin 

ta‘dīlini Hey’et-i Vükelā kullarının teklīf ettiği ma‘lūm-ı şāhāneleridir. Ṣūret-i ta‘dīlin 

ḳabūl edileceğini ümmīd etmem. Şu ḥālde kabine isti‘fā edeceğinden Şeyḫülislām 

Efendi dā‘īnizin yerine başka birini me’mūr buyurursunuz.” dedim.  

 

Cevāben “Peka‘lā olur. Ben hepinizin //IV-08// maḳāmlarında kalmalarını arzū 

ederim yalnız Şeyḫülislām Efendi’nin kalmasını istemem.” buyurdu. 
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Ben de “Efendim cümlemiz Ẕāt-ı Şāhānelerine ve Devlet-i ‘Aliyyelerine ḫidmet 

etmekle mükellef ve müfteḫiriz. Hey’et-i Vükelā meyānında olsun meb‘ūs olarak ve 

başka bir me’mūriyyetle ḫidmet ederiz. Bir kerre kabinenin tebeddülü ḥālinde 

Efendimiz Sa‘īd Paşa’yı teşkīl-i vükelāya me’mūr buyurursa dīger vükelā bilāḫere 

ta‘ayyün eder.”  

 

Bundan sonra kendi şaḫṣ-ı hümāyūnlarına ve aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyeye dā’ir ba‘ẓı şeyler 

söylediler. //IV-09// 

 

Bundan sonra müsā‘ade buyurdular çıktım. Doğru Meclis-i Meb‘ūsān Dā’iresi’ne 

geldim. Sa‘īd Paşa’yı ve sā’ir vükelāyı orada buldum. Evvelce sarāya gider iken Ṣadr-

ı A‘żam’a teṣādüf etmiş ve sarāya gitmekte olduğumu söylemiş idim. Müşārünileyh 

nażarlarıyla beni isticvāb etmek istediğini anladım. “Bana teblīġ edecek bir ḫaberiniz 

olmalıdır.” dedi. Bilcümle vükelā yanında tafṣīlāt veremez idim. “Yarın ṣabāḥleyin 

taṣaddī‘ edeceğim.” diyerek ḳaṭ‘-ı kelām ettim. //IV-10// 

 

Ertesi günü ya‘nī 4 Kānūn-i Evvel 327 Pāzār günü ṣabāḥleyin Nişāntaşı’ndaki 

ḫānesinde Ṣadr-ı A‘żamla görüştüm. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ile cereyān eden 

mebāḥisi tamāmen ḥikāye ettim. //IV-11// 

 

10 Kānūn-i Evvel 1327 Cum‘a ertesi 

 

Bugün A‘yān Dā’iresi’nde Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Beyle Ser‘asker-i Sābıḳ (Rıẓā) 

Efendi’nin - rütbesi ref‘edilerek Midilli’ye nefyedilen - oğlu Şükrī Paşa’yı gördüm. 

Beni görmek arzūsunda olduklarını ve Şükrī Paşa pederinin ‘afvına delālet 

etmekliğimi ricā etti. Ben de dīgerlerine ya‘nī ‘Abdülḥamīd-i Sānī’nin menfī bulunan 

vükelā-yı sā’iresine nisbetle pederinin cidden ehven olduğu i‘tiḳādında 

bulunduğumdan ‘afvına çalışacağımı va‘ad ettim. Ḥabīb Bey bana ḫiṭāben “Paşa sana 

ġāyet mühim bir varaḳa göstereecektir. Sen de ḥayrette kalacaksın. Cem‘iyyetimizden 

en ziyāde emīn olduğumuz arkadaşlardan ba‘ẓıları Paşa’dan //IV-01// pāra almışlar. 

Elinde vesīḳa vardır. Bugün bir dānesini gösterecektir.” dedi.  
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Bunun üzerine Şükrī Paşa koynundan bir varaḳa çıkarıp bana gösterdi. Varaḳa (325) 

senesi temmūz ta’rīḫli idi. (Muḥterem Paşam) elḳābıyla başlıyor bir saṭır ile bir kaç 

kelimeden ‘ibārettir. Đmẓāsı Adana Vālīsi Vekīli Cemāl – mündericātı pek ziyāde 

ḥayretimi mūcib oldu çünki Cemāl Bey bunda Paşa ṭarafından gönderilen yüz lirayı 

aldığını yazıyor.  

 

Amān yārabbī gözüme inanmayacağım geldi. Cemāl gibi Cem‘iyyet’in en emīn 

bildiği bir ẕāt Şükrī Paşa’dan pāra alsın. Varaḳaya bir daha bakmayı cānım istemedi. 

“Bende kalsın.” dedim ise de Şükrī //IV-02// Paşa rāẓī olmadı elimden aldı. Ben de 

yanından ayrıldım A‘yān Salonu’na girdim. Ayrılırken bundan başka iki varaḳa daha 

olduğunu onlar daha ziyāde mūcib-i ḥayretim olacağını söyledi. Zīrā en ziyāde 

i‘timād ettiğim ẕevātın vażīfelerini su’isti‘māl ettiklerini isbāt edeceğini ve bunları 

bana söylemekten maḳṣadı benim nāmūsuma ve istiḳāmetime olan i‘timādından 

‘ibāret olup nażarımda kendisinin ötedenberi Cem‘iyyet nāmına naṣıl dolandırılmakta 

olduğunu irā’e ederek ḥāline ve pederinin ḥāline merḥametimi ve hm’ celbedeceğini 

‘ilāve etti.  

 

Bu işi taḥḳīḳ etmek ledelḥāce bu ādamları Cem‘iyyet’ten ṭardettirmeğe muvaffaḳ 

olamaz //03// isem ben Cem‘iyyet’ten kesf-i yed eder ve fi‘ilen isti‘fā eylerim 

mülāḥażaları ẕihnimi tırmaladı. Đki sā‘at sonra Meb‘ūsān Dā’iresi’nde Ḥabīb Bey’i 

yalnız gördüm. Bu mülāḥażamı ona da söyledim ve dīger varaḳaları da görmeyi ricā 

ettim. O da ḳabūl etti. Cenāb-ı Ḥaḳ cümlelerini ıṣlāḥ buyursun.  

 

Oradan doğru Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Meclis-i Vükelā’ya dāḫil oldum. Müẕākerede 

hemān hīç bir şey söylemedim. Ḥālā o varaḳa-i meş’ūmenin me’āli beni 

düşündürüyor idi. Ḫitām-ı müẕākerāta ḳarīb bir zamānda Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa 

dilsizlerden biriyle x gönderdiği varaḳada //IV-04// Meclis dağıldıktan sonra benimle 

görüşmek arzūsunda bulunduğunu yazıyor. Ḫitām-ı mecliste Paşa odasına gitti ben de 

onu ta‘ḳīb ettim. Sonra Maḥmūd Şevket Paşa’yı da çağırttık. Üçümüz bizim Fırḳa ile 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası’nın i’tilāfından baḥis ve müẕākere ettik. Paşa bu i’tilāfı 

muvāfıḳ görmediğini söyledi. Biz de onun fikrini taṣvīb ettik. Meclis dağılır ise bu 

i’tilāfın ma‘nāsız olduğunu aramızda ḳarārlaştırdık. Oradan ayrılıp dağıldık. //IV-05// 

[sayfa IV-06 boş] 
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14 Kānūn-i Evvel 1327 Cehārşenbih 

 

Dün gece Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā’da verilen ḳarār x vechile bugün ṣabāḥleyin 

vasaṭī sā‘at on buçukta Meclis-i Meb‘ūsān’da Hey’et-i Vükelā ḥāẓır idi. Ḳānūn-i 

Esāsī’nin (35) māddesinin5 ta‘dīli ḥaḳḳındaki ḥükūmetin teklīfi encümen ṭarafından 

ḳabūl edilmiş ve Hey’et-i ‘Umūmiyye’ye verilmiş olduğundan müẕākere edilecek idi. 

Müẕākereye ba‘deżżuhr ikiye ḳadar başlanamadı. Çünki bizim fırḳa ile (Đttiḥād ve 

Teraḳḳī) fırḳa-i muḫālife (Ḥürriyyet ve Đ’tilāf) a‘ẓāsından olan delegeler müstaḳil 

meb‘ūslardan mürekkeb beş mutavassıṭlar ile berāber ictimā‘ ettiler. Đki fırḳa 

arasındaki bürūdeti izāleye çalıştılar. Netīce ma‘ette’essüf hīçten başka bir şey 

olmadı. //IV-12// 

 

Bence böyle olacağı ẕāten ma‘lūm idi. Çünki her iki ṭaraf yekdīgerini iġfāl etmekte ve 

beynlerinde ‘adem-i i‘timād dā’im ve müstemirr idi. “Đ’tilāf edecekler.” diye 

gazetelerde ve efvāh-ı nāsda deverān eden şāyi‘alar ‘avāmḳarībāne sözler idi. Nihāyet 

meclis açıldı. Evvelā “Rūznāmede dāḫil değildir.” diyerek mādde-i mebḥūseyi 

müẕākere etmek istemediler. Daha doğrusu “Đ’tilāfa bir ṭarīḳ bulacağız.” diyerek 

müstaḳiller gine araya girdi nihāyet 17 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a ertesi’ne 

müẕākerenin ta‘līḳine ḳarār verdiler. //IV-13// 

 

17 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a ertesi 

 

Bugün meclisin mī‘ād-ı küşādından üç sā‘at sonra re’īs ṭarafından meb‘ūsān ictimā‘a 

da‘vet olundu. Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası a‘ẓāsından (125) dīger fırḳalardan altı ki 

cem‘’an 131 a‘ẓā salonda ictimā‘ etti. Ekseriyyet yok idi. Çünki ekseriyyet olmak için 

(143) a‘ẓā lāzımdır. Meclis resmen küşād edilemedi faḳaṭ Ṣadr-ı A‘żam mühim 

beyānātta bulundu. Ḫulāṣası meydān-ı mübāḥeseden kaçmaları doğru olmadığını 

gelip vükelānın teklīfi yā ḳabūl veyā esbāb-ı ma‘ḳūle ile reddetmeleri lāzım 

geleceğini pek muḳaṭṭa‘ ve müdellel bir ṣūrette ifāde ve beyāndan ‘ibārettir. //IV-14//  

 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası bu celsede cereyān eden aḥvāle vāḳıf olmak ve iḳtiẓā 

ederse her nevi‘ tecāvüzü yapmak üzere iki kişi göndermiş idi. Biri Gümülcineli 

Đsmā‘īl Bey dīgeri de Rıẓā Nūr Bey Sinobīdir. Bu iki ẕātı intiḫāb etmelerinden dolayı 
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laṭīfegū Ma‘ārif Nāżırı ‘Abdurraḥmān Efendi “Bu iki ẕātı fırḳa intiḫābda iṣābet 

etmiştir. Nefīr-i ‘ām için en ehliyyetli bunlardır.” dedi. Birinci celse kapandı.  

 

Yarım sā‘at sonra ikinci celse açıldı. Bu celsede (116) meb‘ūsun ḥāẓır bulunduğu 

anlaşıldı. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa //IV-15// bunun üzerine de ba‘ẓı sözler söyledi. 

Ḫulāṣası “Đki def‘adır meb‘ūsānın ictimā‘-i ‘umūmiyyeye gelmemeleri ve 

koridorlarda gezinmeleri teklīfimizi reddetmektir. Şu ḥālin red ma‘nāsı ifāde 

edemeyeceğini müdāfa‘aten dermeyān edecek olanlara her ḥālde bu ḥālin bir iḫtilāf 

teşkīl edeceğini beyān edebiliriz. Ve bunun üzerine Hey’et-i Vükelā’nın 

isti‘fānāmesini şimdi ḫākpāy-ı şāhāneye taḳdīm edeceğim. Meydānı erbāb-ı iḥtirāma 

terkediyoruz.” me’ālinden ‘ibārettir.  

 

Bu sözleri müte‘āḳib Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa ba‘ẓı ifādātta bulundu. 

Biz de Meclis ya‘nī Đctimā‘ Salonu’nu terkederek Vükelā Odası’na //IV-16// gittik. 

Orada isti‘fānāme tanżīm ve bilcümle vükelā cānibinden imẓā olundu. Maḥmūd 

Şevket Paşa vedā‘etiyle sarāy-ı hümāyūna taḳdīm kılındı. Biz de dağıldık. //IV-17// 

 

18 Kānūn-i Evvel 327 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at onda Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. (Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye) dersini 

okuttum. Oradan Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’e uğradım. Birlikte Meclis-i 

Meb‘ūsān’a geldim.  

 

Muḫālifler Sa‘īd Paşa’nın kabine teşkīl etmesine mümāna‘at için dā’irede alt katta bir 

salonda ictimā‘ ederek müẕākerede devām ediyorlar idi. Nihāyet on iki kişilik bir 

hey’etin ḥuẓūr-ı hümāyūna ī‘zāmına ḳarār vermişler ve ba‘deżżuhr sā‘at iki buçuk 

rāddelerinde gitmişler idi. Gidenler meyānında Đ’tilāf Fırḳası’nın Re’īsi Amasya 

Meb‘ūsu Đsmā‘īl Ḥaḳḳī //IV-18// Paşa Gümülcine Meb‘ūsu Đsmā‘īl Bey Draç 

Meb‘ūsu Es‘ad Paşa olduklarını işittim.  

 

(Mülāḥaża) 

 

Dünyā pek ġarīb ḥādisāta muṣadderdir ile doludur. Bu Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa żāhirde pek 

nāmūslu ve muḥterem görülür. Ben de o i‘tiḳāddeyim. Jurnallerin tedḳīḳine me’mūr 
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komisyon a‘ẓāsından Ḳayṣeriyyeli Mülāzım Şa‘bān Efendi bundan bir sene ḳadar 

aḳdem bana żuhūr eden jurnallerin eṣḥābının esāmīsi mübeyyin bir defter verdi. Ḥālā 

nezdimde maḥfūżdur.6 O zamān Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa’nın üç ḳıṭ’a jurnali żuhūr ettiğini 

ve bu jurnalleri //IV-19// kolağası rütbesini ḥā’iz bulunduğu zamān bir komisyona 

me’mūr bulunduğu sırada o komisyonda cereyān cereyān eden müẕākerātı 

‘Abdülḥamīd-i Sānī’ye ḫafiyyen yazmakta olduğunu söyledi. Ben pek ziyāde ḥayret 

ettim. ‘Ādetā inanmak istemedim. Şa‘bān Efendi cevāben “Evet ben de senin gibi 

inanmak istemedim. Köprü üzerinde kendisine teṣādüf ettim. O komisyona me’mūr 

olup olmadığını sordum. “Evet öyle bir komisyona kolağası iken me’mūr olmuş idim. 

Niçin soruyorsun?” diye tereddüd ve şübhe ‘alā’imini irā’e etti. “Başkalarından da 

taḥḳīḳ ettim. Muḥaḳḳaḳ bu ādam jurnalcidir. Şimdi de //IV-20// Mu‘tedil 

Ḥürriyyetperverān Fırḳası’nın re’īs-i sānīsidir (o vaḳit öyle idi).” dedi. Aṣıl ġarībi bu 

Şa‘bān Efendi Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin efrād-ı ṣādıḳasından* [*ن��
��� 

ṣādıḳadan yazılmış] olup Mu‘tedil Ḥürriyyetpervāerān Fırḳası’na ḫaṣım iken 

Cem‘iyyet’ten çıktı ve jurnalci dediği Đsmā‘īl Paşa’nın riyāset etmekte olduğu 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası’na dāḫil olarak o sözlerinden bir kaç māh bugün Đttiḥād ve 

Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin en şiddetli bir ḥaṣmı oldu.  

 

Gümülcineli Đsmā‘īl Bey genç ve ẕekī bir ẕāttır. Faḳaṭ ḥırṣ-ı cāh aḫlāḳına su’ite’sīr 

icrā //IV-21// ediyor. Pek çok nāmūslu ve muḥterem ẕevāta tecāvüzü ‘ādet edinmiştir. 

Bu da Meclis-i Meb‘ūsān’ın birinci sene-i ictimā‘iyyesinde Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Fırḳası’nın en değerli müdāfi‘ilerinden idi. Faḳaṭ fırḳa a‘ẓāsından ba‘ẓı ẕevātın 

neżāretlere ta‘yīn olunmaları fırḳa a‘ẓāsından ḥarīṣ-i iḳbāl olanları muġber etti. 

Đsmā‘īl Bey de o meyāndadır. 31 Mart Sene 1325 senesi ḥādise-i irticā‘iyyesinin 

izālesini müte‘āḳib Tevfīḳ Paşa ṭarafından teşkīl kılınan kabineye ‘adliyye nāżırı 

olarak ben intiḫāb edilmiş idim. Đsti‘fā ettim. Bir kaç gün sonra bütün kabine suḳūṭ 

etti. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa tekrār kabine teşkīline me’mūr oldu faḳaṭ //IV-22// teşekkül 

edinceye ḳadar biṭṭabi‘ bir çok sözler deverān ediyor bu meyānda benim ‘adliyye 

neżāretine ta‘yīn olunacağımdan baḥsolunuyor idi. Đşte o sırada meclis Ayasofya 

civārındaki dā’ire-i maḫṣūṣada iken koridorda dolaşır iken bu Đsmā‘īl Bey yanıma 

geldi eğer ben ‘adliyye nāżırı olursam kendisini müsteşārlığa ta‘yīn etmekliğimi istedi 

ve “On beş gün kalayım istemez iseniz isti‘fā ederim.” dedi. x O vaḳte ḳadar bu ḳadar 

ḥarīṣ olduğunu bilmez idim. Çünki Benim gibi mu‘ārefesi teṣādüf ettikçe merḥabādan 

‘ibāret olan bir ādamdan böyle //IV-23// bir ṭalebde bulunmasını ġarīb gördüm. 
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Olvaḳt arkadaşlarımızdan olup ẕekā ve ‘ilmini her vaḳit taḳdīr ettiğim x bugün 

muḫālif fırḳada bulunan ve Đsmā‘īl Beyle berāber olan Antalya Meb‘ūsu Ḥamdī 

Efendi’ye ḥikāye ettim. “Đsmā‘īl böyle şeyleri yapar.” dedi. 

 

Draç Meb‘ūsu Es‘ad Paşa pek ‘acīb bir ādamdır. Bir gün evvel bizim fırḳadan idi. 

Bugün muḫālifīn ile ‘aleyhimizde ittifāḳ ederek sarāya ḳadar gitti. Đşte insānların 

aḥvāl ve aḫlāḳı böyle dā’imā tebeddül etmektedir (fei‘tabarū).  

 

Bu günün aḫşāmı vasaṭī sā‘at altı rāddelerinde Sa‘īd Paşa’nın ḫānesinde Maḥmūd 

Şevket //IV-24// Paşa ile bulundum. Aramızda cereyān eden müẕākere kabinenin 

teşkīline dā’ir olup netīcede teklīf ettiğimiz otuz beşinci mādde-i esāsiyyenin ḳabūl 

ettirilmesi ḫuṣūṣunda son dereceye ḳadar sebāt edilmesine ḳarār verdik. x Bugün 

ba‘deżżuhr sā‘at ikide ṣadāret tekrār Sa‘īd Paşa’ya tevcīh kılınmış idi. //IV-25// 

 

19 Kānūn-i Evvel 1327 Pāzār ertesi  

 

Bugün ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Şāyān-ı ḳayd bir şey olmadı. 

Ba‘deżżuhr bir buçukta Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Ṣadr-ı A‘żam ile görüştüm. Ḫaṭṭ-ı 

hümāyūn ḳırā’at olundu. Sonra Maḥmūd Şevket Paşa ile beni Ṣadr-ı A‘żam ḫuṣūṣī 

odasına da‘vet etti. Đbtidālarında Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey orada idi sonra gitti 

üçümüz kaldık. Kabine a‘ẓāsını intiḫāb ile iştiġāl ettik. Zirā‘at ve ticāret neżāretine 

Sinabyan Efendi’nin yerine a‘yāndan Aristidi Paşa’yı tensīb ettiler çünki kabinede bir 

Rum a‘ẓā mevcūd değil idi. Ma‘ārif neżāretine de Ferseklib //IV-26// Meb‘ūsu 

Emrullāh Efendi’yi münāsib gördüler ve bu iki ẕāta teklīfi bana ḥavāle ettiler. Ben de 

oradan çıkınca her ikisine birer telgraf çektim. Yarın vasaṭī sā‘at onda Dā’ire-i 

Meb‘ūsān’da görüşmekliğimizi ricā ettim. Yarın bakalım ḳabūl edecekler mi? Posta 

ve telgraf neżāretine Erẓurūm Meb‘ūsu Karekin Pastırmacıyan Efendi’yi tensīb edip 

ona da teklīfi bana ḥavāle ettiler. Bu ẕātı bulabilmek için Ṭal‘at Bey’e gittim. 

Cāvid’in yanında olduğunu ondan öğrendim. Oradan Cāvid Bey’in ḫānesine gittik. 

Karekin Efendi’ye teklīf ettik. Đ‘tiẕār etti ve “Bizim Taşnaksutyun* [*6	�7��/�+ 

yazılmış] Cem‘iyyeti’nin7 //IV-27// bu seneki kongresinde bizim nāżır 

olmamaklığımıza ḳarār verildi.” dedi. Babanzāde Ḥaḳḳī Bey orada ḥāẓır idi. Birlikte 

çıktık. Ḥaḳḳī Beyle Şişli’deki ḫānesine ḳadar berāber geldik. Oradan Sa‘īd Paşa’nın 

ḫānesine uğradım Paşa’yı gördüm keyfiyyeti anlattım. Zohrab Efendi’ye posta 
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neżāretinin teklīfini ba‘ẓı esbāb mülāḥażasıyla muvāfıḳ gördü ve teklīfi yine bana 

ḥavāle etti. Yarın bakalım Cenāb-ı Ḥaḳ ne gösterecektir? Allāhü ‘Ażīmüşşān 

vaṭanımız için ḫayırlar iḥsān buyursun Āmīn. //IV-28// 

 

20 Kānūn-i Evvel 327 Salı 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at onda Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Bir müddet sonra Aristidi Paşa’nın 

A‘yān Dā’iresi’ne geldiğini ḫademeden biri ḫaber verdi. Gittim görüştüm Ṣadr-ı 

A‘żam’ın teklīfini teblīġ ettim. Ḳabūl etti. Telefonla Ṣadr-ı A‘żam’a (ḫānesinde idi) 

ḫaber verdim. Sonra Meb‘ūsān Dā’iresi’ne Emrullāh Efendi geldi. Ona da teblīġ etim. 

O da ḳabūl etti faḳaṭ fırḳadan ḳarār almak iḳtiẓā edeceğinden derḥāl keyfiyyet ḥāẓır 

bulunan rüfeḳāya bildirildi. Fırḳa müẕākereye başladı. Sonra Zohrab Efendi’yi 

çağırdım. Vükelā Odası’nda ona da teblīġ ettim. Ḳabūl etti faḳaṭ mensūb //IV-29// 

olduğu Taşnaksutyun* [*ن	�7��/�+ yazılmış] Fırḳası ṭarafından ḳabūl edilmedikçe 

ḳaṭ‘ī cevāb veremeyeceğini söyledi ve arkadaşlarının fikirleri istimzāc etmek üzere 

gitti. Sonra Vartkes Efendiyle Karekin Efendi’yi gördüm Zohrab Efendi’ye teklīfi 

anlattım. Kendilerinin de muvāfaḳatini* [*ت�
 .muvāfaḳati yazılmış] ṭaleb ettim 9	ا 

Evvelā memnūniyyet iżhār* [*�:0ا yazılmış] ettiler. Sonra idāre odasına beni 

çağırdılar. Sonr Orada Zohrab Efendi ḥāẓır olduğu ḥālde “Telgraf neżāretini ḳabūl 

Ermenilerin kesr-i ḥaysiyyetini mūcibdir. Zirā‘at neżāreti olursa ḳabūl eder vellā 

edemeyiz. Ma‘hāẕā Ermenilerin darılmaya ḥaḳḳı yoktur. Çünki siz teklīf //IV-30// 

ettiniz biz ḳabūl etmedik demektir.” dediler. Bu sırada fırḳa Emrullāh Efendi’ye 

muvāfıḳ re’y verdiğini ḥattā neżāret ḳabūl etmek için fırḳadan re’y almak 

mecbūriyyetini muḥtevī olan māddenin ilġāsına ḳarār verildiğini anladım. Sā‘at 

alafranga dörde gelmiş idi. Ṣadr-ı A‘żam Konağı’na gittim. Ḫāriciyye ve Ḥarbiyye 

Nāżırlarını orada buldum. Ḫāriciyye Nāżırı’nı münfa‘il gördüm. Ṣadr-ı A‘żam’ın 

benimle ve Ḥarbiyye Nāżırıyla istişāre edip kendilerini ḫāricde bıraktığından cānı 

sıkıldığını iżhār* [*�:0ا yazılmış] etmekten çekinmedi. Ṣabrettim ma‘hāẕā sonra pek 

müte’essir oldum. Ṣadr-ı A‘żam’ın benimle istişāresi //IV-31// ṣamīmī ‘addetmek 

lāzım gelen arkadaşların da nażar-ı diḳḳatini celbetmekte olduğunu anlamış idim. Her 

ḥālde benim için şāyān-ı diḳḳat bir ḥāl idi. Biḥaḳḳın düşünüyorum. Ḫāriciyye Nāżırı 

gitti. Vükelā şöyle tanż tertīb olundu: 

 

Ṣadr-ı A‘żam  Sa‘īd Paşa 
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Şeyḫülislām  ‘Abdurraḥmān Nesīb Efendi 

Ḫāriciyye  ‘Āṣım Bey 

Ḥarbiyye  Maḥmūd Şevket Paşa 

Baḥriyye  Ḫūrşīd Paşa 

‘Adliyye  Memdūḥ Bey 

Dāḫiliyye  vekāleten Memdūḥ Bey 

Māliyye  Nā’il Bey //IV-32//  

Ma‘ārif  Emrullāh Efendi 

Nāfı‘a   Sinabyan Efendi 

Zirā‘at ve Ticāret Aristidi Paşa 

Evḳāf   Ḫayrī Bey 

Telgraf   Đbrāhīm Ṣūsa Efendi 

 

Teẕkeresi yazılıp Mābeyn-i Hümāyūn’a gönderildi. Bu gece irāde-i seniyyesinin 

ṣudūru ricā edildi çünki yarın ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’da ictimā‘ edeceğiz.  

 

Gece sā‘at vasaṭī (9)  

 

Sa‘īd Paşa ṭarafından bana dāḫiliyye neżāreti teklīf olundu. Ḳabūl etmedim. 

Rüfeḳādan ba‘ẓılarından (Ṭal‘at, ‘Ādil ve dīger ba‘ẓı arkadaş) //IV-33// beni teşvīḳ 

ettiler. Cümlesini reddettim. Ḥālbuki evvelce vuḳū‘bu intiḫāb zamānında ḳabūl 

edeceğimi va‘adetmiş idim. Şimdi reddetmekliğimin sebebi: Cem‘iyyet rüfeḳāsı 

ṭarafından dāḫiliyye neżāreti mütteḥiden bana münāsib görülmüş ben de “Benden 

başka ḳabūl edecek yoktur.” diyerek söz vermiş idim. Şimdi ise evvelā Ḥācī ‘Ādil 

Bey’in sāniyyen Ṭal‘at Bey’in sālisen benim münāsib olacağımı dermeyān ettiler. 

Sa‘īd Paşa’nın meyli ise Ṭal‘at Bey’de idi. Ḥācī ‘Ādil Bey’i ḳaṭ‘iyyen istemediğini 

anlatıyor idi. Benim kabinede bulunmaklığım ve Ṣadr-ı A‘żam ile istişāre etmekliğim 

gerek //IV-34//arkadaşlarıma ve gerek Ṣadr-ı A‘żam’a karşı beni müşkil bir mevḳi‘de 

bulundurmakta idi. Bir de arkadaşlarımdan ba‘ẓılarında bilḫāṣṣa Ḥācī ‘Ādil Bey’de 

biraz tereddüd görüyor ve kendisini Sa‘īd Paşa’nın reddine mebnīetmesi üzerine bir 

eser-i infi‘āl ḥāṣıl olduğunu ḥissediyor idim. Ḳabūl etmek bence münāsib değil idi.  

 

22 Kānūn-i Evvel Sene 327 Pençşenbih  
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Hey’et-i Vükelā berāy-ı teşekkür Dolmabāġçe Sarāyı’nda ḥuẓūra ḳabūl buyuruldu. 

Ba‘ẓı vükelāya iltifāt buyuruldu. Bana “Evḳāfı iḥyā etti. Bunun da ḳadrini taḳdīr 

etmezler ise neyi taḳdīr ederler?” diye çıkar iken iltifāt etti. Ertesi cum‘a günü 

cāmi‘de Esvābcıbaşı Sābit ve Seccādeci Emīn Beylerin yanında “Ḫayrī Bey’in bir 

misli daha yoktur.” dedi tekrār iltifāt etti. //IV-35// 

 

23 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a  

 

Bugün cum‘a namāzını Dolmabaġçe’deki Vālide Cāmi‘i’nde edā ettim. Ḫünkār’ın 

büyük bir iltifāt iżhār* [*�:0ا yazılmış] ettiğini yukarda hāmişte yazmış idim. 

Namāzdan sonra Şeyḫülislām-ı Sābıḳ Mūsā Kāżım Efendi Ḥaẓretlerinin 

Cerrāḥpaşa’daki ḫānesine gittim. Efendiyi ḫānesinde Karesi Meb‘ūsu Ġālib Efendiyle 

berāber buldum. Şu vechile muḥāvereye başladık: 

 

Ben “Efendim size dargınım ḥattā ġāvğāya geldim. Ġālib Efendi aramızda ḥakem 

olsun çünki her ikimizin de emīnidir.” //IV-48// 

 

Efendi “Peka‘lā söyle bakalım.” 

 

Ben “Eve Birkaç gün evvel Ḥācī ‘Ādil Bey’i gördüm. Bana muġber olduğunuzu 

söyledi. Sebebi gūyā ‘Abdurraḥmān Nesīb Efendi’nin meşīḫatini Pādişāhımıza* 

 arẓ ve tavṣiyye eden ve şu ṣūretle Ẕāt-ı ‘Ālīnizi meşīḫatten ısḳāṭa‘ [yazılmış ��/�ه9ز,*]

sebeb olan ben olduğuma ẕāhib oluyor imişsiniz. Ḥālbuki Pādihā Ẕāt-ı Şāhāne’ye 

Nesīb Efendi ḥaḳḳında ben bir şey söylemedim.” 

 

Efendi “O ḥālde su’itefehhüm zā’il oldu. Ben sizin söylediğinize ẕāhib olmuş darılmış 

idim. Gerçi bu tebeddülde meşīḫati ḳabūl etmemeğe ḳarār vermiş idim. //IV-49// 

Faḳaṭ hīç olmaz ise benimle istişāre ederek yerime kimin münāsib olacağını birlikte 

müẕākere etmek şi‘ār-ı refāḳatten değil midir?” 

 

Ben “Ẕāt-ı ‘Ālīnizin tekrār meşīḫate gelmemesi pek münāsib olduğunda şübhe yoktur. 

Đşte Ġālib Efendi söylesin fırḳamızda bulunan a‘ẓānın ḳısm-ı a‘żamı Ẕāt-ı 

Devletlerinizin ‘aleyhindedir. Bu ḥāl ile gelmek biṭṭabi‘ doğru değildir. Đstişāre 

baḥsine gelince inṣāf buyurunuz teklīf e-i müẕākere evvelā sizin ṭarafınızdan olmak 
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lāzım gelmez mi? ‘Ḫayrī ben meşīḫatten çekileceğim. Bu maḳām memleket için pek 

mühimdir. Yerime kimler ḫāṭıra gelir?’ demek size düşmez mi?” dedim. //IV-50// 

 

Efendi “Doğrusu ben sizin ṭarafınızdan böyle bir teklīfe muntażır oldum. Hīç ḫaberim 

olmadan ḫārice çıkarılmaklığım ‘ā’ilem efrādı ṭarafından da ‘Efendi seni kolundan 

tutup attılar. Bu ḳadar ḫidmetini nażara almadılar.’ demeleri cānımı sıktı. Münfa‘il 

olmuş idim. Şimdi bir şey kalmadı.” dedi.  

 

Ġālib Efendi de bana ḥaḳ verir gibi göründü.  

 

(‘Đlāve) 

 

Tebeddül-i vükelādan iki hafta ḳadar evvel idi. Bir cum‘a cāmi‘-i şerīfte Mābeyn-i 

Hümāyūn Başkātibi Ḫālid Ẓiyā Bey “Ẕāt-ı Şāhāne Şeyḫülislām Mūsā Kāżım 

Efendi’yi istemiyor ve pek sıkılıyor.” //IV-51// dedi. Ben de “(25) mādde-i ḳānūniyye 

vesīlesiyle vükelānın isti‘fāsı muḥaḳḳaḳtır. O vaḳit Ẕāt-ı Şāhāne başka bir ẕātı 

me’mūr ederler.” dedim. Bir müddet sonra Seccādecibaşı Emīn Bey yanıma geldi. 

Xxx “Yarın eẕānī sā‘at dokuz buçukta Dolmabaġçe Sarāy-ı Hümāyūnu’na gelmenizi 

Efendimiz irāde buyuruyorlar.” dedi.  

 

Ben de “Fermān Efendimizindir.” dedim. 

 

Ertesi günü vaḳt-ı mu‘ayyende sarāya gittim. Ḥattā gider iken Ṣadr-ı A‘żam’a 

vuḳū‘bulan emir üzerine sarāya gitmekte olduğumu söyledim. Ḥuẓūr-ı şāhāneye 

yalnız olarak ḳabūl buyuruldum. Kapılar kapandı bir sā‘at //IV-52// ḳadar teşerrüf 

ettim. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’dan ve Ṣadr-ı Esbaḳ Kāmil ve Ḥüseyin Ḥilmī ve 

Ḥaḳḳī Paşalardan baḥis açtı. Her biri ḥaḳḳında fikrimi sordu. Ḥattā Şeyḫülislām-ı 

Esbaḳ Cemāleddīn Efendi ve Mıṣır Ḳāḍī-yı Sābıḳı Yaḥyā Reşīd Efendi ḥaḳlarında da 

müṭāla‘amı emretti. Bir pādişāha ḫuṣūṣiyle milk-i ḫaṣlet olmak üzere i‘tiḳād ettiğim 

Beşinci Sulṭān Meḥmed Ḫān Ḥaẓretlerine karşı ketm-i ḥissiyyātı muġāyir-i aḫlāḳ ve 

ṣadāḳat görerek bu ẕevāt ḥaḳḳında ḥissiyyāt-ı ḳalbiyyem neden ‘ibāret ise bilā pervā 

pek açık olarak söyledim ve bu ḳadar açık ma‘rūẓātta bulunduğumdan dolayı //IV-

53// ‘afv diledim.  
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Maḥżūż olduklarını beyān buyurdular ve “Şeyḫülislām-ı ḥāẓırın mason olduğunu 

söylüyorlar.” buyurdu.  

 

“Aṣlı yoktur żannederim Efendimiz. Faḳaṭ bu ḫuṣūṣ pek şāyi‘ oldu.” dedim.8  

 

“Evet vuḳū‘undan şüyū‘u fenādır. Cümlenizden memnūnum faḳaṭ Şeyḫülislām Efendi 

tebeddül-i vükelā vuḳū‘unda tekrār alınmaz ise pek iyi olur. Ẕāten a‘yāndandır değil 

mi?”  

 

“Evet Efendimiz naṣıl irāde buyurulur ise olvechile icrā olacağı ṭabī‘īdir Efendimiz.” 

//IV-54// 

 

“Meşīḫate münāsib kim vardır?” buyurdu.  

 

“Meb‘ūsān meyānında Kastamonu Meb‘ūsu Aḥmed Māhir Efendi fenā ādam değildir. 

Başka dā‘īleri de bulunur. Đrāde Efendimizindir.” dedim. Lā ve na‘m hem hīç bir şey 

söylemediler.  

 

Ruḫṣat-ı seniyye verildi ḥuẓūrdan çıktım. Doğru Meclis-i Meb‘ūsān’a geldim. Ṣadr-ı 

A‘żam’a birer birer mükālemeyi biraz anlattım ertesi günü tafṣīlātını ḥikāye ettim. 

Sonra arkadaşlarımdan Ṭal‘at ve Ḥācī ‘Ādil Beylere ve Ankara Meb‘ūsu Ḥācī 

Muṣṭafā Efendi’ye söyledim. Yalnız Şeyḫülislām Efendi’ye söylemedim //IV-55// ve 

söyleyemez idim. Bundan sonra tebeddül vuḳū‘unda Nesīb Efendi’ye irāde geldiğinde 

Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey’in Ṣadr-ı A‘żam’a “Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Şeyḫülislām 

Efendi’yi tebdīl buyurdular. Kastamonu Meb‘ūsu Aḥmed Māhir Efendi’ye de tevcīh-i 

şāhānelerini olduğunu ve müşārünileyhi de arzū eder ise de Nesīb Efendi’nin daha 

münāsib bulunduğunu emir ve irāde buyurdular.” dediğini Sa‘īd Paşa Ḥaẓretleri bir 

gün sonra bana söyledi.  

 

Đşte şeyḫülislām mes’elesi böyle oldu. //IV-56// 

 

24 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a ertesi 
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Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa keyifsiz olduğundan 

gelemedi. Ḳānūn-i Esāsī’nin (25) māddesinin9 ta‘dīline dā’ir olan teklīf müẕākere 

olunmağa başladı. Muḫālifler bermu‘tād esās mādde ḥaḳḳında söz söylemeyerek 

māddenin meclise ṣūret-i tevdī‘ine ve sā’ir eşkāle dā’ir i‘tirāẓāt dermeyānında devām 

ettiler. Bugünün veḳāyi‘-i mühimmesininsinden biri de Ṣadr-ı Esbaḳ Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa Fırḳa Re’īsi Seyyid Beyle Edirne Meb‘ūsu Ṭal‘at Bey’i A‘yān Dā’iresi’ne da‘vet 

ederek Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳasıyla //IV-36// ‘aḳd-ı i’tilāf teklīfinde bulunmuş ve 

beş māddeyi ḥāvī bir varaḳa ibrāz eylemiştir. Meẕkūr māddeler:  

 

(1) (25)inci mādde ḳabūl olunmak. 

(2) Bu sene meclis fesḫedilmemek. 

(3) ‘Adem-i fesḫi te’mīn için meẕkūr māddeye bir fıḳra ‘ilāve etmek. 

(4) Su’āl ve istīẓāḥ ile ḥükūmet işġāl edilmeyip Meclis-i Meb‘ūsān levāyiḥ-i 

mühimme-i ḳānūniyye ile meşġūl olmak veyāḫūd üç māh ta‘ṭīl edilmek. 

(5) Ṭarafeyn gazetelerinin yekdīgeri ‘aleyhine şiddetli tenḳīdattan tavaḳḳī 

eylemek. //IV-37// 

 

Birinci mādde maḳṣadımız beşinci māddeye diyecek yoktur. Đkinci ve üçüncü 

māddeler ise ḳabūl olunamaz. Dördüncü māddenin ḳabūl ve reddinde yalnız bizim 

arkadaşların iḫtilāf ettiler. Aḥmed Rıẓā Bey bu māddenin ḳabūlü de cā’iz 

olamayacağını çünki ḥaḳḳ-ı su’āl ve istīẓāḥtan meb‘ūsānın ṣarf-ı nażar etmesi 

meşrūṭiyyete ve Ḳānūn-i Esāsī’ye muġāyir bulunduğunu beyān buyurdu pek 

doğrudur.  

 

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa muḫāliflerimizin bu beş mādde üzerine i’tilāfa muvāfaḳat etmek 

üzere olduğundan eğer Đttiḥād ve Teraḳḳī //IV-38// Fırḳası muvāfaḳat etmez ise 

a‘yānda ‘aleyhimize idāre-i kelām edeceği beyānıyla bizim refīḳleri tehdīd eylemiş 

onlar da münāsib cevāblar vermekte ḳuṣūr etmemişler. //IV-39// 

 

25 Kānūn-i Evvel 327 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Bir kaç sā‘at ilġā-yı veżā’if ile meşġūl oldum. 

Ṣadr-ı A‘żam Konağı’ndan bir telgraf: “‘Ārıẓa-i vücūdiyyem ḥasebiyle bugün de 

çıkamayacağım.” Bugün vasaṭī sā‘at yarımda Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā 
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Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey’in taḥt-ı riyāsetinde ictimā‘ edeceklerinden 

gitmekliğimizi āmirdir. Vaḳt-ı mu‘ayyende gittim. Ba‘ẓı mesā’il müẕākere edildi. Ez 

en cümle Merdita Ormanı’nın10 meşhūr* [*	:9ش yazılmış] Re’īs Rāhib Doço’ya iḥāle 

edilmesi //IV-40// ḳarārgīr olarak keyfiyyet Zirā‘at Neżāreti’ne ḥavāle olundu.  

 

Aḫşām vasaṭī sā‘at beş buçukta Ṣadr-ı A‘żam Konağı’na gittim. Sa‘īd Paşa’yı yatakta 

buldum. Zavāllı muḥterem iḫtiyār rāḥatsızdır.  

 

27 Kānūn-i Evvel 327 Salı 

 

Bugün ṣabāḥtan aḫşāma ḳadar zamānımız Meclis-i Meb‘ūsān’da geçti. Ma‘hūd (25) 

māddenin müẕākeresi devām etti. Yarın da devām edecektir. //IV-41// 

 

28 Kānūn-i Evvel 1327 Cehārşenbih 

 

Bu ṣabāḥ yeni kalkmış idim. Misāfir geldiğini söylediler. Çıktım. Ḳahramān-ı 

Ḥürriyyet Ohrili Eyyūb Ṣabrī Beyle Ṣadāret yāverānından Süleymān Bey imiş. Bir 

müddet görüştük. Ohri’den Manastır’dan gelecek intiḫābāttan baḥsettik. Eyyūb Ṣabrī 

Bey bana ḫiṭāben dāḫiliyye neżāretini ḳabūl etmekliğimi söyledi. Ẕāten bu sözü dīger 

rüfeḳā ile berāber bir kaç def‘a söylemiş ve tekrār etmiş idi. Yapamayacağımı x 

söyledim. Bu Eyyūb Ṣabrī Bey cidden nāmūslu ve cesūr bir ẕāttır. Cem‘iyyet’e pek 

muḥib ve merbūṭtur. Ḥālen Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsındandır. //IV-42// 

 

Bunlar gittikten sonra ben de Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Müẕākere aḫşāma ḳadar 

devām etti. Aḫşām üzeri Merkez-i ‘Umūmī kātib-i ‘umūmīsi bulunan Ḥācī ‘Ādil 

Beyle Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Aḥmed Rıẓā Bey’in odasında maḥremāne görüştük. 

Esnā-yı mükālemede o da beni dāḫiliyye neżāretini ḳabūle teşvīḳ ediyor idi.  

 

Ben “Yapamam.” 

 

Ḥācī Bey “Evḳāftaki mevḳi‘ini dāḫiliyyede ümmīd edemiyorsun. Enżār-ı ‘āmmede 

düşmemek için ḳabūl etmiyorsun. Faḳaṭ bu doğru değildir. Sen nefsini 

düşünmemelisin.” 
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Ben “Nefsimi düşünmem ve naṣıl olsa evḳāfta da bir gün enżārdan suḳūṭ edeceğimi 

bilirim. Evḳāfta düşmekten ise dāḫiliyyede düşmek nefsim için elbette daha nāfi‘dir. 

Binā’en‘aleyh //IV-43// nefsimi düşünmediğimden emīn olmalısınız. Ancak 

önümüzde mühim bir intiḫāb vardır. Bunda muvaffaḳ olamaz isem vicdānen pek 

mu‘aẕẕeb olurum çünki Cem‘iyyet için ‘adem-i muvaffaḳiyyet bir felākettir. Yüzde 

yüz emniyyet-i ḳalbiyye ḥāṣıl olmadıkça ḳabūlde ma‘ẕūrum.”  

 

Ḥācī Bey “Şu ḥālde ben naṣıl ḳabūl edeyim?” 

 

Ben “Eğer bu emniyyet-i ḳalbiyye sizde de yok ise ḳabūl etmeyiniz.” 

 

Ḥācī Bey “Peki ammā bu işi ḳabūl edebilecek rüfeḳā meyānında üç kişi vardır. 

Onların bir sen biri Ṭal‘at Bey dīgeri de benim. Bizden başka daha münāsib ve 

muvāfıḳ bir ẕāt var ise söyle gidelim elini öpelim ḳabūl ettirmeğe //IV-44// çalışalım.” 

 

Ben “Đşte bunun için Necmeddīn Mollā Bey’in bu işe münāsib olduğunu evvelce size 

ve arkadaşlara söylemiş idim. Başka münāsibini göremiyorum.” 

 

Bu sırada vasaṭī sā‘at beşe gelmiş ve meclis dağılmış idi. Ṣāḥibmollāzāde Đsmā‘īl Bey 

geldi. Onu müte‘āḳib Aḥmed Rıẓā Bey teşrīf ettiler. Biṭṭabi‘ baḥsimiz değişti. Ben 

oradan çıktım Vükelā Odası’na girdim. Vükelādan Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey 

Maḥmūd Şevket ve Ḫūrşīd ve Aristidi Paşaları buldum. Biraz müẕākereden sonra 

çıktık. //IV-45// Koridorda ‘Āṣım Bey bana taḳarrüb ederek “Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd 

Paşa’nın ḫānesine gitmek istiyorum. Berāber gidelim.” dedi. Ben i‘tiẕār ettim 

“‘Afvediniz ḫāneme gideyim.” dedim.  

 

Evvelce beyān eylediğim vechile Ṣadr-ı A‘żam ile pek sık görüşmekliğim rüfeḳānın 

bilmem neden ise iġbirārını istilzām ediyor idi. Ḥattā ‘Āṣım Bey de Ṣadr-ı A‘żam 

Konağı’nda bu iġbirārını iżhār eylemiş idi. O günden beri Ṣadr-ı A‘żam’a pek sık 

gitmiyor idim. Mümkin olduğu ḳadar inzivāyı iḫtiyār münāsib olacağını taḳdīr ediyor 

idim. Dā’ire-i Meb‘ūsān’dan Aristidi Paşa ile //IV-46// ayrıldım. ‘Araba ile Beşiktaş’a 

ḳadar geldik. Aristidi Paşa vapur ile Arnavvudköyü’ne ḫānesine gitti. Ben de evime 

geldim. //IV-47// 
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31 Kānūn-i Evvel 327 Cum‘a ertesi 

 

Bugün Meclis-i Meb‘ūsān’da aḫşāma ḳadar bulundum. Đkinci celsede müẕākerenin 

kifāyetine (141) re’y ile ḳarār verildi. Sonra (25) mādde-i esāsiyyenin ḳabūl ve 

‘adem-i ḳabūlü re’ye kondu. Encümenin teklīfi vechile ḳabūlünü ḥükūmet ṭaleb etti. 

(125) re’y ḳabūl (101) re’y ‘adem-i ḳabūl olarak ta‘ayyün etti. Ḳabūl cihetinde 

sülüsān-ı ekseriyyet-i ārā lāzım idi. Ḥāṣıl olamadı ve biṭṭabi‘ reddedilmiş oldu. Vaḳit 

eẕānī on iki olmuş idi. Hey’et-i Vükelā sarāy-ı hümāyūna gittik. Ṣadr-ı A‘żam ile 

Şeyḫülislām’dan ve sarāyda rāḥatsız olarak ‘avdet eden Ma‘ārif Nāżırı’ndan mā‘adā 

vükelā mevcūd //IV-57// mevcūd* [* mevcūd sayfa sonu ve bir sonraki sayfa başında 

mükerreren yazılmış] idi. Ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl olunduk. Ḫāriciyye Nāżırı vükelā 

nāmına irāde-i kelām etti. Faḳaṭ iyi söyleyemedi. Cereyān-ı ḥāli bile muntażam 

ḥikāye edemedi.  

 

Beşinci Sulṭān Meḥmed Ḫān Ḥaẓretleri Hey’et-i Vükelā’dan memnūniyyetini ve 

Meclis-i Meb‘ūsān’ın ḥālinden müte’essif bulunduğunu iżhār buyurdu. Nihāyet 

meclis ḥaḳḳında vükelānın re’yini sordu. Ḫāriciyye Nāżırı “Fesḫetmek īcāb eder. 

Eğer re’y-i hümāyūnlarına muvāfıḳ olursa meclis fesḫedilir.” dedi.  

 

“Ne ṣūretle fesḫolunacaktır?” buyurdu. 

 

Ḫāriciyye Nāżırı da “Bir ḫaṭ ile a‘yāna gönderilir.” dedi.  

 

Pādişāhah “‘Acabā a‘yān muvāfaḳat eder mi?” //IV-58// buyurdu. 

 

Ḫāriciyye Nāżırı “Eğer arzū-yı şāhāne fesiḫ ṭarafında olduğu iżhār buyurulursa a‘yān 

da muvāfaḳat eder.” dedi.  

 

Pādişāh “Ferīd Paşa (Dāmād) muvāfaḳat etmez ḥālinden öyle anladım.” buyurdu. 

 

Bu sırada Maḥmūd Şevket Paşa ile Ḫūrşīd Paşa söze karıştı. “Ekseriyyet lāzımdır. O 

da ḥāṣıl olur.” dediler.  

 

Pādişāh da “Evet ekseriyyet kāfīdir.” buyurdu. 
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Sonra Nā’il Bey’e tevcīh-i ḫiṭāb ederek “Meb‘ūsların muḫaṣṣeṣātı tamāmen verilecek 

midir?” buyurdu. //IV-59//  

 

Nā’il Bey “Usūlen verilmemek lāzım gelir” dedi. 

 

Pādişāh Ḥaẓretleri “Verilmez ise gürültü olur. Verilse iyidir.” buyurarak muḫaṣṣeṣātın 

i‘ṭāsı re’yini iżhār buyurdular.  

 

Nā’il Bey de “Beynelvükelā müẕākere ederiz.” dediler.  

 

Müsā‘ade buyurdular vükelā çıkmağa başladı. Nā’il Bey’e iltifāt etti. Ben çıkacağım 

sırada “Ṣadr-ı A‘żam ile görüştün mü?” diyerek durdurdu. O sırada vükelā çıkmış ben 

yalnız kalmış idim. “Bugün görüşemedim.” dedim.  

 

Pādişāh “Bir kerre görüş. Bu işi //IV-60// sağlam yapınız.” buyurdular.  

 

Çıktım dīger vükelāya iltiḥāḳ ettim. Sonra sarāydan çıkar iken Başkātib Ḫālid Ẓiyā 

Bey’e ḥikāye ettim ve nuṭḳ-ı hümāyūndaki “Bu işi sağlam yapınız.” kelāmından ne 

anlamak lāzım geleceğini sordum.  

 

Başkātib “Sa‘īd Paşa’nın isti‘fā edeceğinden korkuyor etmesini istemiyor. 

Żannederim birinci derecede bu noḳtadır. Bir de a‘yānın muḫālefetinden de biraz 

şübhe ediyor. Bu noḳtaların sala sağlam yapılmasını istiyor.” dedi. 

 

Ḥuẓūra girmeden Başmābeyinci Lüṭfī Bey’in //IV-61// odasında Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın Ṣadr-ı A‘żam’ın ḫānesinden alıp getirdiği ḫaṭṭ-ı hümāyūnun ṣūretini okuduk. 

Me’āli 

 

“Muḥterem A‘yān” ḫiṭābıyla başlamış Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine re’y-i muvāfaḳat 

vermelerini ṭaleb ile netīcelendirmiştir.  

 

Bunu bilcümle Hey’et-i Vükelā imẓā ettiler. Ben bunu muvāfıḳ görmediğimmi Nā’il 

Beyle Nāfı‘a Nāżırı Sinabyan Efendi’ye de söyledim. Onlar da “Ḥaḳīḳaten muvāfıḳ 



 

 

53 

değildir. Bizim ṭarafımızdan imẓā edilmek iḳtiẓā etmez. Bunu yalnız ṣadr-ı a‘żam 

imẓā etmek kifāyet eder. Lākin Sa‘īd Paşa’nın vehm ve iḥtiyāṭı bize de imẓā 

ettiriyor.” //IV-62// dediler. Artık böyle dar ve tetik bir zamānda iḫtilāf çıkarmak 

memleket için muẓır olacağından imẓā ettik.  

 

Ben ḫaṭṭın bu ṣūretle yazılmasını da ‘acīb gördüm. Maḥmūd Şevket Paşa “Fransa’da 

böyle imiş. Öjen Piyer’de ṣarāḥaten meẕkūrdur.” dedi ve Fransızca ‘ibāresini okudu. 

Fransızca bilen rüfeḳā taṣdīḳ ettiler.  

 

Ba‘delimẓā ḫaṭṭ-ı hümāyūnun yarın yazılması ve Seryāver ile A‘yān Re’īsi’ne pāzār 

ertesi günü gönderilmesini ve vasaṭī sā‘at birde a‘yānın ictimā‘a da‘veti //IV-63// 

ẓımnında Başkitābet’ten bir telgraf keşīde edilmesini taṣvīb ve tensīb ettiler.  

 

Bu günün vaḳ‘ası bu ḳadardır.  

 

2 Kānūn-i Sānī Sene 327 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin A‘yān Dā’iresi’ne gittik. Ḫaṭṭ-ı hümāyūn geldi. Celsenin ḫafī veyā ‘alenī 

olması ḥaḳḳında müẕākere açıldı. Re’īs-i A‘yān Ġāzī Muḫtār Paşa muḫālifāne ba‘ẓı 

sözler söyledi. Taḳvīm-i Veḳāyi‘’de mesṭūrdur. Nihāyet benim ṭarafımdan Ḳānūn-i 

Esāsī’nin (121) māddesi11 iḫṭār olunması üzerine meclis a‘ẓāsı ġarbden taḫliyye 

olundu. Vükelānın çıkıp çıkmamasında aramızda tereddüd ḥāṣıl //IV-64// oldu. 

Dışarıya çıktık. Benim maḳṣadım müẕākerenin ḫafī veyā ‘alenī olması ḳarārlaştıktan 

sonra içeriye girmek idi. Ya‘nī yalnız bu noḳtada vükelānın çıkmasını ṣarāḥat-ı 

ḳānūna muvāfıḳ buluyor hem de muḫālifīnin “Vükelā a‘yān üzerinde te’sīr yapıyor.” 

i‘tirāẓātına ‘aḳlımca sed çekmek istiyor idim. Evvelā buna x orada ḥāẓır bulunan 

bilcümle vükelā muvāfaḳat ettikleri ve ḥattā dışarıya çıktıkları ḥālde sonradan 

ba‘ẓıları nedāmet ettiler ḥattā Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa ile Ḫāriciyye 

Nāżırı ‘Āṣım Bey biraz ileriye gittiler. Bana hücūma ve “Bu işleri sen yapıyorsun.” 

gibi bir takım sözlere başladılar. Maḥmūd Şevket Paşa żāhirde göründüğü gibi cesūr 

değildir //IV-65// faḳaṭ ḳalbi ṣāfīdir. Đḳtidārı mutavassıṭ olmakla berāber çalışkandır. 

Doğrusu bence ḳıymetli bir ādamdır. Ba‘ẓı ẕevāta karşı ẓa‘afı ve bir çok aḥvālde 

ḳuṣūru vardır. Ammā hey’et-i ‘umūmiyye-i aḫlāḳiyyesi i‘tibāriyle mu‘teberdir.  
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Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey ġāyet ḥarīṣ ve ṭafrafürūş bir ādam olup mesā’il-i 

siyāsiyyede esāslı bir şey yapmış olmamakla berāber Sa‘īd Paşa’nın eser-i rü’yet ve 

himmeti olan ba‘ẓı şeyleri kāmilen kendisine māleder ve dā’imā nefsini 

medḥetmekten çekinmez. Ṣadr-ı A‘żam’ın ve dīger rüfeḳādan nüfūẕlu olanların 

ġıyābında zimmeti irtikāb eder ba‘ẓı sādedil ẕevātı iḳnā‘ ederek kendisini medḥettirir. 

//IV-66// Gözü ṣadr-ı a‘żam olmakta velḥāṣıl karışık bir ẕāttır. Bu ẕātı Sofya sefīrliği 

gibi küçük bir sefāretten ḫāriciyye vezāretine* [*��1زا	 yazılmış] ḳadar īṣāl eden Sa‘īd 

Paşa iken iki māh mürūr etmeden Sa‘īd Paşa ‘aleyhine dōlāb çevirmesi māhiyyetini 

isbāta benim nażarımda kāfī idi. Bundan başka bugün ṣabāḥleyin Ḥācī ‘Ādil Beyle 

Şeyḫülislām-ı Cedīd Nesīb Efendi’nin istiḳbāline gitmiş idik. Vapur te’eḫḫür etti. Biz 

de Evḳāf Neżāreti’ne uğramak için Galata’dan Đstanbul ṭarafına geçtik. ‘Araba içinde 

ḥattā Bāb-ı ‘Ālī Yokuşu’nda bu ‘Āṣım Bey’in bir kaç gün muḳaddem Māliyye Nāżır-ı 

Sābıḳı Cāvid Bey’e //IV-67// “Memleketi kurtarmak ister iseniz beni ṣadr-ı a‘żam 

yapınız.” dediğini ḥikāye etmiş idi. Bir de elyevm Paris Sefīrimiz Rıf‘at Paşa 

Ḫāriciyye Neżāreti’nde bu ‘Āṣım Bey’den baḥis açılınca ‘Āṣım Bey’in ġāyet ḥarīṣ-i 

iḳbāl olduğunu Sofya’dan sefīr-i kebīr olmak oradan ḫāriciyyeye geçmek sonra ṣadr-ı 

a‘żam olmak gibi dā’imā ḥırṣ ve ḫülyāda bulunduğunu ḥikāye eylemiş olduğunu 

Ṭal‘at Bey (Edirne Meb‘ūsu) ile Menteşe Meb‘ūsu Ḫalīl Bey ayrı ayrı söylemişler idi.  

 

Bu Ṭal‘at Beyle Ḫalīl Bey doğru sözlü ve pek nāmūslu ādamlar olup Rıf‘at Paşa 

ḫāriciyye nāżırı iken bunlar da mütevāliyyen dāḫiliyye neżāretinde bulundular. //IV-

68// Đşte bu ḥikāyeler de ‘Āṣım Bey ḥaḳḳındaki ‘adem-i i‘timādımı taḳviyye etmekte 

idi. Bugün Dā’ire-i A‘yān’da Maḥmūd Şevket Paşa ile bana hücūm etmesi de ẕāten 

mes’elenin mühim olmasından ziyāde şaḫṣī ve Sa‘īd Paşa nezdindeki ḳadrimi 

çekemediğinden ileri geldiğini ḥissediyor idim. Bu gibi muḫtelif müṭāla‘āt beni pek 

ziyāde te’essür ve infi‘āle dūçār etti. Đsti‘fāya ḳarār verdim. Oradan Meb‘ūsān 

Dā’iresi’ne geçtim. Vükelā Odası’nda Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Beyle Çorum Meb‘ūsu 

Münīr Bey’i buldum. Her ikisi de refīḳim ve maḥremimdir. Fikrimi açık a söyledim 

ve yazdığım müsveddeyi imẓā tebyīẓ için Ḥabīb’e verdim. Bunu her naṣılsa ḫaber 

alan //IV-69// Nāfı‘a Nāżırı Sinabyan Efendi geldi. Fikrimden vazgeçirmek istedi. 

Reddettim. Sonra Nā’il Bey geldi. Ona da muvāfaḳat cevābı vermedim. ‘Adliyye 

Nāżırı Memdūḥ Bey geldi. Pek çok ıṣrār etti. Odadan çıkmaya beni mecbūr etti. Gerçi 

onu da gönderdimse de isti‘fānāmeyi tebyīẓ ettiremedim. Bunu müte‘āḳib Maḥmūd 
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Şevket Paşa geldi. Bir nevi‘ tarẓiyye ṭarzında arkadaşların yanına gitmekliğimi teklīf 

etti. ‘Đzzet-i nefsime ṣāḥib olduğumu ona da söyledim.  

 

En nihāyet Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa Meb‘ūsān Başkātibi ‘Āṣım Bey’in odasında 

beni buldu //IV-70// ve pek çok ıṣrār etti ‘ādetā sıkıldım ve bir ṭaraftan da isti‘fāmın 

sa şāyi‘ olacağından korkmaya başladım. Bunda ḥaḳlı idim çünki Meclis-i 

Meb‘ūsān’ın fesḫine teşebbüs edilmiş, mes’ele a‘yāna ḳadar ḫaṭṭ-ı hümāyūn ile 

gelmiş olduğu gün benim isti‘fām su’itefsīre uğrar idi. Ketm-i ḥissiyyāta mecbūr 

olduğumu kendi kendime taṣdīḳ ettim. A‘yān ṭarafına Ḫūrşīd Paşa’dan gelen 

(gittikten sonra yāverini göndermiş idi) ḫaber üzerine geçtim. Faḳaṭ on daḳīḳa sonra 

gizlice meb‘ūsān ṭarafına ‘avdet ederek Münīr Bey’e isti‘fānāmeyi tebyīẓ eylemesini 

//IV-71// söyleyerek yine A‘yān Dā’iresi’ne gittim. Yarım sā‘at sonra yazılmış bitmiş 

idi. Đmẓā ettim. Ṣadr-ı A‘żam’a gönderdim. Bugünkü mes’ele bu ḳadar.  

 

3 Kānūn-i Sānī Sene 327 Salı 

 

Ṣabāḥleyin yine A‘yān’a gittim. Vükelāyı orada buldum. Encümen-i Maḫṣūṣ’a da‘vet 

ettiler. Birlikte gittim. Fesiḫ ḥaḳḳında Encümen ḳarārını vermiş idi. A‘yān Hey’et-i 

‘Umūmiyyesi’nin ḳarārı yarına kaldı. //IV-72// 

 

4 Kānūn-i Sānī Sene 327 Cehārşenbih 

 

Bugün vasaṭī sā‘at yedi buçuğa ḳadar A‘yān’da ḫafiyyen müẕākere cereyān etti. 

Netīcede ekseriyyet-i ‘ażīme ile Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine ḳarār verildi. Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī’ye keyfiyyetin ‘arẓı yazısına kaldı.  

 

5 Kānūn-i Sānī Sene 327 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Meb‘ūsān’a gittim. Ne neżārete ve ne de Bāb-ı ‘Ālī’ye gitmek arzūsunda 

değil idim. Bāb-ı ‘Ālī’den telefonla beni aradılar. Fesiḫ maẓbaṭasını imẓā ettim. 

Şeyḫülislām Nesīb Efendiyle Meb‘ūsān Dā’iresi’ne ‘avdet ettim. Fesiḫ ḥaḳḳındaki 

ḫaṭṭ-ı //IV-73// ḫaṭṭ-ı* [*ḫaṭṭ-ı sayfa sonu ve sonraki sayfanın başında mükerreren 

yazılmış] hümāyūn geldi. ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey ṣadārete vekāleten ḳırā’at 
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etti. Meclis dağıldı. Cenāb-ı Ḥaḳ millet ve memleket ḥaḳḳında ḫayırlısını iḥsān 

buyursun. 

 

(Müṭāla‘a) 

 

Tevārih-i ‘Osmāniyyede pek çok emsāl ile müsbettir ki vükelā arasındaki 

i‘timādsızlık ve ḥased memleket için mūcib-i felākettir. Ḫāriciyye Nāżırı’nın ḥasedi 

ve vükelā-yı mevcūdeden ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Ma‘ārif Nāżırı Emrullāh 

Efendiyle Şeyḫülislām Nesīb Efendi Māliyye Nāżırı Nā’il Bey (bu ẕāt Cem‘iyyet 

‘aleyhine bulunur) Nāfı‘a ve Telgraf Nāżırlarından başka d dīger vükelā arasında 

ya‘nī münferiden yekdīgerine karşı emn ve i‘timādları //IV-74// yoktur. Bu ẕevātın 

yekdīgerine i‘timādı bir derecede değildir. Meselā benim ile ‘Adliyye ve Ma‘ārif 

Nāżırlarının ve Şeyḫülislām’ın yekdīgerimize i‘timādımız her türlü şā‘ibeden berīdir. 

Az çok dīgerleriyle de ṣamīmiyyet mevcūddur. Faḳaṭ öbür vükelāya karşı onların 

arasında da ve bu ta‘dād olanların da ile onların arasında da ṣamīmiyyet bu görmüyor 

idim. Ẕāten onların arasında da ṣamīmiyyetten eser yok idi. Şu ḥāl ile muḳadderāt-ı 

memleketi der‘uhde etmek mes’ūliyyetini bir türlü ḫavṣalam alamıyor isti‘fāyı 

mecbūrī görüyor idim.  

 

Aḥmed Rıẓā Bey başta olduğu ḥālde //IV-75// Ṭal‘at, Cāvid, Ḥācī ‘Ādil, Midḥat, 

Eyyūb Ṣabrī, ve Aḥmed Nesīmī Beyler bu ‘azmime ḳaṭ‘iyyen māni‘ olmak istediler 

ıṣrār eder isem kendilerinden ḳaṭ‘-ı münāsebet etmek lāzım geleceğini söylediler ve 

“Vaṭanı şu ḥālde terketmek cināyettir.” dediler. Fikr-i ḳāṣirānemce bu müṭāla‘alar 

doğru değildir. Bu ḥāl ile bizim umūr-ı ḥükūmette devām etmekliğimizi ben pek de 

muvāfıḳ bulamıyorum. Gerçi muḫālifīne teslīm-i ḥükūmet bir cināyet olduğu 

i‘tiḳādında sābitim. Ha Çünki aralarında ne iş eri ādam vardır ne de ḥüsn-i niyyet 

ṣāḥibi bir kimse bulunur. Đḥtimāl ki bu müṭāla‘am da biraz faẓladır. Faḳaṭ onların 

arasında Đsmā‘īl Kemālī Bey gibi ecnebī pārasıyla yaşayan ve Lüṭfī Fikrī gibi hem 

aḥmaḳ ve hem de //IV-76// ḥırṣ-ı cāh ile gözleri kararan kimseler var iken Ṣabrī ve 

Zeynel‘ābidīn Efendiler gibi müfsid ve aḫlāḳsız kimseler bulunur iken memleket için 

onlardan bir fā’ide taṣavvur edemem. Evet muḫālifīn meyānında Antalya Meb‘ūsu 

Ḥamdī Efendi Karesi Meb‘ūsu Vaṣfī Efendi gibi ādamlar de vardır. Bunlardan vaṭan 

ẓarar görmez i‘tiḳādındayım. Faḳaṭ bālāda esāmīsi meẕkūr olanlar ile Gümülcineli 

Đsmā‘īl gibi bir çok xxx ervāḥ-ı ḥabīsesi bulunan bir fırḳada bir kaç nāmūslu ẕevātın 
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bulunması ḥükūmeti te’mīn edemez. Bunda arkadaşlarım ile müttefiḳim. Faḳaṭ benim 

gibi ve dīger vükelānından ba‘ẓılarının //IV-77// ḥasedlerini celbedecek olan 

arkadaşlarımın idāre-i umūra vaẓ‘edinmelerini pek de muvāfıḳ görmüyorum. Onun 

için isti‘fāda muṣırrım. Ḥālā da o fikirdeyim. Ḥattā yarın cum‘a selāmlığına gitmek 

niyyetinde* [*,�1�2 yazılmış] olmadığımı bugün Ḫūrşīd Paşa’ya su’āli üzerine tekrār 

söyledim.  

 

(‘Đlāve) 

 

20 Kānūn-i Evvel Salı günü yazdığım ḫāṭıraya mürāca‘at olunur ise benim isti‘fāya 

ḥaḳlı olduğum bir kat daha* [*1ده��
 şeklinde berāber yazılmış] teżāhür eder. //IV-78//  

 

6 Kānūn-i Sānī 327 Cum‘a  

 

Bugün rāḥatsızlığımı bahāne ederek cum‘a selāmlığına gitmedim. Aḫşāma ḳadar 

evden çıkmadım. Bakalım Cenāb-ı Ḥaḳ yarın neler gösterecektir?  

 

7 Kānūn-i Sānī Sene 327 Cum‘a ertesi 

 

Bugün evden çıkmadım. Vasaṭī sā‘at üçte Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Bey yanında 

Ser‘asker-i Esbaḳ Rıẓā Paşa’nın oğlu Şükrī Beyle berāber geldi. Bir müddet āfāḳī 

sonra Rıẓā Paşa’nın ‘afvı ḥaḳḳında görüşüldü. Bu ẕāt pederinin ‘afvı vesīlesiyle bir 

çok kimselerin cem‘iyyet-i maḥreme nāmına kendilerinden //IV-79// pāra aldıklarını 

ve ḥattā Baġdād Vālīsi Cemāl Bey’in Adana’ya ‘azīmetten evvel yüz lira aldığını 

söylemiş ve vesīḳa da göstermiş idi. 10 Kānūn-i Evvel Sene 327 – muḫṭıraya bak –  

 

Cemāl Bey’den başka ẕevātın daḫī bu ḫuṣūṣta pāra aldıklarını ve ledelīcāb isimlerini 

söyleyeceğini va‘adetmiş idi. Bugün bunların isimlerini söylemesini ve vesīḳalarını 

göstermesini ṭaleb ettim. Bir çok tereddüd gösterdi ve ‘ilāveten dedi ki “Sonra bu 

ādamlar beni ezerler. Ẕāten gördüğümüz ẓarar kāfīdir. Bir de bu yüzden mutaẓarrır 

olmayalım ricā ederim.” 

 

Ḥabīb Beyle ben te’mīn ettik. Bundan ḳaṭ‘iyyen mutaẓarrır olmayacağını anlattık.  
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Bunun üzerine Şükrī Bey ber vech-i ātī //IV-80// ta‘dāda başladı. Şükrī Bey’in 

sözlerini mümkin olduğu ḳadar ‘aynen naḳlediyorum: 

 

“31 Mart Sene 325 ḥādise-i ma‘lūmesinden żannederim bir māh muḳaddem idi. 

Pederim olvaḳt yalıda oturuyor idi. Kendisinin ḥimāyesi ve Avrupayalı ve serbest bir 

ḥālde kalması için Raḥmī Bey’e mürāca‘at ettik. Bunun için beş altı bin lira ḳadar bir 

hediyye vermeğe rāẓī olduk. Boğaziçi’nde bir yalı almak ister idi. Veyāḫūd Selānik 

cihetinde bir çiftlik almak arzūsunda bulundu. Biz bunun ikisine de rāẓī olmuş idik. 

Ḥattā ben Boğaziçi’nde bir kaç yalıya bile baktım. Faḳaṭ iş olmadı. Raḥmī Bey de 

bizden pāraları alamadı. Raḥmī Bey’in bende //IV-81// taḥrīrī bir vesīḳası yoktur. 

Ancak nāmūsumla sizi te’mīn ederim vāḳi‘ olduğu gibi söylüyorum. Dediğim ta’rīḫte 

(31 Mart Sene 325 ta’rīḫinden taḫmīnen bir māh muḳaddem) Raḥmī yalıya geldi. 

Pederim Paşa ile görüştü. Ko Oda içinde pederim ile Raḥmī Bey’den başka hīç bir 

kimse yoktu. Ḥattā bizi bile bırakmadılar. Ne konuştuklarını bilmem. Raḥmī Bey’in 

geldiği günü ta‘yīn edemiyorum. Gündüz idi.  

 

Bundan başka – Üsküdar Mutaṣarrıfı Fā’iḳ Bey de elli altmış lira ḳadar cüz’ī bir şey 

aldı. Bu ẕātın yedimde pārayı aldığına dā’ir kartı vardır. Bir de Resneli Niyāzī Bey’in 

kardeşi ‘Osmān //IV-82// Fehmī Bey de iki yüz lira aldı. ‘Alemdağı ṭaraflarında bir 

şey yer aldılar. Bunun da iki yüz lirayı aldığına dā’ir elimde teẕkeresi vardır. 

Bunlardan başka Kırşehir Meb‘ūsu Maḥmūd Māhir Efendi Meclis-i Meb‘ūsān’da 

pederimi müdāfa‘a ederek ‘afvına delālet edeceği va‘adiyle Debre Meb‘ūsu merḥūm 

Đsmā‘īl Paşa vāsıṭasıyla üç yüz liramızı aldı. Ḥālbuki hīç bir şey yapamadı. Bu ẕātın 

elimde teẕkeresi gibi bir vesīḳa yoktur. Ancak bu ẕevātın cümlesiyle münāsebātımız 

bir takım vāsıṭalar ile oluyor idi. Īcāb ederse onlar ile isbāt etmek mümkindir. Faḳaṭ 

dediğim gibi ben bunları meydāna çıkarmağı //IV-83// istemem ve işime gelmez. 

Ancak size ḳānā‘at gelsin ki içinizde böyle ādamlar vardır. Ben Cem‘iyyet’ten bir 

fenālık görmedim. Ve ilelebed Cem‘iyyet’e ḫidmet etmek isterim. Ḫuṣūṣiyle Ḥabīb 

Bey’den ḥasbī olarak dōstluk görüyorum. Cem‘iyyet nāmına kiminle görüştüm ise 

Ḥabīb Bey’den başkasından ḥasbī mu‘āvenet ve dōstluk görmedim.” 

 

(Mülāḥaża) 
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Şükrī Bey’in isimlerini söylediği ẕevāt o ḳadar ḥayretimi celbetmedi ve ḳalben 

mūmāileyhin sözlerini reddedemiyor idim. Yalnız ṣūret-i ifādesinden daha bir çok 

esrārı söylemek istemediğini anlıyor idim. //IV-84// Ḥattā bu uğurda beş altı bin lira 

ḳadar pāra kaptırdıklarını söylemiş olmasına nażaran yā Raḥmī’ye meẕkūr meblaġı 

verdikleri anlaşılır veyāḫūd daha isimlerini söylemek istemediği ẕevāta pāra 

kaptırdıklarını anlamak iḳtiẓā eder.  

 

Cidden müte’essifim. Đnḳılābı yapan ve meşrūṭiyyet-i idāreyi memleketimizde te’sīs 

eden bir cem‘iyyetin a‘ẓāsından olan ve vaḳtiyle Merkez-i ‘Umūmī’de ḫidmetleri 

sebḳeden Raḥmī, Cemāl, Fā’iḳ gibi ādamların irtikāb ve irtişāları beni me’yūs etti. Ve 

bu me’yūsiyyet benim neżāretten bütün bütün çekilip artık Cem‘iyyet işiyle iştiġāl 

etmemekliğimi fikrini veriyor idi. Çünki Şükrī Bey’in ṭarz-ı beyānı ḫuṣūṣiyle //IV-

85// isimleri ta‘dād olunan ẕevātın aḫlāḳ ve aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyesi söylenen sözlerin 

tamāmen olmasa bile ḳısmen vāḳi‘e mutābık olduğuna bende ḳānā‘at ḥāṣıl oluyor idi. 

Şimdi bu ādamlara karşı ne yapabilirim?  

 

Aḥmed Rıẓā Beyle Ṭal‘at Bey’e işi anlatacağım. Evvelce muṭṭali‘ olduğum ḫuṣūṣu 

söylemiş idim. Faḳaṭ benim sözüm üzerine bunlar ne yapacaklar? Bence hīç bir şey 

yapamazlar ẕāten elde vesīḳa-i taḥrīriyye de yoktur. Olanları da da iḥtimāl ki Şükrī 

Bey inkār eder. Çünki “Meydāna çıkarmak işime gelmez.” diyor. Korkuyor. Ammā 

bu korkunun bir gün zā’il //IV-86// olacağı hepsinin māhiyyetinin meydāna çıkacağı 

şübhesizdir.  

 

Cenāb-ı Ḥaḳ memleket ve Cem‘iyyet ḥaḳḳında ḫayırlısını iḥsān buyursun. Faḳaṭ 

korkuyorum memleket ve Cem‘iyyet ḥaḳḳında korkuyorum. Allāh encāmını 

ḫayreyleye. Şükrī Bey ile Ḥabīb Bey vasaṭī sā‘at dörtte gittiler.  

 

(5) Sā‘at 

 

Sā‘at beş buçukta Ṭal‘at, Midḥat, Eyyūb Ṣabrī ve Ḥācī ‘Ādil Beyler geldiler. Merkez-

i ‘Umūmī ḳarārıyla bana evḳāf neżāretine devām etmek lāzım geleceğini bildirdiler. 

Dāḫiliyye Nāżır-ı Sābıḳı Ḫalīl Bey de bu sırada geldi. Nihāyet evḳāfa devāma mecbūr 

olduğumu anladım. O gece Aḥmed Rıẓā Bey’in ḫānesine da‘vetli imişler gittiler. 
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Gece vasaṭī sā‘at onda ben de gittim. //IV-87// Orada Ṣāḥib Mollā merḥūmun üç 

oğlunu Sa‘īd Ḥalīm Paşa’yı Seyyid ve Ḫalīl Beyleri buldum.  

 

Kabinede kalmağa rāẓī olunca intiḫābı düşünmek mecbūriyyeti ḥāṣıl olmuş idi. 

Dāḫiliyye nāżırı olmak isteyen refīḳimiz Ḥācī ‘Ādil Bey’e ba‘ẓı su’āller īrād eyledim. 

Bu su’āller cānını sıktı çünki netīcesi “Sen dāḫiliyye nāżırlığını idāre edemezsin.” 

demekten ‘ibāret idi. Ḫōş bu sözü de yüzüne karşı dīgerlerinin ya‘nī Ṭal‘at, Aḥmed 

Rıẓā Beyler ile Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın yanında söyledim. Bu sözlerim gerçi 

lüzūmundan ziyāde şiddetli idi. Faḳaṭ ma‘ẕūr idim. Çünki der‘uhde edeceği //IV-88// 

vażīfe memleket ve bilḫāṣṣa Cem‘iyyet için şu sırada mes’ele-i ḥayātiyye idi. Benim 

x ise ötedenberi Ḥācī ‘Ādil Bey’e o ḳadar i‘timādım olmadığını Ṭal‘at Bey’e vaḳtiyle 

söylemiş idim. O sözümü Ḥācī ‘Ādil Bey’e de söylemeğe mecbūr idim. Bir de 

keyifsiz idim o ‘aṣabī bir ḥālde bulunuyor idim. Daha mülāyim bir ḥālde idāre-i 

kelām edemediğimi anlıyor idim.  

 

Benim sözlerimden Ḥācī ‘Ādil ve Ṭal‘at Beylerin darıldıklarını anlıyor idim. Ben 

bundan bilḫāṣṣa Ṭal‘at’ın gücenmesinden müte’essir olmakla berāber darılmalarını 

arzū ediyor idim. Maḳṣadım uzaklaşmak //IV-89// nāmımı setretmek idi. Çünki bence 

irtikāb ve irtişāları bence ḳaviyyen mażnūn bulunan ẕevāt arasında çalışmak pek güç 

bir ḥāl olduğu gibi onları Cem‘iyyet’ten ṭard ve teb‘īd de pek müşkil belki de 

mümteni‘idi. Bugün de bu ṣūretle mücādele ile geçti.  

 

Fī 8 Kānūn-i Sānī Sene 1327 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin bermu‘tād Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Oradan şeyḫülislām-ı cedīdi ziyāret 

ettim. Ḥabīb Bey de orada idi. Birlikte çıktık postaḫāneye ḳadar geldik. Yolda bir 

ḫaylī ḥasb-i ḥāl ettik. Đrtikāb //IV-90// mes’eleleri bizi ürkütmede idi. Postaḫānede ben 

kaldım Nāżır Đbrāhīm Ṣūsa Efendiyle görüştüm. Kabinenin tebeddülünden ve 

taṣfiyyesinden baḥis açtı. Bir hafta evvel gibi mülāḳātımızda nāżırlığı 

beceremeyeceğini söylemiş “Bir müsteşārlık benim için daha a‘lā olur.” demiş idi. 

Ben de aramızdaki ḥuḳūḳ ve maḥremiyyete binā’en isti‘fā eylemesinin münāsib 

olacağını söyledim ve mūmāileyhin aḫaṣṣ-ı emeli olduğunu anladığım Cebel-i Bistān 

mutaṣarrıflığına kendisinin ta‘yīnine bir māni‘ bulunmadığını daḫī söyledim. Đsti‘fāya 

pek de muvāfıḳ görünmemekle berāber //IV-91// kabinenin bir kerre daha müsta‘fī 
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bulunduğu taḳdīrde kendisinin ḫāricde bırakılacağını ḳaṭ‘iyyen idrāk etmiş olmasına 

mebnī isti‘fāyı münāsib gördü. Yarın ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at 10-11 rāddelerinde Ṣadr-

ı A‘żam’a gidip isti‘fāsını vereceğini ve oradan benim ḫāneme geleceğini söyledi.  

 

Ayrıldık. Ben Cāvid Bey’in ḫānesine gittim. Öğle yemeğini orada yedim. Sonra Nūr-ı 

‘Osmāniyye Kulübü’nde ictimā‘ edecek olan fırḳa a‘ẓāsıyla görüşmek üzerine ka 

birlikte kulübe gittik. Midḥat, Ṭal‘at, Ḥācī ‘Ādil, Gümülcine Meb‘ūsu ‘Ārif berāber 

idi. Eyyūb Ṣabrī Bey de birlikte idi. //IV-92// 

 

Fırḳa a‘ẓāsının ekseri gelmiş idi. Ben rāḥatsız idim duramadım ḫāneme ‘avdet ettim. 

Su yuttum gecelik entārisini giydim. Bermu‘tād ta’rīḫ müṭāla‘a ediyor idim. 

Şeyḫülislām Nesīb Efendi Ḥaẓretlerinin geldiğini ḫaber verdiler. Velī‘ahdı ziyāret 

etmiş oradan bana uğramak istemiş. Yarım sā‘at ḳadar oturduk. Biṭṭabi‘ ḥāl ve 

kıyāfetimden ‘afvımı ricā ettim.  

 

Muṣāḥebe esnāsında bir söz şāyān-ı diḳḳat olmakla buraya ḳaydı lāzımdır.  

 

Şeyḫülislām “Benim bir ḫācem vardır. Erẓurūmlu Meḥmed Efendidir. Bu ẕāt dün 

bana geldi. Ġarīb bir şey söyledi. Hem müte’essif //IV-93// hem de müteneffir oldum. 

Ḫāce Meḥmed Efendi geçen gece Đstanbul Meb‘ūsu Nasūhīzāde Muṣṭafā ‘Āṣım 

Efendiyle birlikte imişler. Yanlarında başka bir ẕāt daha var imiş. Aḥvāl-ı ḥāẓıra-i 

‘ālemden baḥsedilir iken Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi ‘Bu memleket Đttiḥādcıların elinde 

bulunmaktan ise Yūnānīlerin eline geçmesini tercīḥ ederim.’ demiş.”  

 

Şāyān-ı nefret bir sözdür. Ḫāce Meḥmed Efendi yalan söylemez ṣāliḥ mütedeyyin bir 

ẕāttır. Ṣaḥīḥan Ḫāce Meḥmed Efendi yalan söylemez ben de bu ẕātı tanırım. ‘Alīm ve 

‘abīd bir ẕāttır. Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi o menfūr sözleri söylemiştir. //IV-94// Bunu da 

ümmīd ederim. Çünki aḫlāḳı pek ẓa‘īf bir ādamdır.  

 

(Đntibāh) 

 

Siyāsī ḫaṣımlarına ġalebe edemeyince memleketin yed-i ecānibe h geçmesine rāẓī 

olmak derecesine inmekten Allāhü ‘Ażīmüşşān cümleyi muḥāfaża buyursun Āmīn. 

//IV-95// 
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13 Kānūn-i Sānī 327 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a selāmlığına gitmek üzere evvelā Beşiktaş Sarāyı’na uğradım. 

Başmābeyinci Lüṭfī Bey’in odasına girdim. Maḥmūd Şevket Paşa orada idi. Benim 

görünmediğimden baḥisle serzenişte bulundu. Biraz görüştükten sonra Başkātib Ḫālid 

Ẓiyā Bey’in odasına gittim. Bir müddet görüştük. Oradan yemeğe da‘vet olunduk. 

Sarāy erkānı ve Maḥmūd Şevket Paşa ile ben ṭa‘ām ettik. Bundan sonra Dolmabaġçe 

Cāmi‘-i Şerīfi’ne gittik. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī teşrīf buyurdular. Cāmi‘ kapısında 

bermu‘tād istiḳbāl ettim. Keyifsizliğimden müte’essif olduğunu //IV-96// bugün ḫāṭır 

sormak üzere bir me’mūr göndermek istediğini ve ma‘hāẕā burada gördüğünden 

memnūn olduğunu irāde ve iltifāt buyurdular. Maḥfil-i hümāyūndaki odaya dāḫil 

olduktan bir müddet sonra ḥuẓūr-ı hümāyūna celb ve da‘vet olundum. Đşāret-i 

pādişāhīye imtisālen muḳābil-i şehriyārīde bulunan ṣandālyeye oturdum. Dāḫilī ve 

ḫāricī aḥvālden su’āl buyurdular ve Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫinden memnūn 

olduklarını iżhār ettiler ve meb‘ūsān meyānında bulunan ba‘ẓı ẕevātın ḳaṣden īḳā‘-yı 

şiḳāḳ ve iḫtilāf etmekte olduklarından o gibilerin //IV-97// bir daha intiḫāb 

edilmemesi arzūsunu gösterdiler. Şu temenniyyāt-ı ḥükümdārīye müşāreket etmekle 

berāber “Efendimiz muḫāliflerin cümlesi vaṭan ḫā’ini değildir. Bunlar üç ḳısma 

taḳsīm olunabilir. Bir ḳısmı şekl-i muḫālefeti kendi ḳānā‘atlerine muvāfıḳ buluyor. 

Öyle muḥākeme ediyor. Đkinci ḳısmı muḥākemeden maḥrūmdur ve faḳaṭ bir birinci 

ḳısma dāḫil olan ẕevāta i‘timādları var onlardan ayrılmazlar. Onların fikrine gör bilā 

muḥākeme mütāba’at ederler. Bir de üçüncü ḳısım var ki onlar ṣırf kendi menfa‘at-ı 

şaḫṣiyyelerini elde edebilmek maḳṣadıyla ortalığı dā’imā şiḳāḳ ve ḫilāf içinde 

bulundurmak isterler. //IV-98// Bu üçüncü ḳısım pek fenādır faḳaṭ lehulḥamd azdır. 

Đnşā’allāh işte bunlar tekrār intiḫāb olunmazlar meclis de kesb-i sükūnet eder iş 

görür.” dedim.  

 

Pādişāh Ḥaẓretleri “Evet öyledir. Faḳaṭ meclis hīç bu sene hīç iş görmedi. 

Memleketimiz ḫāricen bu ḳadar mesā’il ile meşġūl olduğu bir sırada dāḫilī gürültüyü 

teşdīd ettiler. Ben genç olsam bile meşrūṭiyyet-i idārenin tebeddülünü istemem. Ẕāten 

ḫilḳatim ṭabī‘atım memleketimi dā’imā mes‘ūd görmek isterim. Görmediniz mi ne 

söylüyorlar?” //IV-99//  
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Bundan sonra hemān ḥuẓūr-ı hümāyūnda bulunduğum tenhā bir zamānda su’āl 

buyurduğu gibi Sa‘īd Paşa’yı, Kāmil Paşa’yı, Ḥaḳḳī Paşa’yı sordu. Artık Kāmil Paşa 

ḥaḳḳında hīç bir şey söylemeye lüzūm görmeyerek “Bilmiyorum Efendimiz 

görüştüğüm ẕāt değildir.” dedim. Dīger ikisi ḥaḳlarında bildiğimi ‘arẓettim. Sözlerim 

her ikisinin ‘aleyhinde değildi.  

 

Namāz vaḳti taḳarrüb etmiş ve herkes namāza ḥāẓırlanmış idi. Ẕāt-ı Şāhāne ḳıyām 

buyurdu “Namāz kılalım.” dedi. Odadan çıktık. Ḫalīfe maḥfil-i hümāyūna dāḫil oldu 

ben de //IV-100// ittiṣālindeki maḥall-i maḫṣūṣta cum‘a namāzını edā ettim.  

 

Ṣalātı edādan sonra ‘avdet-i şāhānede ṣōfada başkātib ve başmābeyinciye yanında 

beni işāret ederek “Evḳāf Nāżırı Balmumcu Çiftliği’ni hīç görmedi. Bir gün buradan 

birlikte götürelim.” kelimeleriyle tekrār iltifāt buyurdular. ‘Arẓ-ı teşekkür ettim. //IV-

101//  

 

16 Kānūn-i Sānī 327 Pāzār ertesi 

 

Aḫşām üzeri Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey’in odasına gitmiş idim. ‘Ādil Bey’in 

Ḫāriciyye Nez Nāżırı’nın yanında Ḥarbiyye, ‘Adliyye Baḥriyye Nāżırlarıyla berāber 

olduğunu öğrendim. Ben gitmedim bekledim. ‘Ādil Bey geldi. ‘Adliyye Nāżırı 

Memdūḥ Bey’in de ile Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa’nın dünkü Ṭanīn Gazetesi’nin 

başmaḳālesinde vükelā-yı devlet ḥaḳḳındaki müṭāla‘āt arasında ba‘ẓı nużżārı kukla 

diye ta‘rīf etmiş olmasından münfa‘il olarak isti‘fāya ḳıyām ettiklerini ve şimdiye 

ḳadar bunlar ile uğraşarak isti‘fālarını //IV-102// geriye aldırdıklarını söyledi.  

 

Bu sırada Edirne Meb‘ūsu Ṭal‘at Bey geldi. Görüşmekte iken Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım 

Bey geldi. Bana tarẓiyye ṭarzında bir kaç söz söyledi. Ṭal‘at söze karışarak “Haydi 

öpüşünüz barışın.” dedi. Ben soğukkanlılığımı muḥāfażada devām ettim. Ḫāriciyye 

Nāżırı “Baksana öpmek istemiyor.” dedi. Sükūt ettim. Cidden bu ādama münkesir 

olmuş idim. Çünki ḳalbini iyi göremiyor ve i‘timād edemiyor idim. //IV-103// Bu 

sırada Maḥmūd Şevket Paşa geldi. Beni kucakladı. Sakalından öptüm. Bu ādam ṣāf 

ḳalblidir. Ḳuṣūru çoktur faḳaṭ ḥasenātı ġālibdir. Nażarımda Ḫāriciyye Nāżırı gibi 

ḥasūd ve fenā ḳalbli ādam değildi. Buna karşı te’essürüm zā’il oluyor idi.  
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Benim ḳuṣūrum da çoktur. Ez en cümle kīndārım. Bir ādama muġber olduktan sonra 

ona karşı dā’imā muġber kalmak isterim. Yüzünü ṣūretini görmek istemem. Maḥmūd 

Şevket böyle değildir. Allāh cümlemizi ıṣlāḥ //IV-104// etsin. Benim de fenā 

ṭabī‘atlarımı ḥüsn-i aḫlāḳa tebdīl eylesin.  

 

Bundan sonra kabine mes’elesi mevẓū‘-ı baḥs oldu. Bir gün evvel Ḫāriciyye 

Nāżırı’nın odasında Dāḫiliyye, Ḥarbiyye, ‘Adliyye, Baḥriyye Nāżır Māliyye 

Nāżırlarından mürekkeb Encümen-i Vükelā’da Nāfı‘a Nāżırı Sinabyan Efendi’nin 

kabineden iḫrācıyla yerine Cāvid Bey’in Telgraf Nāżırı Đbrāhīm Ṣūsa Efendi’nin 

iḫrācıyla da yerine Ṭal‘at Bey’in alınmalarına ḳarār vermişler. Bu ḳarārı Ṣadr-ı 

A‘żam’a söylemişler o da münāsib görmüş. Ḥattā bu ḳarārın her ikisine teblīġini bana 

ḥavāle etmek istemiş. //IV-105// Ḥācī ‘Ādil benim söylemeyeceğimi beyān etmesi 

üzerine “Öyle ise Maḥmūd Şevket Paşa söylesin.” demiş. Bu sözleri ḥikāye ettiler. 

Ben ḳaṭ‘iyyen reddettim. Bunun üzerine Ḫāriciyye Nāżırı bu iki ẕāta Hey’et-i Vükelā 

nāmına çekilmelerini teblīġ etmek vażīfesini der‘uhde etti. //IV-106// 

 

17 Kānūn-i Sānī 327 Salı 

 

Aḫşām üzeri Bāb-ı ‘Ālī’de bulundum. Meclis Odası’nda beş altı arkadaş 

toplanabildik. Ḫāriciyye Nāżırı Sinabyan Efendi’yle Đbrāhīm Ṣūsa Efendi’nin ne 

söylediklerini sorduk. Her ikisi de a‘yān olmadıkça isti‘fā etmeyeceklerini 

söylediklerini öğrendik. ‘Acīb yüz, ṣūret bir ādam isti‘fā etmem der sebāt eder bunu 

anlarım faḳaṭ “Beni a‘yān yapar iseniz emrinize itā’atle isti‘fā ederim.” sözü bence 

pek çirkīndir. //IV-107// 

 

18 Kānūn-i Sānī 327 Cehārşenbih 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da Sinabyan ve Ṣūsa Efendiler mevcūd idi. Đsti‘fā niyyetinde 

olmadıkları ḥāllerinden anlaşılıyor idi.  

 

Ben meclise sā‘at dörtte geldim. O vaḳte ḳadar Evḳāf Neżāreti’nde meşġūl oldum. 

Neżārette iken Niğde’den ṣūreti ātīde muḥarrer telgrafı aldım ve cevābını yazdım. 

 

Telgraf 
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‘Aynen şöyledir: “Evḳāf Nāżırı Ḫayrī Beyefendi Ḥaẓretlerine  

 

Niğde’nin en güzīde evlādından vaṭan-ı ‘Osmāniyānın //IV-108// yetiştirdiği 

a‘żamdan bulunmakla ve rü’yet-i celīle-i āṣafāneleri ḥamden sümme ḥamden Niğde 

ve mülḥaḳātının bā’is-i şükrānı bir derecede olmasına binā’en livā nāmına 

nāmzedliğiniz vaẓ‘edildiğinden livāmızın bu şereften maḥrūm bulunmaması 

müsterḥemdir. 

 

Niğde 17 Kānūn-i Sānī Sene 327 

 

Belediyye Re’īsi Metropolid Vekīli Naḳībüleşrāf  Müftī-i Belde  

Rāsiḫ   Papa Apostol  Meḥmed  Rıẓā” 

 

Cevābım ‘aynen şöyledir: 

 

“Niğde’de Müftī Rıẓā ve Naḳībüleşrāf Meḥmed ve Metropolid Vekīli Papa Apostol 

ve Belediyye Re’īsi Rāsiḫ Efendiler Ḥaẓerātına: 

 

Vaṭan ve milletime ‘ācizāne ḫidemāt-ı ciddiyye īfāsına vaḳf-ı vücūd edenlerden 

olduğum ve lehulḥamd velminne //IV-109// mesā‘ī-i nāçizānemin muḥterem 

vaṭandaşlarımca mażhar-ı taḳdīr olmasını pek ḳıymetdār bildiğim cihetle 

nāmzedliğimin vaẓ‘ı ḫuṣūṣundaki luṭfunuza teşekkür eder ve her ḥālükārda bizi 

tevfīḳāt-ı ḥamdāniyyesine nā’il buyurmasını Cenāb-ı Ḥaḳ’tan temennī eylerim. 

 

18 Kānūn-i Sānī Sene 327 

 

Evḳāf Nāżırı 

Ḫayrī” //IV-110// 

 

19 Kānūn-i Sānī 327 Pençşenbih 

 

Sa Gündüz sā‘at vasaṭī üçe ḳadar Evḳāf Neżāreti’nde meşġūl oldum. Üçte Ḥicāz 

Ṣıḥḥiyye Komisyonu’nun Dāḫiliyye Neżāreti’nde ictimā‘ ettiği telefonla ḫaber 
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verildi. Gittim. Beni müte‘āḳib Aḥmed Rıẓā Beyefendi de geldi. Her ikimiz bā irāde-i 

seniyye bu komisyonun a‘ẓāsındanız. Müẕākere bir buçuk sā‘at ḳadar devām etti. 

Ba‘ẓı muḳarrerāt ittiḫāẕ olundu. Oradan Aḥmed Rıẓā Beyle berāber Beşiktaş’a 

geldim.  

 

Yolda Raḥmī, Cemāl, Fā’iḳ Beylerin Ser‘asker-i Esbaḳ Rıẓā Efendi’den rüşvet 

aldıklarına //IV-111// dā’ir müdāvele-i efkār edildi. Te’essüfler beyān olundu. 

Raḥmī’nin bu intiḫābda meb‘ūs olmaması münāsib olacağını her ikimiz taṣdīḳ ettik.  

 

29 Kānūn-i Sānī 327 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da Anadolu vilāyāt-ı şarḳiyyesinden ba‘ẓılarında Kürdler ile 

Ermeniler arasında münāza‘ün fīhā olan arāẓī mes’elesine müte‘alliḳ Şūrā-yı 

Devlet’te on bir māddeli bir ḳānūn lāyiḥası tanżīm edilmiş. Onunla bu lāyiḥayı kāfī 

görmeyerek Dāḫiliyye Neżāreti’nin tanżīm ettiği on dokuz māddeli dīger lāyiḥa 

mādde be mādde ḳırā’at edilmek ṣūretiyle //IV-112// tedḳīḳ edilmeğe başlandı. 

Evvelce sükūnetle devām ettim. Müẕākerātı iḫlāl etmek istemedim. Müẕākere ilerledi. 

Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey müṭāla‘amı söylemekliğimi teklīf etti. 

 

Ben “Şimdi bu lāyiḥaları müẕākere etmekten maḳṣadımız Meclis-i Meb‘ūsān’dan 

taṣdīḳ edilmezden muḳaddem taṭbīḳ ise bence mümkin değildir. Çünki evvelā 

ḳavānīn-i esāsiyyenin ḥaḳḳ-ı taṣarrufu te’mīn eden ba‘ẓı aṣıllarını iḫlāl ediyor. Bu 

gibi ḳavānīni meclisten ḳabūl edilmeden muḳaddem taṭbīḳ etmek doğru olamaz. 

Sāniyyen taṭbīḳi taṣvīb ve ḳabūl etsek biz bu ḳānūnu mevḳi‘-i taṭbīḳe vaẓ‘edinceye 

ḳadar Meclis-i Meb‘ūsān ictimā‘ edecektir çünki zīrā mebde’-i ictimā‘ nīsāndır. Ona 

da şurada iki māh kaldı. //IV-113// Bu müddet żarfında Kürdistān eyālātını* [*��1�'=�'ا 

yazılmış] teşkīl eyleyen bilād-ı ba‘īdede taṭbīḳ olunabilir mi? Taṭbīḳe başlasak meclis 

ümniyye ṭaleb edecektir. Sālisen bu ḳānūn ile arāẓī mes’elesini ḥalletmek mümkin 

değildir. Fikrimce arāẓī mes’elesinde devletçe fedākārlık eylemek bir miḳdār meblaġ 

taḫṣīṣ ederek ṭarafeyni ırẓā ve tesviyye-i maṣlaḥat lāzımdır. Bu idāreten olur.” dedim.  

 

En evvel Ḫāriciyye Nāżırı ve bunu müte‘āḳib bilcümle vükelā taṣvīb ettiler. Lāyiḥa 

müẕākeresini bıraktılar. Benim Anadolu Hey’et-i Iṣlāḥiyyesi’ne gitmekliğimi 

muṣırrāne teklīf ettiler. Cevāben olarak dedim ki “Anadolu //IV-114// vilāyātının ḥāli 
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cümlemizin ma‘lūmudur. Ḫuṣūṣiyle bu arāẓī mes’elesi devletçe pek mühimdir. Bu 

gibi mühim mesā’ilde ḫidmet benim için de medār-ı mefḫarettir. Ancak 

muvaffaḳiyyet ümmīdi olmaksızın teşebbüs edemem. Evvelā ne yapacağımı ta‘yīn 

etmeli ben de düşünmeliyim. Elimden gelecek, muḳtedir olacağım şeyler ise 

ma‘eliftiḫār ḳabūl ederim.” dedim.  

 

Māliyye Nāżırı Nā’il Bey “Senin riyāsetinde gidecek hey’etin emrine yüz bin lira 

vermeğe ḥāẓırım.” dedi.  

 

Ben de “Şu ḥālde bırakınız bu işi intiḫāb edeceğim refīḳleriheimle müẕākere eder 

sonra //IV-115// Meclis-i Vükelā’ya ‘arẓederim.” dedim. Meclise bu ṣūretle nihāyet 

verildi. //IV-116// 

 

3 Şubāṭ Sene 327 Cum‘a 

 

Bugün selāmlık resm-i ‘ālīsi Dolmabāġçe* [*�.)�& ���	+ yazılmış] Cāmi‘-i Şerīfi’nde 

icrā kılındı. Namāzdan evvel maḥfilde Şeyḫülislām Nesīb Efendi Ha Ḥarbiyye Nāżırı 

Maḥmūd Şevket ve Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşalar ile aramızda ber vech-i ātī 

müẕākere cereyān etti. Ḫūrşīd Paşa bana ḫiṭāb ile “Bugünkü gazetelerde neşrolunan 

Kāmil Paşa’nın Ẕāt-ı Şāhāne’ye yazdığı mektūbu gördünüz mü?” 12 //IV-117//  

 

Ben “Okudum intiḫāba te’sīr maḳṣadıyla yazılmış gibi görüyorum. Çünki mesā’il-i 

mühimme-i siyāsiyyeyi muḥtevī değildir ve mücerred Cem‘iyyet ‘aleyhine hücūmdan 

‘ibāret gibidir.” 

 

Ḫūrşīd Paşa “Bu iḫtiyār çok ḥarīṣ ādamdır. Hem de bu maḳālesinde ḥaḳsızlık ediyor. 

Meselā diyor ki ‘Ṭrāblusġarb’dan dolayı Đtalya Ḥükūmeti Devlet-i ‘Aliyye’ye i‘lān-ı 

ḥarb etti. Bunun sebebi de Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyetidir.’ Allāh için söylemeli bu 

söz doğru mudur? Đ‘lān-ı ḥarb için Cem‘iyyet’in ne ḥaḳḳı vardır?” //IV-118//  

 

Şeyḫülislām Efendi “Ben Mıṣır’da iken Ṭrāblusġarb ḥaḳḳındaki fikrini Kāmil 

Paşa’dan sordum. ‘Binġāzī’yi bize bırakmalı Ṭrāblus’u Đtalya’ya vermeli.’ dedi.”13  
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Ḥarbiyye Nāżırı “Ben de bir şeye muṭṭali‘ oldum. Ḫidīv-i Mıṣır ‘Abbās Ḥilmī Paşa 

ḥaḳḳında ‘Ḫilāfet-i ‘Arabiyye düşünür.’ derler. Ben bu fikre ḳaṭ‘iyyen ehemmiyyet 

vermez idim. ‘Ḫidīv böyle budala ādam değildir.’ der idim. Faḳaṭ ar Ṭrāblusġarb 

Muḥārebesi mülābesesiyle icrā olunan muḫābereden anlıyorum ki Ḫidīv ḥaḳīḳaten bu 

fikirdedir.” dedi. //IV-119// 

 

Ḫünkār teşrīf etti. Namāzdan sonra Başkātib Ḫālid Ẓiyā Bey Kāmil Paşa ‘arīẓasının 

ne ṣūretle ve ne vāsıṭa ile Ẕāt-ı Şāhāne’ye vāṣıl olduğunu bilip bilmediğimi sordu. 

Ben de “Bilmiyorum.” dedim. Ber vech-i ātī īẓāḥāt verdi.  

 

Ḫālid Ẓiyā “Bundan iki māh ḳadar muḳaddem Kāmil Paşa ‘arīẓasını Mıṣır’dan 

Velī‘ahd’a göndermiş. Velī‘ahd bunu ḫilāf-ı uṣūl görerek Ẕāt-ı Şāhāne’ye taḳdīm 

etmemiş. Sonra El-Mü’eyyed gazetesiyle Kāmil Paşa ba‘ẓı ifşāātta bulunmakla 

berāber Şehzāde Vaḥīdeddīn Efendi’ye de bir ṣūretini //IV-120// göndermiş. 

Vaḥīdeddīn Efendi ḥuẓūr ṭaleb etti. O ṣūreti taḳdīm eyledi. Faḳaṭ ṣūrette mühür ve 

imẓā yok idi. Ẕāt-ı Şāhāne’ye bir kaç gün sonra beni çağırdı. Tenhāda ‘Bu varaḳa 

‘acabā ḥaḳīḳaten Kāmil Paşa’nın mıdır? Kendisinin imẓā ve mührü yoktur. x Bir 

mektūb yazsak da su’āl etsek naṣıl olur?’ buyurdu. Ben de ‘Usūle muvāfıḳ göremem 

Efendim.’ dedim. Vazgeçti. Aṣıl memhūr nüsḫa Velī‘ahd nezdindedir faḳaṭ benim 

żannıma göre ledelḥāce //IV-121// inkār etmek için o nüsḫa da mümẓā değildir.” dedi.  

 

Ben “Żannetmem. Kāmil Paşa bu varaḳayı inkār etmez ve inkār etmesi için sebeb de 

göremiyorum.” dedim.  

 

12 Şubāṭ Sene 327 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da Đngiltere ha Kıralı’na Ḫānedān-ı Āl-i ‘Osmān Nişānıyla 

imtiyā muraṣṣa ‘Đmtiyāz Nişānı’nın i‘ṭāsı mes’elesi tāzelendi. Ẕāten bu mes’ele bir 

māhdanberi ara sıra Meclis-i Vükelā’yı işġāl etmekte ve Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın 

fikir ve müṭāla‘asına muḫālif olarak Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey ṭarafından //IV-122// 

iḥdās edilmiş olduğu cereyān eden müẕākere ve mübāḥeseden anlaşılmakta idi. 

Bugün mes’elenin netīcelenmesi iḳtiẓā edeceğini Ḫāriciyye Nāżırı teklīf etti. Ben söze 

başladım. Çünki ṣafaḥātına vāḳıf idim.  
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“Efendim ben bu nişānın şu sırada verilmesine muḫālifim çünki Đtalya Ḥükūmetiyle 

devām eden muḥārebe esnāsında ve bilḫāṣṣa Đngiltere Ḥükūmetiyle münāsebātımızı 

taḳviyye ve ḥattā ḥüsn-i tedvīre delālet edecek hīç bir şey yok iken ve ḥükūmet-i 

müşārünileyhādan ümmīd ettiğimiz mu‘āvenetin en cüz’ī bir eser-i ma‘nevīsini 

görmeden Devletimiz en büyük iki nişānını birden i‘ṭā muvāfıḳ değildir. Daha 

geçende Pādişāhımızın //IV-123// büyük maḫdūmu Ẓiyā’eddīn Efendi Ḥaẓretleri 

Mıṣır’a ḳadar gitti. Đngiltere Kıralı’na Hind’e gider iken resm-i ta‘żīmi īfā etti. Şimdi 

nişānın ne münāsebeti vardır ve bunu mūcib ne olacaktır? Bu mes’ele Ḥaḳḳī Paşa 

kabinesi zamānında Kıral yeni cülūs ettiği sırada bir ẓiyāfette Londra Sefīrimiz Tevfīḳ 

Paşa’nın ta‘līḳ eylediği Đmtiyāz Nişānı’na bakarak pek beğendiğini ve faḳaṭ 

kendisinde olmadığını söylemiş bundan Kıral’ın nişān istediği anlaşılarak Bāb-ı 

‘Ālī’ye yazılmış idi. Şimdiye ḳadar meskūt kalmış verilmemiş olduğu ḥālde Ḫāriciyye 

Nāżırı’nın kendiliğinden kabine erkānından //IV-124// kimseye sormaksızın ḥattā 

Ṣadr-ı A‘żam’ın bile müṭāla‘ası almaksızın Londra Sefīri’ne yazarak işi Kıral’a ḳadar 

ifhām eylemesi ve nişān vermek istediğimizi anlatması doğru değildir. Bendeniz bu 

ḥāle te’essüf ediyorum. Ma‘hāẕā şu muḫābere ile Kıral nişān verileceğine muṭṭali‘ 

olduktan sonra te’ḫīri de biṭṭabi‘ tecvīz olunamayacağından nişānı verelim. Faḳaṭ 

bendeniz şöyle bir şerḥ maẓbaṭa müsveddesine şöyle bir şerḥ vereceğim. (Nişān 

i‘ṭāsına bu zamān muvāfıḳ değildir. Ancak emr-i vāḳi‘ ḥāline getirilmiş olmasından 

dolayı i‘ṭāsı //IV-125// ẓarūrīdir.)” Bunun üzerine Ḫāriciyye Nāżırıyla aramızda ber 

vech-i ātī muḥāvere açıldı.  

 

Ḫāriciyye Nāżırı “O ḥālde ḫāriciyye nāżırıyla Londra sefīrini reddediyorsunuz. Ben 

de isti‘fā ederim.” 

 

Ben “Đsti‘fā kolaydır onu hepimiz yapabiliriz. Ben fikir ve müṭāla‘amı ḳānā‘atim 

dā’iresinde söylerim. Dün Đtalya Bu bālāda ‘arẓeylediğim esbābdan başka dün Đtalya 

donanması Beyrūt gibi bir şehrimizi topa tuttu. Đngiltere Ḥükūmeti ḥālā //IV-126// 

seyirci mevḳi‘inde bulunur iken nişān göndermek beyefendi millete ve ‘āleme pek 

ġarīb görünür. Bir de Kıral yalnız Đmtiyāz Nişānı’na ḫāhişkār olduğunu irā’e etmiş 

iken siz neden a Ḫānedān-ı Āl-i ‘Osmān Nişānı’nı da ‘ilāve ettiniz?” dedim.  

 

Rüfeḳā söze karıştı. Müẕākere münḳaṭi‘ oldu. Teneffüs ediliyor idi. Bu sırada 

Ḫāriciyye Nāżırı Nāfı‘a Nāżırı Cāvid Bey’e mürāca‘atla benim ṭarafımdan maẓbaṭa 
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müsveddesine öyle bir şerḥ verilmemesini ricā etmiş. //IV-127// Cāvid Bey bana 

mürāca‘atla maẓbaṭayı bilā şerḥ imẓā etmekliğimi ricā etti. Sonra Baḥriyye Nāżırı 

Ḫūrşīd Paşa da ve Māliyye ve Māliyye ve Ma‘ārif Nāżırları Nā’il Bey ve Emrullāh 

Efendi de kendilerinin de benim fikrimde olduklarını ḥaḳīḳaten şu sırada Đngiltere 

Kıralı’na nişān göndermek ḳadar münāsebetsiz bir iş olamayacağını taṣdīḳ ettiklerini 

ve faḳaṭ “Emr-i vāḳi‘ ḥāline gelmiştir. Muvāfaḳatten başka çāre yoktur.” diyerek beni 

iḳnā‘a çalıştılar. //IV-128//  

 

Bunlara Müşārünileyhime muṭṭali‘ olduğum bir ḥaḳīḳati daha söylemeğe mecbūr 

oldum. Dedim ki “Ḫāriciyye Nāżırı şöhret almak sevdāsıyla bu işi şu sırada tāzeledi. 

Ḥattā nişānı Londra’ya kendisi götürmek istedi. Bu mülāḥażasını burada kimseye 

söylemeden Tevfīḳ Paşa’ya yazdı ondan da muvāfıḳ cevāb aldı. Sonra Ṣadr-ı A‘żam 

muḫālefet etti. Bilḫāṣṣa kendisinin Ḫāriciyye Nāżırı’nın Londra’ya gitmesine rāẓī 

olmadı. Đşte mes’elenin esāsı menfa‘at-ı devlet //IV-129// düşünülerek yapılmamıştır. 

Buna te’essüf edilmez mi? Hey’et-i ḥükūmet bir şey yapacağı zamān evvelā 

memleketin menfa‘atini düşünmek īcāb eder. Bu nişānın i‘ṭāsında şimdi ne 

menfa‘atimiz vardır?” dedim. Müşārünileyhimden başka Cāvid ve Ṭal‘at Beyler de bu 

fikrimi de taṣdīḳ ettiler faḳaṭ “Vermekten başka çāre yoktur.” dediler. Çāre olmadığını 

ben de biliyorum. Bunun üzerine tekrār müẕākereye başladık. //IV-130// Ṣadr-ı 

A‘żam demiş ki “Ben Đngiltere Kıralı’na nişān i‘ṭāsına bir şarṭ ile muvāfaḳat ederim. 

O da Pādişāhımıza Dizbağı Nişānı etmek etmelidir.” 

 

Ḫāriciyye Nāżırı Đngiltere Kıralı’nın Pādişāhımıza Dizbağı Nişānı vereceğini söyledi. 

Bunun üzerine Ṣadr-ı A‘żam’ın muvāfaḳat ettiğini de dīger vükelādan ba‘ẓıları ifāde 

eyledi. Ben de sükūt ettim. Maẓbaṭa yapıldı. Tebyīẓ edilmiş imẓā ettirilmek etmek 

üzere bana getirdiler. Ṣadr-ı A‘żam imẓā etmedikçe imẓā etmeyeceğimi //IV-131// 

söyledim ve bu def‘a da Cāvid Bey’in ricāsını ma‘ette’essüf icrā edemedim. Ertesi 

günü ya‘nī 13 Şubāṭ Sene 327 Salı Pāzār ertesi günü Dā’ire-i Evḳāf’ta maẓbaṭayı 

Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın imẓāsını gördükten sonra imẓā ettim. Ṣadr-ı A‘żam ḫasta 

olduğundan bir māhı mütecāviz Bāb-ı ‘Ālī’ye gelemiyor. //IV-132// 

 

14 Şubāṭ Sene 327 Salı  
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Bugün ṣabāḥleyin Neżāret-i Evḳāf’ta Encümen-i Neżāret’i topladım. Evḳāf 

Mektebi’ne dā’ir tanżīm kılınmış olan la ta‘līmāt lāyiḥasını okuduk. Taṣḥīḥat-ı 

cüz’iyye ile ḳabūl ettik. Vasaṭī birde Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā’da bulundum. 

Baṣra Körfezi’ne dā’ir müẕākerāt cereyān etti.  

 

Kuveyt mes’elesi ki Devlet-i ‘Osmāniyye ile Đngiltere arasında pek eski bir mes’eledir 

(Mübāreküsṣabāḥ) //IV-133// ikiyüzlü bir ḥerīftir. Bizim ṭarafa yazdığı muḥarrerātta 

Devlet-i ‘Aliyye tābi’iyyetinde olduğunu gibi ve evlādının ‘Osmānlı ‘askeri 

bulunmaları arzū ettiğini ve ḥattā Teẕkere-i ‘Osmāniyye i‘ṭāsını ister ve bir ‘abd-ı 

aṣdaḳ-ı ḫilāfetpenāhī bulunduğunu söyler. Đngiliz Ḥükūmeti’ne de ‘aynı sözleri söyler. 

Ḥattā daha ileriye giderek ḥükūmet-i müşārünileyhā ile muḳāvele bile ‘aḳdeder. Bu 

muḳāvelāta nażaran Đngiltere Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’nin Kuveyt üzerinde nüfūẕunu 

ḳabūl etmez. Kendi noḳṭasından dā’imā işi tefsīr ve te’vīl ederek ḳuvvetine güvenerek 

ḥaḳḳ-ı ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’yi //IV-134// inkār eder. Mübāreküsṣabāḥ’ın bu 

televvünü ve kendi menfa‘at-ı şaḫṣiyyesinden başka hīç bir şeyi düşünmemesi ve 

Devlet-i ‘Osmāniyye’nin Birinci Rütbe-i Mecīdī Nişānı’nı ḥāmil ve Mīr-i Mīrān 

rütbesini ḥā’iz bulunduğu ḥālde Đngiliz ḥimāyesini de dīger ṭaraftan ḳabūl eylemesi ve 

Kuveyt’in Hindistān’a nażaran pek mühim bir mevḳi‘de bulunması ḥasebiyle 

Đngiliz’in maṭmaḥ-ı nażarı olmuş ve mes’ele-i münāza‘ün fīhānın ḥudūsuna 

sebebiyyet ḥāṣıl olmuştur.  

 

Baḥreyn Adası gerek mevḳi‘an ve gerek inci ṣaydı i‘tibāriyle menfa‘aten mühimdir. 

//IV-135// Bu ada üzerinde Đngiltere Ḥükūmeti nüfūẕunu daha ziyāde taḳviyye etmiş 

ve ‘ādetā benimseyerek adanın idāresini ele almış ve Baḥreyn Şeyḫi (‘Īsā) Đngiliz’in 

bir me’mūru mesābesinde kalmıştır.  

 

(Ḳaṭar) Devletimizin bir ḳaẓāsı ötedenberi Sālnāme-i ‘Osmānī’de muḳayyed ve 

ḳā’im-i maḳāmı bulunan Ḳāsım-ı Sānī’nin bin beş yüz ġurūş ma‘āşı ve nā’ibüşşehrin 

ṭaraf-ı ḥükūmetten ta‘yīn edilmiş olması ve dīger me’mūrlarının da ma‘āşlarının 

büdçemizde //IV-136// muḳayyed ve muḥarrer bulunması i‘tibāriyle i‘tirāẓa dīger 

değer bir yeri yok iken bunun ḥaḳḳında nażar-ı ḥırṣını irā’eden çekinmemiştir.  

 

Baṣra Körfezi civārında bulunan bu ḳıṭ‘aların Memālik-i ‘Osmāniyye’den 

olduklarında şübhe yoktur. Bunlardan vergi alınmaması ve nüfūẕ-ı Ḥükūmet-i 
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‘Osmāniyye’nin fi‘ilen bulunmaması ḥükūmetin şāyān-ı te’essüf ihmāl ve 

tekāsülünden ve ricāl-ı ḥükūmetin ‘adem-i kifāyetinden olup ḥavālī-i meẕkūrede 

bulunan ahālī-i Müslimenin Đngiltere’ye terkini tecvīz edecek //IV-137// bir ‘Osmānlı 

vicdānı taṣavvur edilmez. Ne çāre ki senelerce ḥavālī-i meẕkūrenin mühmel 

bırakılması ve Đngiltere’nin o cihetlerdeki menfa‘ati devlet-i müşārünileyhānın 

gözünü açmış ve bugün ḥavālī-i meẕkūreyi ḫaṭarnāk bir ḥāl ve mevḳi‘e ilḳā 

eylemiştir. Đşte bu üç mes’ele ile bunlara müteferri‘ dīger mesā’ili müẕākere etmek ve 

artık bu mesā’il-i mu‘allaḳayı ḥalletmek ḫuṣūṣunda Đngiltere Devleti’nin gösterdiği 

arzūya tıb‘an Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye Londra Sefīri Tevfīḳ Paşa’yı müẕākereye 

me’mūr ediyor. //IV-138// Đngiltere Ḥükūmeti’nin bugünlerde şu mes’elelerin ḥallini 

arzū etmesinin sebebi Baġdād Şimendüferi’nin inşāsına Devlet-i ‘Osmāniyye’nin bir 

germī vermesi ve bu ḫuṣūṣta bir teşebbüs-i ciddī göstermesidir. Çünki Baġdād 

Şimendüferi yapılırsa biṭṭabi‘ Baṣra’ya inecek ve şimendüfer olduktan sonra nüfūẕ-ı 

ḥükūmet o ḥavālīde kesb-i ḳuvvet edecek bu da Đngiliz menāfi‘ine ṭabī‘ī muḫālif 

bulunacaktır.  

 

Đşte bu müẕākerātın esāsını bugün ḳarārlaştırdık. Cenāb-ı Ḥaḳ memleketimiz 

ḥaḳḳında ḫayırlısını iḥsān buyursun. //IV-139//  

 

(Ḫuṣūṣī Muṣāḥebe) 

 

Ṭal‘at ve Cāvid Beyler ile Meclis-i Vükelā Odası’nda ḫuṣūṣī muṣāḥebe etmekte iken 

Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın ṣıḥḥatine baḥis intiḳāl etti. Ṭal‘at Bey “Ṣadr-ı A‘żam’ın 

ṣıḥḥati pek iyi değildir. ‘Ākil Muḫtār Bey’i gördüm (doktor) ‘Ṣadr-ı A‘żam’ın irtiḥāl 

etmek iḥtimāli vardır.’ dedi. Ẕāten seksen yaşında bir iḫtiyārdır. Mes’ele mühim ve 

biṭṭabi‘ maḥremdir. Ne yapacağız? Bir kerre ictimā‘ ederek bu mes’eleyi 

düşünmeliyiz.” dedi. //IV-140// 

 

Altmış senedenberi ḫidmet-i devlette müstaḫdem ve bir çok mesā’il-i siyāsiyyesinin 

ḥallini de müşāhede etmiş Sa‘īd Paşa’nın irtiḥāli cidden ẓāyi‘āttandır.  

 

Faḳaṭ çāresiz bir gün olacaktır. Müşārünileyhin yerini tutacak ricāl-ı siyāsī bizde 

yoktur. Meydānda Londra Sefīri Tevfīḳ Paşa ile Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’dan başka 

münāsibi yoktur. Allāh Sa‘īd Paşa’ya aṭval-ı ‘ömr iḥsān buyursun. //IV-141// 
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15 Şubāṭ Sene 327 Cehārşenbih 

 

Cehārşenbih günleri in‘iḳād edecek Meclis-i Vükelā’da müterāḳim evrāḳın 

çıkarılması ḳarārlaştırılmış olduğundan bugün ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at onda meclis 

mün‘aḳid oldu. Öğleden evvel Emniyyet-i ‘Umūmiyye Müdīri Şākir Beyle Đstanbul 

Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi Edīb Bey ṭarafından tanżīm olunup Dāḫiliyye Neżāreti’nden 

Meclis-i Vükelā’ya tevdī‘ ve taḳdīm olunan bir lāyiḥa müẕākere edildi. Āsāyiş ve 

inẓibāt-ı memleketi taḳviyye edecek mevāddı ḥāvīdir. Kānūn-iCezā’nın (99) mādde 

ẕeylinin //IV-142// aḥkāmına tevfīḳan mücāzātı dā‘ī muḳarrerāt-ı ḥükūmeti 

muḥtevīdir. Ba‘ẓı māddeler ta‘dīl ve ṭayyolundu. Bir mādde ḥaḳḳında da 

mūmāileyhimā Şākir ve Edīb Beylerle müẕākere etmek ve münāsib bir uṣūle 

rabṭeylemek üzere bana ḥavāle ettiler. Yemek için Meclis-i Vükelā bir sā‘at ḳadar 

ta‘ṭīl etti. Mūmāileyhimāyı* [*�� .mūmāileyhimā yazılmış] celbettim 9	�9ا�':

Muḳarrerātı aramızda ta‘yīn ettik. Meclis-i Vükelā da ḳabūl etti.  

 

Đkinci celse ibtidāsında bu ḳarār verildi. Sonra Ereğli şirketiyle //IV-143// ḥükūmet 

arasında senelerdenberi müteḥaddis iḫtilāfātın ḥāllini mübeyyin i’tilāfnāme Meclis-i 

Vükelā cānibinden taṣvīb edildi. Meclis-i Meb‘ūsān’a taḳdīm etmek fikrindeyim. 

Faḳaṭ ekser-i rüfeḳā meclise göndermeden taṭbīḳ etmek fikrini dermeyān ve ıṣrār 

eylediler. Ben de muvāfaḳat ettim. Gerçi senelerdenberi devām eden müşkilāt ve 

iḫtilāfāta nihāyet vermek elbette memleket için ḫayırlıdır. Ḫuṣūṣiyle Nā’il Bey’in 

rivāyetine //IV-144// nażaran bu gibi iḫtilāfāt ḥalledilmeden māliyyece istiḳrāẓ imkānı 

yoktur. Bugünün mühim mes’elesi budur. Vasaṭī sā‘at altıda meclise nihāyet verildi. 

Aristidi Paşa ile ḫānelerimize ‘avdet ettik. //IV-145// 

 

17 Şubāṭ Sene 327 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a selāmlığı Dolmabaġçe Cāmi‘i’nde icrā kılındı. Ẕāt-ı Şāhāne namāzdan 

evvel ḥuẓūruna beni ḳabūl etti. Ḫāḳān-ı Sābıḳ ‘Abdülḥamīd Han’ın evlādının taṣarruf 

ettikleri Galata’da Meḥmed ‘Alī Paşa Ḫānı’nın maḥlūliyyetinden baḥisle cānib-i 

evḳāftan iḳāme olunan da‘vādan su’āl ettiler. Bitmediği ve Đstīnāf Maḥkemesi’nde 

derdest-i rü’yet olduğunu söyledim.  
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“x Ben efendilere dedim ki ‘Şer‘-i şerīfe muġāyir hīç bir şey yapamam. Evḳāfın 

ḥuḳūḳunu muḥāfaża etmek bana düşer. Ben de //IV-146// pārasını vermedikçe 

evḳāftan bir şey alamam.” buyurdu.  

 

Sonra “Namāzı müte‘āḳib vaḳfiyyeyi tescīl ettirelim.” dedi. 

 

Edā-yı ṣalātı müte‘āḳib Başkātib’in delāletiyle tekrār ḥuẓūra girdim. Evḳāf 

Maḥkemesi Ḳāḍīsı Ẓiyā Efendi ve Şeyḫülislām Nesīb Efendi Ḥaẓretleri de ḥāẓır 

idiler. Vaḳfiyyeyi Ẓiyā Efendi okudu Pādişāh imẓā etti. Ben de imẓā ettim. 

Şeyḫülislām ile Ḫālid Ẓiyā Bey (Başkātib) şāhid olarak //IV-147// imẓā vaẓ‘ettiler. 

Ben mütevellī naṣbolundum.  

 

Pādişāh Ḥaẓretleri beni bu aḫşām yemeğe da‘vet etti. “Gece sarāyda Mevlid-i Nebī 

ḳırā’at edilecektir sen de bulun.” dedi. Gece Aḫşām yarımda sarāya gittim. Yemekten 

sonra ḥuẓūr-ı hümāyūnda ḳırā’at olunan Mevlid-i Nebī’de Menḳıbe-i Nebevī’de 

bulundum. Sā‘at eẕānī dört rāddelerinde ḫāneneme ‘avdet eyledim. //IV-148// 

 

21 Şubāṭ Sene 327 Salı 

 

Bugün ṣabāḥleyin Şūrā-yı Devlet’e* [*   �1دو� �را�	ش şuraya devlete yazılmış] gittim. 

Emrullāh Efendi Ṭal‘at Bey Sa‘īd Paşa ve benden mürekkeb bir komisyon ictimā‘ etti. 

Đdāre-i ‘örfiyyenin ref‘i ve bir ‘afv i‘lānı ḥaḳḳında müẕākere cereyān etti. ‘Afvın 

‘umūmī veyā ḫuṣūṣī olmasına dā’ir ḫaylī mübāḥese* [*�?��@9 yazılmış] icrā kılındı. 

Netīcede “‘Afv-ı ‘umūmī Meclis-i Meb‘ūsān’ın ḳarārına ta‘līḳan şimdilik te’ḫīr 

edilmelidir. Maḥkūmīn-i siyāsiyye ile idāreten teb‘īd olunanlardan bir ḳısmını ‘afv ile 

iktifā edelim. Meclisin küşādından bir hafta muḳaddem de idāre-i ‘örfiyyeyi 

ref‘edelim.” yolunda ḳarārgīr oldu. Sā‘at vasaṭī (12) dağıldık. Emrullāh Efendiyle 

Ma‘ārif Neżāreti’ne gittik. Ṣadr-ı A‘żam ṭarafından bir gün evvel ġarīb bir teẕkere 

almış idik. Bunun üzerine ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede ictimā‘ ediyor idik. //IV-149//  

 

Ṣadr-ı A‘żam teẕkeresinde ḫulāṣaten şöyle diyor: “(Leşki) piskoposluğuna intiḫāb 

olunan bir rāhib taṣdīḳ-i me’mūriyyeti için īcāb eden mera berātın istiḥṣāli için 

Avusturya Sefīri’nin mürāca‘atı üzerine Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey bir teẕkere 

yazıyor. Ahi “Sefīrin şu‘be-i ‘osmāniyyeden olan Katolik ruhbānını da ḥimāyeye 
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ṣalāḥiyyeti var mıdır? Bu ḫuṣūṣtaki dosyayı ikinize gönderiyorum. Tedḳīḳ ederek bir 

rapor yazınız bu ḥāl düvel-i meşrūṭiyyette mer‘ī olan aḥvāldendir. Vükelā 

meyānından bir kaç ẕāt tefrīḳ edilerek bir mes’ele-i mühimmenin tedḳīḳi için raportör 

ta‘yīn olunurlar.” dedikten sonra Kāmil Paşa’nın üç yüz sekizdeki ṣadāretinin 

Avusturya sefīrlerinin Memālik-i ‘Osmāniyye’deki Katolik ruhbānının ḥimāyesine 

dā’ir olan bir teẕkeresiyle //IV-150// o zamānki Meclis-i Vükelā maẓbaṭasına nażar-ı 

diḳḳatimizi celbediyor ve bunun ‘uhūd-ı muḳāvelāta tevfīḳan tedḳīḳ ve ḥallini ‘ilāve 

ediyor idi.  

 

Ṣadr-ı A‘żam Ḫāriciyye Nāżırı’nı sevmez. Gerek Emrullāh Efendi’nin ve gerek benim 

de Ḫāriciyye Nāżırı’na muḥabbetimiz yoktur. Bu işe bizim me’mūr edilmekliğimizin 

hl sebebi bizim iḳtidāraımıza i‘timāddan ziyāde aradaki şu münāfeseye mebnī olsa 

gerektir. Kimbilir bundan maḳṣadı bizim Ḫāriciyye Nāżırı’nın ḫāṭırına ri‘āyet 

etmeyerek işi olduğu gibi te’vīlsiz ve sert bir lisān ile yazacağımızı taḫmīn ederek 

Ḫāriciyye Nāżırı’nı isti‘fāya mecbūr etmektir. Yoksa mücerred bir ḥüsn-i niyyet eseri 

olarak mı bize ḥavāle ediyor? Her ne ise bu iki şıḳ ḥaḳḳında Emrullāh Efendiyle biraz 

düşündük. //IV-151// Hīç bir ḥiss-i ḫuṣūṣīye tābi‘ olmayarak işi tedḳīḳ ve ‘arẓetmeyi 

ḳarārlaştırdık. Evrāḳı birer birer ḳırā’ate başladık. Sā‘at Đki sā‘at devām etti. 

Mes’elenin māhiyyeti anlaşıldı. Baḳiyye-i müẕākereyi yarın in‘iḳād edecek Meclis-i 

Vükelā’nın öğle yemeği ta‘ṭīl ine ta‘līḳ ederek ayrıldık. Oradan evḳāfa geldim.  

 

Mi‘mār Kemāl’i çağırttım. Sulṭānḥammāmı’nda Vānī Medresesi yerine inşā 

edilmekte olan Birinci Vaḳıf Ḫānı ve dün geceki ḥarīḳine dā’ir tafṣīlāt istedim. 

Ḥarīḳin ḳaṣde maḳrūn olması iḥtimāli görülüyor idi. Müdde‘ī-i ‘Umūmī‘’ye telefon 

ile ḫaber verdim. Nażar-ı diḳḳatini celbettim. //IV-152// Müte‘ahhid Müte‘ahhid 

Marko’nun bugün bir istid‘āsı olduğunu söyledi. Getirttim okudum. Ḫulāṣası “Bu 

ḥarīḳten tevellüd eden ẓarar ve ḫasār külliyyen bize ‘ā’iddir. Evvelce taḳarrür eden 

şerā’iṭ ile yeniden inşāya ḥāẓırım ancak müddet-i inşāāt kāfī olmadığından temdīdini 

ricā ederim.” Bu yoldadır. Biṭṭabi‘ muvāfaḳat ettim ve bu ḥarīḳten pek müte’essir 

oldum. //IV-153// 

 

4 Mart Sene 1328 Pāzār 
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Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’tan ‘araba ile evḳāfa gittim. Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından Ḳayṣeriyyeli Ḥamdī Efendi berāber idi. Esnā-yı rāhda Anadolu ıṣlāḥatına 

gider isem berāber gitmekliğimizi teklīf ettim. Esāsen reddetmemekle berāber 

müẕākere ve te’emmüle muḥtāc idüğünü söyledi ve birlikte Evḳāf Neżāreti’ne geldik. 

Orada da ḫaylī müẕākereden sonra bir iki gün düşünmek üzere ayrıldı.  

 

Ben oradan vasaṭī sā‘at yarımda Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Meclis-i Vükelā’da bulundum. 

Aḫşām sā‘at yediye ḳadar devām etti. Bugünün en mühim mes’elesi Petersburg Sefīri 

Ṭurḫān Paşa’dan //IV-154// gelen telgraf idi. Bunda Rusya Ḫāriciyye Nāżırı’nın 

Düvel-i Mu‘ażżama’ya mürāca‘atla Ṭrāblusġarb Muḥārebesi’ne bir netīce vermek 

üzere Đtalya’nın fikr ve emelini istimzāc eylediği ve x Devlet-i ‘Osmāniyye de kendi 

ḥuḳūḳunun muḥāfażasını Düvel-i Mu‘ażżama’ya terketmek lāzım geleceğini 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın beyān ve ifāde eylediğini ḥikāye ettikten sonra Ṭurḫān Paşa’nın 

şu ḥālin ve bu sözlerin bīṭaraflık şi‘ārına muvāfıḳ olmadığı cevābını verdiğini iş‘ār 

ediyor.  

 

Bundan başka Rusya cihetinde bulunan şehbenderlerden ve Erẓurūm Vālīsi’nden 

//IV-155// (Vālī Emīn Bey) vārid olan şifreli telgrafnāmelerde Rusya Devleti’nin 

ḥudūd-ı ‘Osmāniyyede tertībāt-ı ‘askeriyyede bulunduğu bildiriliyor idi.  

 

Kf Kafkasya’da istiḥẓārāt-ı ‘askeriyyede bulunduğu bundan bir hafta muḳaddem 

Ṭurḫān Paşa ṭarafından Rusya Ḫāriciyye Nāżırı Sazanof’a sorulmuş idi. Aldığı cevāb 

bunlar ṣırf tertībāt-ı ‘ādiyye-i ‘askeriyyeden ‘ibāret olduğu ve Devlet-i ‘Osmāniyye’ye 

karşı Rusya’nın hīç bir fikir ve emeli bulunmadığı ḳaṭ‘ī bir lisān ile ifāde kılınmış ve 

bunu iki def‘a //IV-156// “Sizi nāmūsumla te’mīn ederim.” diyerek bu ifādesini te’yīd 

eylemiştir.  

 

Sazanof’un nāmūsuyla te’mīn etmek istemesi pek ġarībdir.  

 

Bugün Ḫāriciyye Nāżırı’na gelen telgrafnāmelerde hep Rusya taḥşīdāt-ı 

‘askeriyyesini te’yīd ediyor idi.  

 

Bir de Rusya Sefīri Çarıkof’un Đstanbul’dan çekilmesi ve ‘aynı ta’rīḫte Roma sefīrini 

de geriye alması pek ma‘nīdār gibi görülüyor. Bugünlerde Rusya’nın politikasında 
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mühim tebeddül olduğu żāhirdir. Ancak bunlar Đtalya ima menāfi‘ini te’mīn etmek 

için //IV-157// bir ittifāḳ-ı ḫafiyyeye mi müsteniddir ve* [*veya? mana olarak veyā 

daha uygun] boğazların Rusya sefā’inine küşāde bulunması için esāsına müstenid 

olarak bundan dört beş māh muḳaddem Çarıkof’un Bāb-ı ‘Ālī’ye i‘ṭā ettiği devlet bir 

i’tilāf xxx teklīfinin ‘adem-i ḳabūlünden ḥuṣūle gelen iġbirār netīcesi midir? Her 

ḥālde Devlet-i ‘Osmāniyye için muẓır bir fikir ve taṣavvur olduğu anlaşılıyor.  

 

Bundan dört beş māh muḳaddem bir gece Bāb-ı ‘Ālī’de Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa ile 

olvaḳt Ma‘ārif Nāżırı ‘Abdurraḥmān Efendi ve Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey ve ben 

//IV-158// bulunuyor idik. Ṣadr-ı A‘żam Rusya Sefīri’nin verdiği varaḳayı okudu. 

Bunda diyor ki “Devletimin ḫaberi yoktur. Ben kendi müṭāla‘am olarak teklīf 

ediyorum. Eğer siz de ḳabūl eder iseniz Devletime yazayım. Đki devlet arasında bir 

i’tilāf ḥuṣūle gelsin. Esāsı şudur. Bence muvāfıḳtır. Karadeniz Boğazıyla Baḥr-ı Sefīd 

Boğazı Rusya sefā’in-i ḥarbiyyesine açık tutulsun. Buna muḳābil Rusya Hükü Devleti 

de Devlet-i ‘Osmāniyye’ye dā’imā dōstluk göstersin //IV-159// ve iki boğaz 

ḥavālīsinde fi‘ilen size mu‘āvenet göstersin ve Balka Balkan ḥükūmetlerine de icrā-yı 

neṣāyiḥ eylesin.”  

 

Şu teklīf Sefīr’in kendiliğinden olamaz. Biṭṭabi‘ devletinden telaḳḳī etmiş olduğunda 

şübhe yoktur. Binā’en‘alāhāẕā dördümüzü düşündürdü ve ġāyet maḥrem tutulması 

lāzım gelen varaḳayı Ṣadr-ı A‘żam ile Ḫāriciyye Nāżırı imẓā bir żarf içine koyarak 

üzerini temhīr ve imẓā ederek Ṣadr-ı A‘żam Müsteşārı ‘Ādil Bey’e berāy-ı muḥāfaża 

tevdī‘ ettiler. Ḥālā onun nezdindedir.  

 

Bunun üzerinden iki hafta geçmiş idi. //IV-160// x Rusya Ḫāriciyye Nāżırı’ndan aldığı 

emir üzerine Sefīr teklīfi tekrār eyledi. Artık buna karşı sükūt ḳābil olamaz idi. 

Beynelvükelā te’emmül edildi. Maḥremāne olarak Đngiltere bundan ḫaberdār 

edilmekle berāber bundan ma‘lūmātı olup olmadığı Sefīrimiz Tevfīḳ Paşa vāsıṭasıyla 

Đngiltere Devleti’nden soruldu ve Rusya’ya ṭabī‘ī cevāb-ı muvāfıḳ verilemedi. 

Đngiltere’den gelen cevāb bundan Rusya’nın bu teklīfinden ḳaṭ‘iyyen ḫaberleri 

olmadığını ve böyle şeyin olamayacağını ifāde ediyor idi. Bundan sonra Rusya da 

bugüne ḳadar //IV-161// sükūt eylemiştir.  
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Rusya’nın bizim ḥaḳḳımızdaki fikir ve emeli ma‘lūmdur. Fırṣat bulunca bizim 

ẓararımıza ḥareket edeceğine şübhe yoktur. Cenāb-ı Ḥaḳ memleketimizi muḥāfaża 

buyursun. //IV-162// 

 

5 Mart 1328 Pāzār ertesi  

 

Ṣabāḥleyin sā‘at dokuzda Evḳāf Neżāreti’ne gittim. On buçukta oradan sābıḳ 

Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi’nin Aksarāy’da Cerrāḥpaşa’daki ḫānesine gittim. 

Müşārünileyhi biraz muẓṭarib buldum sancısı olduğundan şikāyet ediyor idi. Geçen 

sene şeyḫülislām bulunduğu zamānda birlikte Cehārşenbih’de bulunan Fetḥiyye 

Medresesi’ne gitmiş ve medresenin ḫarāb bir ḥālde bulunduğunu görmüş idik. 

Müşārünileyh bu medresede taḫṣīl etmiş ve bilāḫere tedrīs eylemiş olması ḥasebiyle 

Medrese‘nin //IV-163// müceddeden ta‘mīr ve inşāsını arzū ediyor idi. Ben de bu 

arzūya muvāfaḳat ettim. Sābıḳ Đstanbul Meb‘ūsu Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi de yanımızda 

idi. Ḳarārımı Evḳāf Neżāreti Đnşāāt Müdīr-i ‘Umūmīsi Mi‘mār Kemāleddīn Bey’e 

teblīġ ettim. Mümkin olduğu ḳadar sür‘atli projesi yapıldı. Mi‘mār ‘Alāeddīn Bey’e 

iḥālesi icrāsı kılındı. Bugün de ḫitām-ı inşāātı ḥasebiyle resm-i küşādı yapıldı. Cidden 

bir ṭarz-ı bedī‘de inşā edilmiş muntażam bir medresedir. Ḥāẓirūn ‘umūmen taḳdīr 

ettiler. Mi‘mār Kemāl’e teşekkürü vecā’ibden ‘addederim. //IV-164// Oradan neżārete 

‘avdet ettim vasaṭī altıya ḳadar iştiġāl eyledim.  

 

9 Mart 1328 Cum‘a  

 

Selāmlık resmi Beşiktaş’ta Sinān Paşa Cāmi‘i’nde icrā kılındı. Ṭrāblusġarb ve 

Binġāzī şühedāsı için Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti Beşiktaş Kulübü ṭarafından bir 

mevlid-i şerīf ḳırā’at olunacağından Pādişāh Ḥaẓretlerine bir sepet şeker taḳdīm 

olunmuş Seccādecibaşı Emīn Bey yanıma geldi. Ẕāt-ı Şāhāne ṭarafından ne miḳdār 

pāra verilmek münāsib olacağını sordu. Ben de “Şeker götüren ādama bir lira veriniz 

kāfīdir.” dedim. Đki lira vermişler. Cānım sıkıldı. Cem‘iyyet nāmına pādişāha bir şey 

taḳdīm etmek Merkez-i ‘Umūmī’nin ḥaḳḳıdır. Kulüblerin //IV-165// kendi kendilerine 

ḥareket etmeleri devāmı maṭlūb olan intiżāmı iḫlāl edeceğinden başka bir nevi‘ 

dilencilik gibi bir şeydir. Kulüb Hey’et-i Đdāresi’nden birini çağırttım. Ḥareketlerinin 

münāsib olmadığını anlattım. Enver Bey’in pederi Aḥmed Bey’in yapmış olduğunu 

söylediler. O da i‘tiẕār etmiş. Bu ḳadarla bu mes’ele bitti.  
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Bundan sonra ḫuṭbe ḳırā’atine başlanacağı sırada Debreli Đbrāhīm nāmında bir 

mecẕūb minbere çıktı. Elinde bir kitāb olduğu ḥālde bir şeyler söylemek istedi. 

Cāmi‘-i şerīfin serḳayyımı ile başka bir sarıklı merḳūmu indirdiler. Ḳānūn ve şerī‘at 

diye ba‘ẓı kelimeler söylüyor idi. Faḳaṭ tamāmiyle ne ben ve ne de yanımda oturan 

Şeyḫülislām Nesīb Efendi Ḥaẓretleri anlayamadık. Sonra merḳūmun “Şerī‘at ile 

‘amel olunmuyor. Ḳānūn ile ‘amel olunuyor. Namāz cā’iz değildir.” //IV-166// diye 

ba‘ẓı münāsebetsiz söxz söylemiş aldılar polis dā’iresine sevḳettiler. Namāzdan sonra 

Ḥaẓret-i Sulṭān benimle şeyḫülislāma “Ben Mevlid-i Şerīf’te kalamayacağım. Bana 

vekāleten ikiniz kalınız. Mevlid-i şerīften sonra Balmumcu Çiftliği’ne geliniz.” 

başmābeyinciye dönerek “Sen de kal berāber gelirsiniz.” buyurdu. Teşrīf ettiler biz 

üçümüz mevlid-i şerīfi* [*�A'�/ دى�	9 yazılmış] istimā‘ ettik. Ḫitāmında ‘arabalar ile 

çiftliğe gittik çay içtik. Sonra Şeyḫülislām Efendiyle berāber ḥuẓūra girdik. Ḥuẓūrda 

ikimizden başka kimse yok idi. Bir sā‘atten ziyāde mülāḳāt devām etti. Đtalya 

Muḥārebesi’nden ve Rusya’nın bugünlerde politikasından //IV-167// baḥsedildi. 

Sonra Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası’nı ẕemmetti. “Bunlar iyi ādam değildir. Đntiḫābda 

kazanamazlar.” dedi ve Vaḥīdeddīn Efendi Ḥaẓretleriyle Mecīd Efendi Ḥaẓretlerinin 

Kāmil Paşa’yı ṣadārete me’mūr eylemesi için vuḳū‘bulan mürāca‘atlarını anlattı ve 

Mecīd Efendi’nin “Siz bu devleti batırırsınız. Ḥaysiyyetinizi muḥāfaża etmelisiniz. 

Kāmil Paşa’yı ṣadr-ı a‘żam yapmalısınız ve biraz şiddet göstermelisiniz.” gibi 

sözlerinden müte’essir olduğunu sonra meb‘ūsāndan Đ’tilāfçıların ḥuẓūra ḳabūlü için 

Vaḥīdeddīn Efendi mürāca‘at etmiş olduğu ve ‘adem-i ḳabūl cevābını almış 

bulunduğu ḥālde ertesi günü Esbaḳ Şeyḫülislām Ḥüsnī Efendiyle refīḳlerinin sarāya 

geldiklerini ve faḳaṭ ḳabūl etmediğini //IV-168// ḥikāye buyurdu (Bunu ẕāten vuḳū‘u 

zamānında işitmiş idim.).  

 

Tekrār kelāma ibtidār ile sonra Meclis-i Meb‘ūsān a‘ẓāsından sekiz on kişinin 

geldiğini ve bunları olvaḳt Hey’et-i Vükelā müsta‘fī bulunduğundan ḳabūl ettiğini ve 

ḥuẓūra girdikleri zamān başkātib ile başmābeyincinin çıkmalarını teklīf etmişler ise 

de reddeylediğini velḥāṣıl 18 Kānūn-i Evvel 1327 Pāzār günü ḫāṭırasını ḥikāye 

buyurduktan sonra bu ādamlardan pek müteneffir olduğunu ḥāliyle irā’e ve ifhām 

buyu eylediler. Bundan sonra müsā‘ade buyurdular köşkü gezdik baġçeyi gördük. 

‘Arabalarımız ile ‘avdet eyledik. Şeyḫülislām Ṣadr-ı A‘żam’ın konağına gitti. //IV-

169// Maḳṣadı Mıṣır ḳāḍīlığını ḥalletmek idi. Ḫidīv-i Mıṣır Esbaḳ ‘Adliyye Nāżırı 
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Şükrī Efendiyle Ṭrāblusşāmlı ‘Abdülḥamīd Rāfi‘ī Efendi’den birinin intiḫābını inhā 

etmiş idi. Şükrī Efendi’ye teklīf edildiği ḥālde reddeylemesine mebnī ‘Abdülḥamīd 

Efendi’ye teklīf etme Efendi’nin ta‘yīni taḥaḳḳuḳ ediyor idi. Evvelce teklīf olunan 

Aḥmed Māhir x ve ‘Ömer Ḫulūṣī Efendilerden hīç birini Ḫidīv istemiyor.  

 

Ben doğru köprüye gittim vapur ile Beykoz’a gittim. Med‘ū bulunduğumuz Beykozlu 

Ḥācī Muṣṭafā Bey’in ḫānesinde ṭa‘ām ettik. ‘Adliyye Nāżır-ı Esbaḳı Necmeddīn 

Đstanbul Vālīsi Đbrāhīm Beyler ile Kırşehri Meb‘ūsları Maḥmūd Māhir ve ‘Alī Rıẓā 

Efendiler ile Çorumlu Münīr Bey var idi ve yemekten //IV-170// sonra Ḥācī Muṣṭafā 

Bey’i taḥlīf ederek Cem‘iyyet’e aldık. Gece kayıkla Paşabaġçesi’ne Đbrāhīm’in 

Bey’in ḫānesine Đbrāhīm Beyle berāber gittim. Ben orada geceyi geçirdim. Dīger 

rüfeḳā Beykoz’da kaldılar.  

 

10 Mart 1328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sekizde Paşabaġçesi’nden vapura bindik. Đbrāhīm Beyle evḳāfa 

ḳadar geldik. Bir kaç sā‘at görüştük. Aḫşāma ḳadar dā’irede meşġūl oldum. Mühim 

bir ḥādise yoktur. Emrullāh Efendi Kırkkilisa’dan ‘avdet etmiş telefonla görüştüm. 

Benim ma‘ārif neżāreti vekāleti de biṭṭabi‘ bugün //IV-171// ḫitām buldu.  

 

11 Mart 1328 Pāzār 

 

Mekteb-i Ḳuẓāt’tan Ḥamdī Efendiyle berāber evḳāfa ḳadar gittik. Anadolu seyāḥati 

ḥaḳḳında müẕākeremiz açtık. Ḥamdī Efendi’nin benimle berāber gidip gitmeyeceğini 

sordum. Ber vech-i ātī cevāb ve müṭāla‘ada bulundu.  

 

“Emīn ol ki sana karşı ḥissiyyātım pek ṣamīmānedir. Seninle berāber Anadolu’ya 

gitmek hīç bir şey değildir. Başkasıyla gitmem.  

 

Faḳaṭ müṭāla‘amı ‘arẓedeyim.  

 

Evvelā Meclis-i Meb‘ūsān’ın küşādından muḳaddem sen de gitme. Çünki meclisten 

re’y-i muvāfıḳ //IV-172// almadan kabineninnizin mevḳi‘ini anlamadan ḥareket 
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muvāfıḳ-ı baṣīret değildir. Sāniyyen senin şimdiye ḳadar iḥrāz eylediğin bir nīk-i tām 

vardır. Korkarım onu ġā’ib edersin. Pek ziyāde te’emmüle muḥtācdır.” dedi. 

 

Bu esās üzerine ḫaylī müẕākere ve mübāḥese cereyān eyledi. Meclisin küşādından 

muḳaddem gitmemeye ben de ḳarār verdim.  

 

Ẕāten kabine erkānı arasında āheng yoktur. Ḫāriciyye Nāżırıyla benim aramda 

münāferet mevcūddur. Sa Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey’e de i‘timādım yoktur. 

//IV-173// En ziyāde i‘timād ettiğim Ṭal‘at Beydir. O da o nāmūslu çocuk da ġāyet 

ṣāftır. Onu aldatmak ḳadar kolay bir şey yoktur. Ḥācī ‘Ādil Bey’e pek aldanmıştır. 

Bence Ṭal‘at Bey acınacak bir ḥāldedir. Ḥācī ‘Ādil’den bir gün büyük bir ẓarar 

göreceği i‘tiḳādındayım.  

 

Geçen ḫāṭırātı ḫuṣūṣiyle kabine teşkīli sırasında cereyān eden muḥāvere ve 

mübāḥesātı bir kerre tedḳīḳ edecek olsak Ḥācī ‘Ādil Bey’in dāḫiliyye neżāretine 

gelmesi için başlıca mülāḥaża ve sebeb xxx intiḫāb-ı meb‘ūsānda ḫidmetinden 

istifāde //IV-174// idi. Ḥālbuki meclisin fesḫini müte‘āḳib Rumeli seyāḥati 

bahānesiyle dāḫiliyye umūrunu zavāllı Ṭal‘at’ın başına attı bıraktı gitti. Đḥtimāl ki 

Meclis-i Meb‘ūsān’ın küşādına ḳadar gelmeyecektir. Đntiḫābda ḫidmet-i ‘umūmiyye 

şöyle dursun dolaştığı vilāyetlerde bile bir meb‘ūs intiḫābına bile yardımcı olmadı. 

Rumeli Hey’et-i Iṣlāḥiyyesi ‘unvānı altında dolaşan bir hey’etten memleket istifāde 

edemeyeceğine yaḳīn ḥāṣıl ettim. Bu ẕāt nümāyiş ve ālāyişi seviyor. Đş ādamı değildir. 

Faḳaṭ ġāyet kurnazdır. Kendine gelecek mes’ūliyyetten tavaḳḳī ediyor. Şu sıralarda 

dāḫiliyye neżāreti umūrunu idāre //IV-175// edecek olsa idi biṭṭabi‘ fırḳanın lehinde 

ḥareket edecek ve bīgāne kalamayacak idi. Bunu gözü kesmedi Đstanbul’dan tebā‘üdü 

yalnız ‘unvān-ı neżāreti der‘uhde ederek işi Ṭal‘at’a gördürmenin yolunu buldu. Bir 

cihetten de fenā olmadı çünki Ṭal‘at ḳadar cesūr olamaz ve onun ḳadar yapamaz. Ben 

bunu Ḥācī ‘Ādil Bey’in yüzüne de Aḥmed Rıẓā Bey’in ḫānesinde söylemiş idim. 

Rüfeḳā söyazlerimin ṣıḥḥatini sonra anlayacaklardır. Ne çāre (ba‘de ḫarābül Baṣra).  

 

Đnşā’allāh ben ḥissiyyātımda yanılıyorum //IV-176// Ḥācī ‘Ādil Bey muvaffaḳ olsun 

memleket müstefīd olsun benim onun ḥaḳḳında müṭāla‘āt ve ḥissiyyātım bütün yanlış 

çıksın. Đşte şöyle bir takım ḥissiyyātın maġlūbu iken benim Anadolu Hey’et-i 

Iṣlāḥiyyesi’nin riyāsetine gitmekliğim münāsib değildi. Bunu ben de düşünüyor idim. 
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Faḳaṭ fikrimi kime söyleyeyim? Ḫāce Ḥamdī Efendi’nin müṭāla‘ātı ḫuṣūṣiyle bundan 

bir kaç gün muḳaddem Necmeddīn Mollā Bey’in bana ḫiṭāben “Ḫayrī seni severim. 

Eğer Anadolu’ya muṭlaḳ gidecek isen Meclis-i //IV-177// Meb‘ūsān’ın küşādından 

muḳaddem gitme. Lākin bunu benim söylediğimi dīger rüfeḳāya söyleme. Sonra 

‘Necmeddīn sebeb oldu.’ derler.” demiş idi. Bu müṭāla‘ası beni ḫaylī beni 

düşündürdü. Ḳarārımı verdim. Meclis-i Vükelā’da taḫmīnen vasaṭī sā‘at beşte fikrimi 

Ṭal‘at Bey’e söyledim. Ḳabūl etmemek istedi sebebini sordu. “Ḫastayım kanlı 

bāṣūrdan muẓṭaribim.” dedim. Ḥaḳīḳaten öyledir. Bu sözüm de yalan değildir. Ṭal‘at 

düşünmeye başladı. Sonra Cāvid ve Nā’il Beylere söyledim. Onlar da ḳabūl //IV-178// 

etmek istemediler. Bilāḫere ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey’e söyledim. O bil‘akis 

“Peka‘lādır gitme. Ḥācī nümāyişi ve sever bir ādamdır Rumeli’den ‘avdet edince 

Anadolu’ya gider.” dedi.  

 

Aḫşām oldu Ṭal‘at Beyle berāber Dāḫiliyye Neżāreti’ne gittik. Yemek yedikten sonra 

Cāvid’in ḫānesinde Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsıyla bilictimā‘ vasaṭī on ikiye ḳadar 

intiḫābāt //IV-179// işleriyle iştiġāl ettik. Ben on ikide ayrıldım. Beşiktaş’a ḫāneme 

geldim. Bu ictimā‘da ḥāẓır bulunanlar Ṭal‘at, Eyyūb Ṣabrī, ‘Ömer Nācī, Aḥmed 

Nesīmī, ‘Abdullāh Ṣabrī, ‘Alī Bey, Kemāl Bey idi.  

 

Eyyūb Ṣabrī Bey’e Konya Vālīsi Mu‘ammer Bey’den bir mektūb gelmiş bunda 

meb‘ūs intiḫāb edilmekliğimi münāsib gördüklerini yazıyor. Başka nāmzed 

bulamamışlar. Bilāḫere rüfeḳādan münāsibi intiḫāb ettirilmek üzere şimdilik benim 

nāmzedliğim Merkez-i ‘Umūmīce ḳabūl edildi. //IV-180// Mu‘ammer Bey bana ‘aynı 

ta’rīḫ ile bir mektūb yazmış. Sonra Burdur’dan isti‘fā etmek şarṭıyla muvāfaḳat 

cevābı verdim. Çünki Niğde’den intiḫāb edilir isem isti‘fā etmek istemem zīrā 

maḳābir-i ecdādım orada maḳarr masḳaṭ-ı re’sim Niğde dāḫilinde Ürgübdür. //IV-

181// 

 

12 Mart 1328 Pāzār ertesi  

 

Ṣabāḥleyin vapur ile köprüye oradan ‘araba ile Şūrā-yı Devlet Dā’iresi’ne gittim. 

‘Adliyye ve Ma‘ārif Nāżırları Şūrā Re’īsi’nin odasında ictimā‘ etmişler bir sā‘at ḳadar 

‘afv-ı ‘ālī ḥaḳḳında müẕākere ettik. Nihāyet gerek Dīvān-ı Ḥarb’den maḥkūm ve 

gerek idāreten menfī bulunanlardan en şenī‘olanlardan beş on on beş ḳadar eşḫāṣı 
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istisnā ederek mütebāḳīsini ‘afva ḳarār verdik ayrıldık. Salı günü tekrār ictimā‘ 

edeceğiz. //IV-182// Oradan Emrullāh Efendiyle berāber çıktık. O ma‘ārife ben de 

evḳāfa gittik. Aḫşāma ḳadar neżāret umūruyla iştiġāl ettim. Vasaṭī sā‘at altı buçuğa 

yakın bir zamānda evime ‘avdet eyledim. //IV-183//  

 

14 Mart 1328 Cehārşenbih  

 

Mekteb-i Ḥarbiyye’den bu gü bu sene posta mülāzımlık rütbesiyle neş’et eden dört 

yüz ṭalebenin şehādetnāme i‘ṭāsı resmine med‘ū bulunduğumdan eẕānī sā‘at beşte 

Dā’ire-i Evḳāf’tan Neżāret-i Ma‘ārif’e uğrayarak Nāżır Emrullāh Efendiyle berāber 

bir ‘araba ile Beşiktaş’ta ḫāneme geldik. Elbīsemi değiştirdim biraz ṭa‘ām ettik yine 

berāber Mekteb-i Ḥarbiyye’ye gittik. Bizden sonra Şeyḫülislām Efendi daha sonra 

dīger vükelā geldiler. En Nihāyet Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ve onu müte‘āḳib Velī‘ahd-ı 

salṭanat teşrīf ettiler. //IV-184// Sā‘at onda merāsim bitti. Oradan ḥareket ettik. 

Emrullāh Efendi Ayastefanos’taki ḫānesine gitmek üzere Yenicāmi‘ önünde 

(Emīnönü) benden ayrıldı. Ben doğru Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Sā‘at bir buçuğa 

ḳadar iştiġāl ettim. Oradan Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’in ḫānesine gittim. Aḫşām 

yemeğini yedim. Oradan Merkez-i ‘Umūmī’nin ictimā‘gāhına gittim. Vasaṭī on ikiye 

ḳadar intiḫāb mu‘āmelātıyla iştiġāl ettik. Aḥmed Rıẓā Beyefendiyle ben ayrılıp 

ḫānelerimize ‘avdet ettik. //IV-185//  

 

15 Mart 1328 Pençşenbih 

 

Dün Ḥarbiyye xx Mektebi’nde vuḳū‘bulan maerāsim ḥasebiyle Meclis-i Vükelā 

in‘iḳād edemedi. Bugün vasaṭī sā‘at bir buçukta Bāb-ı ‘Ālī’de in‘iḳād etti. Emvāl-i 

Ġayrimenḳūle Ḳānūnu’nu meclisin ictimā‘ından muḳaddem mevḳi‘-i taṭbīḳe 

vaẓ‘etmek için meclis vükelāda bir arzū gördüm. Yalnız ben muḫālif kaldım. Benim 

muḫālefetim esāsa değildir. Emvāl-i Ġayrimenḳūle Ḳānūnu’nun memleketimizde 

lüzūmuna ḳāni‘im. Đ’tirāẓım iki noḳtaya münḥaṣırdır. //IV-186//  

 

(1) Emvāl-i Ġayrimenḳūle Ḳānūnu gibi ḥuḳūḳ-ı taṣarrufiyye esāslarını tebdīl 

eyleyen bir ḳānūnu Meclis-i Meb‘ūsān’ın ictimā‘ından muḳaddem mevḳi‘-i 

taṭbīḳe vaẓ‘eylemek Ḳānūn-i Esāsī’nin (36) māddesine muḫāliftir.14  
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(2) Bu ḳānūn ḳabūl edilince bilicāreteyn taṣarruf edilmekte olan ‘aḳārāt-ı 

mevḳūfenin ḥadd-i intiḳāli x emlākin tevārüsü derecesinde tevsī‘ edilmiş 

olacağından ba‘demā maḥlūlāt mu‘accelesinden senevī müfīd olduğu yüz bin 

lirādan evḳāf maḥrūm kalacaktır.  

 

Bu iki ḫuṣūṣta ḫaylī müẕākere cereyān //IV-187// etti. Birinci i‘tirāẓıma şu vechile 

cevāb ḥāẓırlamayı ḳarārlaştırdılar. Māliyye Nāżırı bir taḳrīr verir bunda der ki 

memleketimizin i‘tibār ve emniyyet-i māliyyesini muḥāfaża edebilmek bu ḳānūnun 

çıkarılmasına vābestedir. Çıkmaz ise istiḳrāẓ etmek de mümkin değildir.  

 

“Gerçi bu da bir sözdür.” dedim. Faḳaṭ Ḳānūn-i Esāsī’nin meẕkūr māddesinde (mecl 

meclisin celb ve cem‘ine vaḳit müsā‘id olmadığı) ḳaydı naṣıl te’vīl olunur 5 Nīsān 

Sene 328 ta’rīḫinde Meclis-i Meb‘ūsān’ın küşādı muḳarrerdir. Şunda yirmi gün ḳadar 

cüz’ī bir müddet kalmış iken bu ḳānūnu naṣıl çıkarabili //IV-188// biliriz?” diye 

rüfeḳāyı iḳnā‘ etmeğe çalıştım. Şeyḫülislām Efendi Ḥaẓretleriyle ‘Adliyye ve Ma‘ārif 

Nāżırlarını ṭarafıma mütemā’il gördüm ise de ‘ilm-i ḥuḳūḳ ile ‘alāḳadār olmayan 

dīger refīḳler her ne olursa olsun bu ḳānūnun çıkması çıkarılması ṭarafını iltizām 

ettiler.  

 

Đkinci i‘tirāẓıma da “Gerçi maḥlūl mu‘accelesinden ẓararınız Evḳāfın ẓararı vardır 

faḳaṭ icāre-i mü’eccelenin tezyīdine dā’ir olan māddeler de vardır. Bununla o ẓarar 

telāfī edilir.” //IV-189// diye cevāb vermek istediler. Ben de “O māddeler bir tedḳīḳ-i 

ṣaḥīḥe müstenid değildir. Bundan başka esāsen icāre-i mü’eccelenin şimdiye ḳadar 

taḫṣīl edildiği yoktur. Nerede kaldı o icāre-i mü’eccelenin ẓamā’imi taḫṣīl olunsun. 

Bir de evḳāfın vesā’iṭ-i taḫṣīliyyesi yoktur. Vesā’iṭ-i taḫṣīliyyeyi te’mīn için de ḳānūn 

lāzımdır. O ḳānūnu ne zamān yapacağız evḳāfın ‘aleyhine olan māddeleri taṭbīḳ 

edeceğiz lehine olan //IV-190// tezyīd-i icāre māddeleri taṭbīḳsiz kalacaktır. Şimdi bu 

ḳānūnun sırası değildir.” dedim ve yalnız evḳāfın bu māddī ẓararını te’mīn etmek için 

māliyye neżāreti iki yüz bin lira senede evḳāfa vermek ve o tezyīd edilen bedelāt-ı 

īcāriyyeyi kendisini taḫṣīl eylemek lāzım gelir vellā evḳāf bütün bütün mutaẓarrır 

olur.” diye müṭāla‘amı dermeyān eyledim.  

 

Nihāyet gelecek ictimā‘mızda bu işi müẕākere etmek üzere bu işin müẕākeresini //IV-

191// te’ḫīr ettiler.  
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Bir müddet daha başka işlerin müẕākeresiyle meşġūl olduk. Sā‘at altı rāddelerinde idi. 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın Ayaspaşa’da oturduğu ḫānenin yanmakta olduğunu ḫaber aldık. 

Ḫāriciyye Nāżırıyla Dāḫiliyye Nāżırı Vekīli Ṭal‘at ḥarīḳe gittiler. Biz de dağıldık. 

Dağılmazdan evvel müẕākere ettiğimiz ḫuṣūṣātın en mühimmi benim Anadolu 

Hey’et-i Iṣlāḥiyyesi riyāsetiyle seyāḥatime //IV-192// dā’ir olandır.  

 

Ṭal‘at Bey hey’ete ḫiṭāben dedi ki “Ḫayrī Bey Anadolu seyāḥatinden ‘afvını ṭaleb 

ediyor. Eğer cidden Ḫayrī Bey gitmeyecek ise başka birini bulmak lāzımdır.” 

 

‘Umūmun nażarı bana tevcīh etti. Ben de ‘umūma ḫiṭāben “Evet rāḥatsızım ma‘ẕeret-i 

ṣıḥḥiyyem bu seyāḥate māni‘dir. Ḥattā bir māh ḳadar me’ẕūniyyet istirḥām edeceğim. 

Belki Tedāvīye muḥtācım belki ‘ameliyye-i cerrāḥiyye icrāsına bile lüzūm 

görülecektir.” //IV-193//  

 

Hey’et-i Vükelā’dan ba‘ẓıları ıṣrār etmek istedi. Biṭṭabi‘ cevābları verildi ve mahr ve 

Defter-i Ḫāḳānī Nāżırı Maḥmūd Es‘ad Efendi’nin me’mūriyyetini münāsib gördüler 

ve müşārünileyhe Hey’et-i Vükelā nāmına teblīġi teklīfi Ṭal‘at Bey’e ḥavāle eylediler. 

//IV-194// 

 

16 Mart 1328 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a selāmlığında bulundum. Namāzdan sonra Ẕāt-ı Şāhāne ne vaḳit 

Anadolu’ya gideceğimi sordu. Ma‘ẕeretimi Şeyḫülislām Efendi söyledi ve ben de 

me’mūriyyetimden (Hey’et-i Iṣlāḥiyye) riyāsetinden ‘afvımı ricā ettim. “Doğrudur 

ma‘ẕūrsunuz gitmeyiniz.” dedikten sonra “‘Ameliyyāta lüzūm olursa bir kaç güne 

ḳadar Cemīl Paşa gelecektir ona yaptırırsınız.” buyurdular ve iltifāt ettiler. //IV-195//  

 

Oradan ba‘delmüfāreḳe bir ‘araba ile Dāmād Ḥāfıż Ḥaḳḳī Beyefendi’nin Ortaköy’de 

Taşmerdiven’de bulunan ḫānesine gittim.  

 

Aḥmed Rıẓā Bey 

Ṭal‘at Bey 

Eyyūb Ṣabrī Bey 
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Đsmā‘īl Canbolat Bey 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (Baban) 

 

Bu ẕevātı buldum. Đki sā‘at ḳadar görüştük. Oradan çıktık. Ṭal‘at Bey Aḥmed Rıẓā 

Beyle Đsmā‘īl Canbolat Babanzāde ile ben de Eyyūb Ṣabrī Bey ile ‘arabalar ile 

ḥareket ettik. Ben ḫānemin önünde //IV-196// indim ayrıldım.  

 

25 Mart Sene 328 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da Emvāl-i Ġayrimenḳūle Ḳānūnu müẕākere edildi. Bu ḳānūn 

lāyiḥasını Meclis-i Meb‘ūsān’dan çıkaramayacaklarını anlayan vükelā ba‘ẓı 

mevāddının meclisin küşādından muḳaddem muvaḳḳaten taṭbīḳini arzū ettiler ve beni 

raportör ta‘yīn ederek bugüne terk ve ta‘līḳ eylemişler idi. On māddelik bir ḳānūn 

yaptım. Bunlara üç esāsı vaẓ‘ //IV-197// te’mīn eyledim  

 

(1) eşḫāṣ-ı ma‘neviyyenin taṣarruf-ı emlāk ḥaḳḳının taṣdīḳi 

(2) arāẓī-i emīriyye ve mevḳūfe ve musaḳḳaḳāt ve muşaġġalāt-ı mevḳūfenin 

ba‘delvefāt te’mīn-i dīn eylemesi 

(3) ḥadd-ı iştiġālin tevsī‘i.  

 

Bunların te’mīn eden mevāddı taḥrīr ve on mādde olmak üzere tertīb ederek Māliyye 

Nāżırı Nā’il Bey’e verdim. Ḥuẓūr-ı hümāyūnda okudu taṣvīb ettiler hemān 

‘arẓedilmesini münāsib gördüler.  

 

Ben dedim ki “Meclis-i Meb‘ūsān’ın küşādından //IV-198// muḳaddem bu ḳānūnu 

çıkarmak Ḳānūn-i Esāsī’ye muḫāliftir. Çünki (36) māddenin vaẓ‘ettiği aḥkām 

düşünülür ise ḳavānīn-i muvaḳḳatenin ne ṣūretle vaẓ‘olunacağı müstebān olur (devleti 

bir ḥāl-i muḫāṭaradan ve emniyyet-i ‘umūmiyyeyi ḫalelden viḳāye maḳṣadıyla vükelā 

muvaḳḳaten ba‘ẓı aḥkām-ı ḳānūniyye vaẓ‘eder. Eğer meclisin celb ve cem‘ine vaḳit 

müsā‘id değilse). Evvelā böyle bir muḫāṭara yoktur sāniyyen 5 Nīsān Sene 328’de 

meclis küşād edilecektir.” 
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Ṭal‘at Bey bana cevāben dedi ki //IV-199// “Māliyye Nāżırı “Bu sene istiḳrāẓ 

edebilmek için bu ḳānūnun çıkması lāzımdır.’ diyor. Đstiḳrāẓın ‘aḳdedilememesi 

devleti muḫāṭaraya ilḳā eder.” 

 

Dedim ki “Bunu teslīm edemem. Teslīm olunsa bile Ḳānūn-i Esāsī’de ikinci fıḳra 

‘meclisin celb ve cem‘ine vaḳit müsā‘id olmadığı ḥālde’ diyor. Ḥālbuki vaḳit 

müsā‘iddir.” 

 

Bunun üzerine bir müddet münāḳḳaşa cereyān etti. Dīger vükelā hemān kāmilen 

denilecek derecede bir ekseriyyetle Ṭal‘at Bey’e ṭarafdār idiler. Ṣadr-ı A‘żam da //IV-

200// mütemādiyyen ḫānesinden ḫaber gönderiyor bu ḳānūnun çıkmasını ta‘cīl ediyor 

idi. Nihāyet “Efendim meclisin ictimā‘ından muḳaddem bu ḳānūnu çıkarmağa benim 

muvāfaḳatim mümkin değildir. Ben isti‘fā eder çekilirim siz çıkarırsınız.” demeğe 

mecbūr oldum.  

 

Biraz tavaḳḳuftan sonra bu māddelerin meclise müsta‘celiyyet ḳarārıyla tevdī‘ine rāẓī 

oldular.  

 

Bundan mühim müẕākere cereyān etmedi. Meclis dağıldı. //IV-201// 

 

26 Mart 1328 Pāzār ertesi 

 

Sā‘at vasaṭī beşte Midḥat Bey evḳāfa geldi. Berāber Beyoğlu ṭarafına geçtik. 

Tokadlıyan’da yemek yedik. Birlikte Cāvid Bey’in ḫānesine av geldik. Merkez-i 

‘Umūmī orada ictimā‘ etti. Nıṣfülleylden bir buçuk sā‘at sonraya ḳadar intiḫābāt 

işiyle istimā‘ iştiġāl ettik. Midḥat Beyle oradan ayrıldık. Köprüye d ḳadar yayan 

geldik. Orada bir otomobil bulduk bindik. Ben Beşiktaş’ta indim. Vaḳit //IV-202// 

ṣabāḥa yaklaşmış idi. Yattım uyuyamadım. Ṣabāḥa karşı iki sā‘at ḳadar anca 

uyuyabildim.  

 

27 Mart 1328 Salı ṣabāḥı kalktım. Evḳāf ketebesinden bir efendi geldi. Muḥāsebeci 

Fu’ād Bey’in vefātı ḫaberini verdi. Müte’essir ve müte’essif oldum. Derḥāl bir duş 

yaptım giyindim. Fu’ād Bey’in ḫānesine gittim.  
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Kimseler yoktur. Dāmādını ta‘ziyye ettim. Oradan Evḳāf Neżāreti’ne gittim. //IV-

203// Neżāret erkān ve me’mūrīnini cenāzeye gönderdim. Ben odamdan telefonla 

cenāzenin Beşiktaş’tan eẕānī sā‘at beşte ḥareket ettiğini ḫaber aldım. Bir ‘araba ile 

Eyyūb’e gittim. Cenāze de gelmiş. Ṣalāt-ı żuhru orada ba‘deledā zavāllı refīḳim Fu’ād 

Bey’i defnettik. Mūmāileyh bu salı gecesi eẕānī sā‘at żuhūr dokuzda Beşiktaş’ta 

Ḫayreddīn’deki yalısında (üremiden) (böbrek ḫastalığıdır) vefāt etmiştir. //IV-204// 

Taḫmīnen elli iki yaşlarında ġāyet ‘afīf ve ḫalūḳ bir ẕāt idi. Mekteb-i Ḥuḳūḳ’tan 

tanırım. Ḫuṣūṣī görüşü* [*	کور'ش yazılmış] yirmi senelik arkadaşımdır. Raḥmetullāhu 

‘aleyhi ve raḥmeten vāsi‘eten. //IV-205// 

 

30 Mart 1328 Cum‘a  

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at dokuzda Dārülfünūn’a gittim. (Hilāl-ı Aḥmer) Cem‘iyyeti 

a‘ẓā-yı mü’essisesinin ictimā‘-i senevīsine da‘vet edilmiş idim. Lā aḳal yüz a‘ẓānın 

ḥāẓır bulunması şarṭ idi. Ḥālbuki sā‘at ona ḳadar beklediğimiz ḥālde ancak kırk a‘ẓā 

gelebildi. Niżāmnāme-i dāḫilī mūcebince on beş gün sonra ictimā‘ etmek üzere 

dağıldık. Oradan Sinān Paşa Cāmi‘i’nde Beşiktaş’ta selāmlık resm-i ‘ālīsine geldim. 

Ba‘deṣṣalāt ‘avdet-i şāhānede maḥfil-i hümāyūn kapısında ‘arabaya bineceği sırada 

//IV-206// Sulṭān Meḥmed-i Ḫāmis Ḥaẓretleri ‘ācize tevcīh-i ḫiṭāb ederek şöyle iltifāt 

etti “Anadolu seyāḥatine gidemeyeceğinizi Ṣadr-ı A‘żam’a söyledim. Gitmeyiniz 

başkasını göndersinler. ‘Bu ādam burada bize lāzımdır.’ dedim. Ṣadr-ı A‘żam sizi 

görünce söyler.” buyurdu. Teşekkür ettim. ‘Arabaya bindi çiftliğe* [* çiftliği 

(akkuzatif) yerine çiftliğe (datif) ḥāli kullanılmış] teşrīf ettiler.  

 

Bugün cum‘a namāzını kılar iken xxx ya‘nī ḫuṭbe ḳırā’at edilir iken Đkinci Mābeyinci 

Tevfīḳ Beyle aramızda şöyle bir muḥāvere cereyān etti. 

 

Ben “Ḫaṭīb Efendi Ẕāt-ı Şāhāne’nin //IV-207// ismini Meḥmed Reşād Ḫān tesmiyye 

etmesinin etmesini ben muvāfıḳ bulmuyorum. Meclis-i ‘Umūmī-i Millī Cülūs 

Karanāmesi’nde “Meḥmed Ḫān-ı Ḫāmis” tesmiyye etmiş idi.” 

 

Tevfīḳ Bey “Evet öyledir faḳaṭ Ẕāt-ı Şāhāne (Reşād) maḫlaṣının dā’imā 

ẕikredilmesini arzū ediyor. ‘Bu benim ism-i ma‘rūfumdur.’ diyor ḥattā sikkelerde 

tuğranın yanında maḥkūk olan (Reşād) kelimesi ba‘ẓan iyi ḥakkedilmemesine cānı 
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sıkılıyor. Bir iki def‘a bendenize söyledi. Ben de ‘Efendim //IV-208// sizin sikkeniz 

pek çok tedāvül eylediğinden aşınmış olacaktır.’ dedim. Mümkin ise Māliyye 

Nāżırı’na Ẕāt-ı ‘Ālīniz iḫṭār ediniz. Ḫulāṣa Ẕāt-ı Şāhāne ismiyle berāber Reşād 

mahlasının ẕikredilmesini dā’imā arzū eder.” dedi. 

 

Bu ḫuṣūṣtaki müẕākere bu ḳadardır. Namāzdan sonra Ẕāt-ı Şāhāne ‘avdet ettikte 

Tevfīḳ tekrār yanıma geldi “Seninle biraz görüşmek isterim. dedi. Ḫünkār Odası’na 

çıktık. Kapıyı kapadı birer ṣandālyeye oturduk. Ber vech-i ātī beyānātta //IV-209// 

bulundu.  

 

“Size ġāyet maḥrem bir şey söyleyeceğim. Rüfeḳānızdan īcāb edenlerin nażar-ı 

diḳḳatini celbedebilirsiniz faḳaṭ benim nāmımı ẕikretmeyiniz – Velī‘ahd’ın 

bugünlerde biraz ‘aṣabīlik göstermeye başladığını işitiyorum. Kendi kendine başını 

alıp gidiyor yağmur altında şemsiyyesiz geziyor. Velḥāṣıl ‘illet-i dimāġiyyeye 

mübtelā olduğu anlaşılıyor. Velī‘ahd’dan sonra Vaḥīdeddīn Efendidir. Bu ise 

żannederim milletin başına belā olur.”  

 

Bu sözleri te’essüf ve ḥayretle //IV-210// dinledim (Velī‘ahdın ṣıḥḥati bu ṣūretle 

muḫtel olmuş ise cidden acırım hem Velī‘ahd’ın şaḫṣına ve hem de millete ve 

memlekete acırım. Zīrā Velī‘ahd Ḥaẓretlerinin ciddiyyet ve metāneti bu memlekete 

ḫidmet eder ümmīdini bende ḥāṣıl etmiştir. Cenāb-ı Ḥaḳ şifā-yı ‘ācil iḥsān buyursun.). 

Benim sükūt ile ve yalnız te’essüfler beyān eylemekliğim üzerine Tevfīḳ Bey “Ben 

keyfiyyeti bir daha taḥḳīḳ ederim. Alacağım ma‘lūmātı sana bildiririm.” dedi. Her 

ikimiz müte’essif olduğumuz ḥālde ayrıldık. //IV-211// 

 

15 Nīsān Sene 1328 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de vasaṭī sā‘at üçte in‘iḳād etti. Bu Baḥr-ı Sefīd 

Boğazı’nın küşādını Rusya Devleti bir nota ile ṭaleb ediyor. Diyor ki “Gerek vaḳt-i 

ḥaẓarda ve gerek zamān-ı seferde Ru sefā’in-i ticāriyyeye boğazların seddi ‘uhūd-ı 

mevcūde aḥkāmına muġāyirdir.” Bu fıḳrayı tedḳīḳ ettik bu sözün menşe’ini 

düşündük. Ayastefanos Mu‘āhedenāmesi’nin żannederim (23) māddesinde fıḳra-i 

meẕkūre me’āli mündericdir15. Faḳaṭ Berlin ‘Ahdnāmesisiyle Ayastefanos 

Mu‘āhedesi’nin //IV-212// ḥükmü kalmamıştır. Gerçi Rusya Ḥükūmeti (muġāyir-i 
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‘uhūd) demekle iktifā ediyor. Hangi ‘ahde muġāyir olduğunu taṣrīḥ etmiyor. Ancak 

Ayastefanos Mu‘āhedesi’nden başka fıḳra-i meẕkūre ḥükmünü gösterir bir ‘ahd 

olmamasına nażaran maḳṣadı Ayastefanos olacaktır. Biz de bu fıḳraya menşe’ ve 

maḥall-i istinād göstermeyerek “Memleketi ḥāl-i ḫaṭar ve tehlikeye ilḳā edecek her 

nevi‘ tecāvüze karşı boğazları seddetmek Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’nin ḥaḳḳıdır.” 

dedikten sonra boğazın küşād ve ‘adem-i küşādı mevẓū‘-ı mübāḥese oldu. //IV-213// 

Dört buçuk sā‘at devām eden müẕākerede netīcesinde (1) Boğaz’ın bilmecbūriyye 

küşādına maḥal verecek mürāca‘āt ve taẓyīḳāt-ı düveliyyeye meydān vermeyerek 

yalnız sefā’in-i ticāriyyenin geçebileceği ḳadar bir izin şimdiden açılması fikriyle- (2) 

Boğaz’ı açmayıp Đtalya Devleti Düvel-i Mu‘ażżama’ya Boğaz’a tecāvüz 

etmeyeceğine te’mīnāt vermesi veyāḫūd bizce emniyyet-i kāmile ḥāṣıl olması ḥālinde 

açarız cevābının i‘ṭāsıyla x şimdilik iktifā edilmesi fikri- re’ye konuldu. //IV-214// 

Birinci fikri yalnız ben ḳabūl ettim. Benden başka rüfeḳānın fikirleri ikinci re’ye 

ẕāhib oldular. Ekseriyyet o ṣūretle taḳarrür etti.  

 

Esnā-yı mübāḥesede rüfeḳādan ba‘ẓıları ez en cümle Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım ve 

Māliyye Nāżırı Nā’il Beylerin fikirleri de birinci re’y olduğu ḥālde Ṣadr-ı A‘żam’ın 

meylini ḥissetmeleri üzerine tebdīl-i fikr ettiler ve her ikisinin de bu ḫuṣūṣta re’y-i 

sābitleri olmadığı sözlerinden anlaşılıyor idi. Her ne ise bugün bu ṣūretle ḳarār verildi. 

//IV-215//  

 

18 Nīsān Sene 1328 Cehārşenbih  

 

Bugünkü Meclis-i Vükelā’da yine Boğaz mes’elesi mevẓū‘-ı baḥs oldu. Đngiltere’de 

sefīrimiz Tevfīḳ Paşa’dan gelen telgrafta gerçi Boğaz’ın seddinde ḥaḳḳımız derkār ise 

de küşādı bizim için daha fā’ideli olacağı tavṣiyye olunuyor dīger devletlerin teklīfi 

de buna yakındır. Rusya Ḥükūmeti de evvelki teklīfinden vazgeçmiyor.  

 

Bunun üzerine cereyān eden müẕākere netīcesinde cereyān //IV-216// eden muḫāberāt 

netā’icine nażaran ‘adem-i küşādı bilāḫere mecbūriyyetle küşādını intāc edebileceğini 

ve bu da Londra Mu‘āhedenāmesiyle bize te’mīn edilmiş olan bir ḥaḳḳı16 iḫlāl demek 

olmasına mebnī şimdiden küşādı ya‘nī bir tüccār sefā’ininin mürūruna müsā‘id bir iz 

açılması ṣūreti x taṣvīb olundu ki evvelki mecliste benim fikrim idi ve evvelce bu fikri 
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tervīc etmiş olsa idik bence daha münāsib olurdu. Çünki böyle olacağı ma‘lūm idi. 

//IV-217//  

 

Bu ḳarār verildi meclis sā‘at yedi buçukta ḫitām buldu. Ṣadr-ı A‘żam ile ḫuṣūṣī 

görüştüm. Emvāl-i Ġayrimenḳūle Ḳānūnu’ndan ba‘ẓı mevāddın tertīb ve tanżīmini ve 

esbāb-ı mūcibe lāyiḥasının iḥẓārını bana ḥavāle etmişler idi. Onları ḥāẓırlamış idim. 

Ṣadr-ı A‘żam’a verdim. Gelecek mecliste mevẓū‘-ı baḥs etmek üzere aldı. //IV-218//  

 

20 Nīsān Sene 328 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a namāzından evvel Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’nda Başmābeyinci Lüṭfī 

Bey’in odasında müşārünileyh ile yalnız olarak görüştüm. Āfākī ba‘ẓı muṣāḥebāttan 

sonra “Size teblīġ edecek ba‘ẓı sözler vardır. Đyi teşrīf ettiniz. Ẕāt-ı Şāhāne geçen gün 

Meclis-i Meb‘ūsān riyāsetine kimin intiḫāb edileceğinden baḥis buyurdular ve nihāyet 

dediler ki ‘Benim ṭarafımdan Ḫayrī Beyle Ṭal‘at Bey’e söyle bu sene Meclis-i 

Meb‘ūsān riyāsetine Saruhan Meb‘ūsu Ḥüseyin Kāżım //IV-219// Bey’i münāsib 

görüyorum. O olmazsa Kastamonu Meb‘ūsu Necmeddīn Bey münāsib olur. O da 

olmazsa Ḥācī ‘Ādil Bey de münāsibdir.’ dedi. Ba‘ẓı gazeteler Ḫalīl Bey’den de 

baḥsediyorlar Efendimiz onu münāsib görmüyorlar.” dedikten sonra sözüne devām ile 

“Ben Ẕāt-ı Şāhāne’ye ‘Efendim Ṭal‘at Bey’i görmek bendeniz için müşkildir. Bāb-ı 

‘Ālī’ye gitsem irāde teblīġine gittim diyerek sermāye-i ḳīl ü ḳāl olur. Ammā Ḫayrī 

Bey’i cum‘a günleri görürüm. Ona emr-i şāhānenizi teblīġ ederim Ḫayrī Bey Ṭal‘at 

Bey’e söyler. //IV-220// Ḫayrī Bey fırḳanın kodamanlarındandır.’ dedim. Ẕāt-ı 

Şāhāne de ‘Evet fırḳanın koma kodamanlarındandır.’ dedi ve sözü bitirdi.” 

 

Cevāben dedim ki “Şevketme‘āb Efendimizin irādeleri cümlemiz için muṭā‘dır. Ṭal‘at 

Bey’e de biṭṭabi‘ yarın teblīġ ederim. Ancak Meclis-i Meb‘ūsān re’īsini Hey’et-i 

Meb‘ūsān intiḫāb eder. Hey’et-i ‘umūmiyyenin intiḫāb edeceği re’īsi şimdiden ta‘yīn 

mümkin değildir.” 

 

Serḳarīn dedi ki “Doğrudur. Re’īs intiḫābı meclise ‘ā’iddir. Ancak //IV-221// 

memleketin pādişāhı olmak ḥasebiyle meclis re’īsini düşünüyor.” dedi. “Hay hay.” 

diyerek sözü kestik. Oradan Başkātib Ḫālid Ẓiyā Bey’in odasına gittim. Yalnız 

buldum. Onunla mübāḥesemiz Meclis-i Meb‘ūsān re’īsinin intiḫābına dā’ir oldu. Ḫalīl 
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Bey’in intiḫābından baḥsetti. Dedim ki “Đyi ammā Ẕāt-ı Şāhāne Ḫalīl Bey’i münāsib 

görmüyorlar imiş. Serḳarīn şimdi bana öyle bir irāde teblīġ etti.” 

 

Başkātib “Ḫayır efendim Ẕāt-ı Şāhāne’nin sözleri ḳaṭ‘ī bir māhiyyette değildir. //IV-

222// Mücerreddir. Bir müṭāla‘a beyānından ‘ibārettir. Bir de Serḳarīninin Ḫalīl Bey’i 

sevmez. Aralarında şaḫṣī bir ‘adem-i muḥabbet vardır. Onun da biraz te’sīri olmalıdır. 

Siz bildiğiniz gibi ḥareket ediniz. Hem de pādişāhı o ḳadar her şeye karıştırmağa 

alıştırmak doğru değildir.” dedi.  

 

Bu sözü ma‘ḳūl ve muṣīb buldum. Ḥaḳīḳaten pādişāhın Meclis-i Meb‘ūsān’ın ṣırf 

umūr-ı dāḫiliyyesine ‘ā’id olan bir intiḫāba ḳadar velev arzū beyānıyla olsun 

müdāḫelesi doğru değildir. Serḳarīn ṣāf ādamdır faḳaṭ ḳuvve-i ‘aḳliyye ve 

muḥākemesi //IV-223// başkātibden çok geridir.  

 

22 Ka Nīsān Sene 328 Pāzār  

 

Bugün vasaṭī sā‘at üçte Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın 

taḥt-ı riyāsetinde ictimā‘ etti. Müẕākereye başlamadan bālādaki ḫāṭıra-i müfīdiyyeyi 

Ṭal‘at Bey’e söyledim. “Meclis re’īsini intiḫāb meclise ‘ā’iddir. Biz” diyerek sözü 

kesti. //IV-224// 

 

4 Mayıs 328 Cum‘a 

 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at sekiz treniyle Erenköyü’ndeki ḫānemden 

Ḥaydarpaşa’ya oradan köprüye geldim. Galata’ya geçtim Tünel’den Beyoğlu’na 

çıktım. Altıncı dā’ire-i belediyyeye dāḫil oldum. Sā‘at tamām on idi. Bu sā‘atte Hilāl-

ı Aḥmer Cem‘iyyeti’nin a‘ẓā-yı mü’essise ve ‘āmilesi gazeteler ile ictimā‘a da‘vet 

olunmuş idi. Ben de a‘ẓā-yı mü’essise meyānında īcābet ettim. Salonda otuz ḳadar 

a‘ẓā var idi. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa (Ṣadr-ı Esbaḳ) ile Sābıḳ Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd 

Muḫtār Paşa da //IV-225// geldiler. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın riyāsetinde müẕākere 

cereyāna başladı. Bugün son kongre idi. Evvelki ictimā‘daki cereyān etmiş olan 

müẕākerenin ẓabṭı okundu ve ḳabūl edildi. Son kongre olmak ḥasebiyle a‘ẓā-yı 

mevcūdenin resimleri alındı. Cum‘a namāzı vaḳti taḳarrüb etmiş idi. Oradan ayrıldım 

bir ‘arabaya bindim Beyoğlu ṭarīḳiyle Nişāntaşı’nda ‘Abdülmecīd Ḫān merḥūmun 
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inşā ettirdiği Teşvīḳiyye Cāmi‘-i Şerīfi’ne geldim vāṣıl oldum. Bugün selāmlık resm-i 

‘ālīsi orada idi. Evvelce dāḫilini hīç görmediğim maḥfil-i hümāyūnu //IV-226// çok 

beğendim. Gerek taḳsīmāt ve gerek tefrīşāt muntażamdır.  

 

‘Avdet-i şāhāneden sonra Şeyḫülislām Nesīb Efendiyle Ṣadr-ı E Sābıḳ Ḥaḳḳī 

Paşa’nın ḫānesine o civārda bulunan ḫānesine uğradık bulamadık. Ne benim ve ne de 

Şeyḫülislām’ın yanında kart bulunamadı. O sırada Maḥmūd Şevket Paşa geldi. Onun 

kartı żahrına biz de isimlerimizi yazıp bıraktık ve ayrıldık. Onlar gitti. Ben 

Nişāntaşı’nda bir ḫāneye gittim iki sā‘at ḳadar kaldım... 

 

Oradan çıkınca Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa’nın evine uğradım. Bir sā‘at ḳadar konuştuk. 

//IV-227// Müẕākeremiz aḥvāl-ı siyāsiyyeye ve bilḫāṣṣa Đtalya Muḥārebesi’ne ‘ā’id idi 

ve ḫānedānın aḥvāli de mevẓū‘-ı müẕākere oldu.  

 

Paşa şöyle söyledi “Ḫānedān arasında Vaḥīdeddīn Efendi ġarīb meslekte bir ẕāttır. 

Bilmem sana söyledim mi geçen cum‘a ertesi ḥuẓūra gittim. Ẕāt-ı Şāhāne benimle 

Vaḥīdeddīn Efendi’yi görüştürmek arzū etmiş olduğunu söyledi ve başka bir söz 

söylemeden o sırada Vaḥīdeddīn Efendi dāḫil-i ḥuẓūr-ı hümāyūn oldu.  

 

Vaḥīdeddīn Efendi’ye ḫiṭāben Ẕāt-ı Şāhāne şöyle söze başladı ‘Paşa ile //IV-228// 

sizden baḥsediyor idik. Dīger şehzādegāna nisbetle sizin ma‘āşınıza biraz ẓam 

edilmesini söyledim. Sizden başka bir de Cemīle Sulṭān da en sulṭānların en 

musinnidir. Onun da ma‘āşına biraz ẓammedilmek lāzım geleceğini anlattım.’ 

buyurdular. Ḥālbuki bana böyle şeylerden baḥis buyurmamış idi. Ne ise biṭṭabi‘ sükūt 

ettim. Vaḥīdeddīn Efendi ḥiddetle kelāma ibtidār ederek ‘Ḫayır Efendim milletin bu 

ḥālinde ben faẓla ma‘āş ḳabūl etmem. Benim bir ḥaḳḳ-ı ṣarīḥim vardır onu isterim. O 

da velī‘ahd-ı sānīliktir. Ḳānūn-i Esāsī’nin te’mīn ettiği bu ḥaḳḳı kimse nez‘edemez ve 

bu ḥaḳḳım teslīm edilmedikçe merāsime de iştirāk etmeyeceğim.’ //IV-229// dedi. 

Faḳaṭ pek sert söylüyor idi.  

 

Ben söz söylemek lüzūmunu ḥissettim. Şöyle cevāb verdim ‘Efendim Efendi 

Ḥaẓretlerinin sözleri bir maḳṣada müstenid olmak iḳtiẓā eder. Ḫānedān-ı Āl-i 

‘Osmān’ın uṣūl-i verāseti ma‘lūmdur. Ḳānūn-i Esāsī ile de mü’eyyeddir. Usūl-i 

ma‘lūme-i verāsetin taġyīri ise mümkin değildir. ‘Abdül’azīz merḥūmun zamānında 
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bir kerre taṣavvur edilmiş faḳaṭ efkār-ı ‘umūmiyye muvāfıḳ bulunamamış sonra 

Ḫāḳān-ı Sābıḳ ‘Abdülḥamīd-i Sānī de maḫdūmları Burhāneddīn Efendi’ye terk-i 

salṭanat etmek fikrini çıkarmış efkār-ı ‘umūmiyye yine müsā‘id bulunamamıştır. 

Bizde ḥaḳḳ-ı salṭanat ekber evlāda //IV-230// ‘ā’iddir fikri efkār-ı millette yer 

tutmuştur. Bunu tebdīl ḳābil değildir ve bu ḥaḳḳa ta‘arruẓ imkānı da yoktur. Şu ḥālde 

Efendi Ḥaẓretlerinin ne maḳṣada müstenid olarak velī‘ahd-ı sānīlikten baḥis 

buyurduklarını anlayamadım. Bir de kendileri milletin ḥālinden baḥis buyuruyorlar. 

Ḥaḳīḳaten milletin şu ḥālinde böyle mes’elelerden baḥis cā’iz olmaz. Ba‘demā irāde-i 

şāhānenize imtisāl ile merāsime iştirāk buyururlar. Ẓamm-ı ma‘āş mes’elesine gelince 

o ḫuṣūṣ evvelā Efendimiz ile Efendi Ḥaẓretleri arasında ḥallolunur sonra Meclis-i 

Vükelā’da müẕākere ederiz. Ḳarār verilince Meclis-i Meb‘ūsān’a gider. Ḳabūl 

olunursa olur.’ dedim. Burada Vaḥīdeddīn Efendi ‘Ḳabūl etmem ḳaṭ‘iyyen ḳabūl 

etmem.’ dedi. //IV-231// 

 

Bunun üzerine ikisi berāber kalkıp gittiler beni bıraktılar. Gider iken Vaḥīdeddīn 

Efendi bana ‘Sizinle teşerrüf etmekten memnūn oldum.’ dedi. Faḳaṭ iḥtimāl bana 

kızmıştır.” dedikten sonra “Doğrusu hepsinin ṭab‘ında istibdāda meyil vardır.” 

diyerek Sa‘īd Paşa söze nihāyet verdi.  

 

Dedim ki “Paşa Ḥaẓretleri şu ḥālde Ḳānūn-i Esāsī ta‘dīlinde neden o ḳadar ileri 

gittiniz yedinci māddeye17 ‘ilāvesini teklīf eylediğiniz* [*CDا���� yazılmış] fıḳra ki – 

ledelistiḳẓā Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫi – gibi muṭlaḳ ve vāsi‘bir ḥaḳḳı pādişāha 

vermek doğru mudur? Şimdi bunun zamānı mıdır? Daha ne olacağımız ma‘lūm 

mudur? Ben bunları //IV-232// muvāfıḳ göremiyorum. Đdāre-i meşrūṭiyyeyi tehlikeye 

uğratacağımızdan korkuyorum.” dedim. Ṣadr-ı A‘żam da “Peka‘lā Meclis-i Meb‘ūsān 

o fıḳrayı ṭayyeylesin.” dedi.  

 

Oradan çıktım Beyoğlu’na geldim Münīr Bey’i (Çorum Meb‘ūsu) buldum. Berāber 

Erenköyü’ne geldik. Münīr dedi ki “x Selānik Vālīsi Kāżım Bey’in yaptığından 

ḫaberin var mı? Dāḫiliyye Nāżırına telgrafla isti‘fāsını yazmış. Ḫalīl Bey’in Meclis-i 

Meb‘ūsān riyāsetine intiḫāb edilmiş olmasından dolayı artık bu ḥükūmete ḫidmet 

edemeyeceğini yazıyor. Dün gece Ṭal‘at Beyle berāber idik. Hemşīresinin zifāfı //IV-

233// gecesi idi. Pek müte’essir idi. Bu Kāżım’ın yaptığı dinā’et değil midir?”  
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6 Mayıs 328 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de 

 

Müẕākerenin en mühim aḳsāmı muḥārebedir. Đngiltere nezdindeki sefīrimiz Tevfīḳ 

Paşa’nın bir mektūbu ḫulāṣasında – Sir Barkley nāmında Đngiltere’de ma‘rūf bir ẕāt 

‘Osmānlı ve Đtalya Ḥarbi’ne bir nihāyet vermek üzere bir proje veriyor. Projenin 

ḳabūlüne Bāb-ı ‘Ālī’nin muvāfaḳati anlaşılır ise Roma kabinesini iḳnā‘a muvaffaḳ 

olacağı ümmīdini gösteriyor. Projenin //IV-234// (1) Ṭrāblus ve Binġāzī ‘Osmānlı 

ḥākimiyyet-i fi‘iliyyesi altında kalacaktır. (2) Jandarma ḳuvveti iki ḥükūmetin 

me’mūrlarına müfevvez olacaktır. (3) Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye Ṭrāblus ve Binġāzī’yi 

terkedecek olursa Đtalya’nın ḥaḳḳ-ı rücḥānı bulunacaktır.  

 

Tevfīḳ Paşa kendi müṭāla‘ası olarak bunun menāfi‘-i memlekete muvāfıḳ olduğunu 

beyān ediyor. Arkadaşların ekserīsi ve bilḫāṣṣa Ṣadr-ı A‘żam bu teklīfleriden pek 

ziyāde ürküyorlar idi. Doğrusunu söylemek lāzımdır. Ben arkadaşlarımın gösterdiği 

bu telāşın sebeb-i ḥaḳīḳīsini ḥālā anlamıyorum. Gūyā üçüncü fıḳranın ma‘nāsı //IV-

235// devlete vaṣiyyetnāmesini yazdırmak demek imiş. Barkley şarlatan bir ādam imiş 

sözüne i‘timād olunmaz imiş. Peka‘lā bunlara bir şey demem faḳaṭ müẕākereye 

girmek ve mümkin olan ta‘dīlāta teşebbüs eylemek var iken ceffelḳalem reddi ben 

muvāfıḳ göremedim. Aristidi Paşa da (Zirā‘at ve Ticāret Nāżırı) benim fikrimde idi. 

Bunun üzerine müẕākere uzadı. Nihāyet Ṣadr-ı A‘żam ber vech-i ātī ḫulāṣa-i 

maṣlaḥatı üçe taḳsīm ederek re’ye koydu. 

 

(1) Evvelce verilen ḳarār vechile muḥārebede sebāt ve devām.  

(2) Binġāzī’nin tamāmen bizde kalması ve Ṭrāblusġarb da yine bize tābi‘ bir 

ḥükūmet-i islāmiyye te’essüs etmesi esāsı üzerine devletler ṭarafından bize bir 

teklīf ettirilmesi için x teşebbüs-i siyāsiyyede bulunmak.  

(3) Meclis-i Meb‘ūsān’a gidip bir celse-i ḫafiyye ṭaleb etmek ve orada aḥvāli 

bildirdikten sonra Meclis-i Millet’in fikrini anlamak. 

 

Üçüncü fikir reddedildi. Meclise gitmeğe lüzūm görülmedi. Birinci ve ikinci xx 

fikirlerde iḫtilāf ḥāṣıl oldu. Đkinci fikri ḳabūl edenler ben, Aristidi Paşa, Māliyye 

Nāżırı Nā’il Bey Ṣadr-ı A‘żamdır.  
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Mütebāḳī sekiz ẕāt birinci fikirde ıṣrār ettiler. Ḥarbiyye Nāżırı yok idi. Ayağı 

incinmiş idi. //IV-236// Ṣadr-ı A‘żam eḳalliyyetin fikrini şöyle taṣvīr etti: 

“Efendilerim ikinci fikir üzerine muṣālaḥa mümkin olacağı süferādan ba‘ẓılarının 

sözlerinden istidlāl edilebiliyor. Ḳaṭ‘ī değildir faḳaṭ bir iḥtimāldir. Ḥarbe devām 

etmek bence doğru olmaz çünki Rusya bir ṭaraftan taḥşīdāt-ı ‘askeriyyede devām 

ediyor, Arnavudluk’ta ‘iṣyān ve iḫtilāl tevsī‘-i dā’ire edeceğinden korkulur, 

Yemen’deki ḳuvā-yı ‘askeriyyemiz kumandanı oranın ḥālinden de müştekīdir, Đtalya 

Cezā’ir-i Baḥr-ı Sefīd adalarını mütemādiyyen işġāl ediyor Māliyye Nāżırı ancak beş 

günlük pāra kaldığını //IV-237// söylüyor. Bu ḥāller ile devām devām demek doğru 

değildir.” dedi. Faḳaṭ ekseriyyeti teşkīl eden sekiz ẕāt ıṣrārlarında sebāt ediyorlar idi. 

Bilḫāṣṣa Ḫāriciyye Nāżırı mu‘tādı vechile soğuk sözler söyledi. Ḫuṣūṣiyle “Benim 

kabineye girdiğim günden beri bir ḫaṭā-yı siyāsī vuḳū‘bulmadı. Eğer böyle teşebbüste 

bulunur isek büyük bir ḫaṭā-yı siyāsīde bulunmuş oluruz.” dedi. Ṣadr bundan münfa‘il 

oldu. Ḫāriciyye Nāżırı’na cevāblarını verdikten ve “Bu sözü sizden değil ḫāricden 

işitmek lāzım gelir.” dedikten sonra re’yi ḳabūl edilmediği taḳdīrde isti‘fā edeceğini 

söyledi. //IV-238// Bu söz ḥuẓẓāra soğuk su banyosu gibi bir te’sīr ḥuṣūle getirdi. 

Nihāyet “Bugün Ḥarbiyye Nāżırı yoktur. Yarın Dā’ire-i Ḥarbiyye’de ictimā‘ edelim 

orada ḳarārımızı veririz.” diyerek meclise ḫitām verildi.  

 

7 Mayıs 1328 Pāzār ertesi 

 

Dünkü ḳarār vechile Meclis Dā’ire-i Ḥarbiyye’de ictimā‘ etti. Maḥmūd Şevket Paşa 

Cum‘a günü ata binmiş ḳaẓā’en düşmüş ayağı incinmiş kanape üzerinde uzanmış 

olduğu ḥālde çalışıyor idi. Meclis biri yirmi geçe açıldı. Dünkü müẕākere uzun 

uzadıya devām ettikten //IV-239// sonra nihāyet benim ṭarafımdan bir teklīf 

vuḳū‘buldu. O da şöyledir. Ṣadr’a ḫiṭāben “Efendim ben de sizin re’yinizdeyim ve 

rüfeḳānın lehde ve ‘aleyhde söyledikleri esbāb ve edille ḳānā‘atimi tebdīl etmedi. 

Yalnız bir söz ẕihnimde bir tereddüd ḥuṣūle getirdi. O sözü dün Bāb-ı ‘Ālī’de Ṭal‘at 

Bey bugün de burada Maḥmūd Şevket Paşa söyledi. O da şudur ‘Dediğiniz gibi bir 

teşebbüs ma‘ḳūl olsun faḳaṭ Đtalya’nın Rodos’u işġāl etmesi üzerine bugün böyle bir 

teklīf bizim pek fenā bir vaẓ‘iyyette bulunduğumuzu devletlere göstermek değil 

midir?’ Đşte bu söz biraz düşündürür. Esāsen fikrim değişmiyor faḳaṭ zamān teşebbüs 

ve icrāyı te’ḫīre lüzūm gösteriyor. Buḥrān-ı vükelā ise bugünlerde pek fenā te’sīr 
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ḥuṣūle getirir. //IV-240// Bu ḫuṣūṣu en iyi Aristidi Paşa taṣvīr etti. Buḥrān-ı vükelā 

vuḳū‘bulduğu gibi ‘‘Osmānlı vükelāsı arasında iḫtilāf żuhūr etti. Ba‘ẓıları ḥarb ve 

ba‘ẓıları ṣulḥ ṭarafdārıdırlar. Bunlar da ḥāllerinden emīn değildirler.’ fikirleri ḥāṣıl 

olur. Dāḫildekiler Ahālī me’yūs* [*	�E� yazılmış] ve düşman ma memnūn olur. Bunun 

‘ażīm maẓarratı görülür. Binā’en‘alāhāẕā böyle bir buḥrān çıkarmaktan ise on on beş 

gün ḳadar taṣvīr buyurduğunuz teşebbüs-i siyāsīyi te’ḫīr edelim.” dedim.  

 

Ṭal‘at Bey de Ṣadr’ı memnūn ve müte’essir edecek sözler söyledi. Onun üzerine 

isti‘fādan vazgeçti. Sonra umūr-ı māliyyeden baḥsedildi. //IV-241// Aḥvāl-ı 

māliyyemiz fenādır. Ḫāriciyye nāfı‘a māliyye nāżırlarından mürekkeb bir encümen 

teşkīli ḳabūl edildi. Bunlar pāra istiḳrāẓına çāre bulacaklardır. Bugünün meclisi de bu 

ṣūretle ḫitām buldu.  

 

Şimdi ḫāṭırıma geldi bugün ṣabāḥleyin vasaṭī onda ben, Ṭal‘at, Cāvid Emrullāh ile 

Prens Sa‘īd Paşa Cāvid’in evinde Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Midḥat, ‘Abdullāh 

Ṣabrī, Nesīmī, Ẓiyā, ‘Alī, Kemāl Beyler ile ictimā‘ ettik. Cümlesi muḥārebenin her çi 

bād ābād devāmı ṭarafdārıdırlar. Ben yalnızım. Cümlesi birden bana hücūm ediyor. 

Nihāyette ḳarār Sa‘īd Paşa’yı ṣadārette īḳā‘a çalışmak mümkin olmazsa bir kabine 

teşkīlini düşünmekten //IV-242// ‘ibārettir.  

 

8 Mayıs 1328 Salı  

 

Ṣabāḥleyin dā’ireye gider iken vapurda Dāḫiliyye Mektūbcusu Şükrī Bey’e teṣādüf 

ettim. Selānik Vālīsi Ḥüseyin Kāżım Bey’in isti‘fāsından baḥsolundu. Dedim ki “Dün 

gece Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey bize gelmiş idi. Bu isti‘fānın kendisine 

ta‘alluḳu olduğunu işitmiş. Ḥüseyin Kāżım ḥaḳīḳaten mecnūn mudur? Bu ādam Ḫalīl 

Bey’den ne istiyor?” dedikten sonra meclis re’īsine dā’ir Serḳarīn bana teblīġ ettiği 

irādeyi ḥikāye ettim ve “‘Acabā Pādişāh’a //IV-243// bu fikri veren Ḥüseyin Kāżım 

mıdır?” dedim.  

 

Şükrī Bey “Hīç şübhe yok odur. Ẕāten Ḥüseyin Kāżım evvelce Selānik’e gider iken 

ḥuẓūra girmiş idi. Pādişāha ‘Bu memlekete en ziyāde ẓarar eden Ḥaḳḳī Paşa ile Ḫalīl 

Beydir. Bunlardan hīç birinin maḳām-ı iḳtidāra getirilmesine Efendimiz māni‘ 

olunuz’ dedimğini diye o vaḳit bana söylemiş idi. Ben de Ṭal‘at Bey’e söyledim. 
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Demek Ṭal‘at Bey size söylememiş. Ḥattā Pādişāh Ḥüseyin Kāżım’a ‘Āferīn sana 

şimdiye ḳadar bunların ḥaḳḳında fikrini açıkça senin gibi* [*gibi metinde eksik] 

kimse bana söylemedi.’ demiş olduğunu yine Ḥüseyin Kāżım ḥikāye etti.” dedi. //IV-

244// Pādişāh Ḥaẓretlerinin Ḥaḳḳī Paşa ile Ḫalīl Bey’den dā’imā eser-i infi‘āl iżhār 

etmesinin sebebi şimdi anlaşılıyor.  

 

Köprüden ayrıldık Dā’ire-i Evḳāf’a geldim. Vasaṭī sā‘at üç buçukta Rusya Sefīr-i 

Cedīdi Mösyö Kris i‘āde-i ziyārete geldi. Baştercümānı berāber idi. Ben de iḥtiyāṭen 

tercümānlık etmek üzere Arāẓī-i Vaḳfiyye Müdīri Ḥilmī Bey’i bulundurdum. Sefīr 

yarım sā‘atten ziyāde oturdu. Evḳāf-ı Đslāmiyye’nin ḥaḳḳında ba‘ẓı ma‘lūmāt aldı. 

Benim ne vaḳitten beri neżārette bulunduğumu sordu. Evvelce ‘adliyye 

me’mūriyyetlerinde bulunduğumu //IV-245// ve mükerreren ‘adliyye nāżırı olduğumu 

da öğrendi. Bilāḫere vedā‘ ederek gitti.  

 

Sonra Necmeddīn Mollā’nın Māliyye Nāżırı Nā’il Bey’i gördüğünü ve bugün 

isti‘fāsını yazıp Bāb-ı ‘Ālī’ye göndermiş olduğunu kendisine ḥikāye eylediğini bana 

söyledi.  

 

9 Mayıs Sene 1328 Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin doğru Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Vasaṭī sā‘at ikiye ḳadar Muvāzene ve 

Evḳāf Encümeni’nde meşġūl oldum. Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Meclis-i 

Vükelā’ya dāḫil oldum. Nā’il isti‘fāsını vermiş kendisi yok idi. Đsti‘fānāmesi //IV-

246// okundu. Müẕākere etmekte iken Nā’il Bey geldi. Đsti‘fādan rücū‘ettiğine ẕāhib 

olduk. Faḳaṭ Ṣadr-ı A‘żam’ın rücū‘ etmesi için vuḳū‘bulan teklīfi ḳabūl etmedi. 

Aḫşām üzeri evvelce meclisten çıkıp gitti. Ṣadr-ı A‘żam tekrār müẕākereye vaẓ‘etti. 

Nihāyet isti‘fānın ḳabūlü ẓarūrī olduğunu cümlemiz teslīm ettik ve Cāvid Bey’in 

şimdilik vekāleten māliyye neżāretini daḫī idāre etmesini ḳarār münāsib gördük. Ṣadr 

da bu ṣūretle bu gece ‘arẓedilmesini Āmedci Cevdet Bey’e emretti. Nā’il Bey 

mes’elesi de bitti.  

 

(Mülāḥaża) 
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Nā’il Bey nāmūslu ve ağır başlı bir ẕāttır. //IV-247// Cāhil değildir faḳaṭ iḳtidārı 

mutavassıṭtır. Biraz mu‘āmelātında baṭīdir. En büyük ḳuṣūru bedbīn olmasıdır. 

Der‘uhde ettiği umūrda dā’imā bedbīn olmak fenā bir şeydir.  

 

Sebeb-i isti‘fā olmak üzere taḥrīren gösterdiği şey devletin siyāset-i ḫāriciyyesinde 

eḳalliyyette kaldığından ‘ibāret ise de doğrusu bu değildir. Kendisi dā’imā ötedenberi 

umūr-ı māliyyede sıkılmakta idi. Muẓāyaḳadan baḥseder pek çok şikāyet eder idi. 

Bunun bu ḥāli Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının ye’sini mūcib olmuş bir gün ben yok iken 

Nā’il Bey’in isti‘fāya mecbūr edilmesine ve Cāvid’in //IV-248// vekāleten geçmesine 

ḳarār vermişler. Bu ḳarārdan sonra Ṭal‘at Bey Meclis-i Vükelā’da pāra mes’elesine 

dā’ir baḥis açıldıkça Nā’il Bey’e karşı sert söyler ve pāra bulmaya mecbūr olduğunu 

anlatır idi. Bundan bir kaç gün muḳaddem Cāvid’in ḫānesinde ictimā‘ etmiş idik. 

Māliyye neżāretini idāre edebileceğini ve pāra istiḳrāẓına muḳtedir olup olmadığına 

Cāvid Bey’e Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından ba‘ẓıları sordu. Żannederim soran Ṭal‘at 

Bey idi. O da muḳtedir olacağı cevābını verdi. Đş ḳarārlaştı. Nihāyet maḳṣad bugün 

ḥāṣıl oldu. Faḳaṭ bu bence iyi bir şey değildir. //IV-249// Evvelā Cāvid’in māliyye 

neżāretine velev vekāleten geçmesi efkār-ı ‘umūmiyyede fenā te’sīr eder. Sāniyyen 

Nā’il Bey herkesçe nāmūslu tanınmış bir ādamdır. Bunun isti‘fāsı da ḫōş görülmez. 

Her ḥālde Merkez-i ‘Umūmī’nin ḥareketi muvāfıḳ değildi. Meclis bu gece sā‘at vasaṭī 

sekize ḳadar devām etti.  

 

10 Mayıs Sene 1328 Pençşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Evḳāf Encümeni’nde geçen seneden 

verilmiş bir mādde-i ḳānūniyyenin müẕākeresinde bulundum. //IV-250// Ḫayrāt-ı 

şerīfenin taḥtında veyā fevḳinde olan ve her naṣılsa şunun bunun ‘uhde-i taṣarrufuna 

geçen mülklerin istimlākine dā’irdir. Müẕākere bitmedi.  

 

Ḳānūn-i Esāsī’nin (35) māddesiyle yedinci ve 38inci māddelerin18 ta‘dīlātına dā’ir 

olan mevāddı Ṭal‘at Beyle Midḥat ve Nesīmī Beyler ve Emrullāh Efendi aramızda 

müẕākere ettik. Emrullāh sersem Ṭal‘at ‘anūd dīger rüfeḳā bir buḥrān çıkarmak için 

muḥteriz. Allāh encāmını ḫayreylesin. //IV-251// 

 

11 Mayıs Sene 1328 Cum‘a 
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Bugün selāmlık resmine gitmedim. Münīr ve Mi‘mār Ṭal‘at ve Rıf‘at Beyler ile 

Maltepe ṭarīḳiyle Büyükada’ya Necmeddīn Mollā Bey’e gittik. Öğle ṭa‘āmını orada 

ettik. Aḫşām üzeri ‘aynı ṭarīḳ ile ‘avdet ettik. Bōstāncı’da trenden indik ‘Abdülḥamīd-

i Evvel nāmına inşā edilen vaḳıf mektebini gezdim beğendim.  

 

12 Mayıs Sene 1328 Cum‘a ertesi 

 

Bugün Erenköyü’nde kaldım.  

 

13 Mayıs Sene 1328 Pāzār 

 

Bugün de Erenköyü’nden inmedim. Öğleden sonra //IV-252// Çorum Meb‘ūsu Münīr 

Bey geldi. Beyoğlu Muḳāvelāt Muḥarriri Rıf‘at Bey de berāber idi. Birlikte 

Ḳāḍīköyü’ndeki (Fudbol) Kulübü’ne gittik. Aḫşām üzeri ‘avdet ettik. Münīr Bey 

Rıf‘at Bey’in ḫānesinde kaldı.  

 

14 Mayıs Sene 1328 Pāzār ertesi  

 

Bugün ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Evḳāf Encümeni’ndeki mādde-i 

ḳānūniyyeyi (istimlāke dā’irdir) müẕākeresine devām ederek ḫitām buldu. Ba‘ẓı ta‘dīl 

ile ḳabūl edildi. Oradan neżārete (evḳāfa) gittim. Aḫşām vasaṭī altıya ḳadar meşġūl 

oldum. Erenköyü’ndeki //IV-253// ḫāneme geldim. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ṭarafından 

Mābeyn Müdīr-i Sānīsi Recā’ī Bey’in rāḥatsızlığımdan dolayı istifsār-ı ḫāṭıra 

geldiğini bıraktığı kart dö vizitten anladım.  

 

15 Mayıs 1328 Salı 

 

Bugün ṣabāḥ gazetelerinde Recā’ī Bey’in istifsār-ı ḫāṭıra geldiği yazılmış idi. ‘Arẓ-ı 

teşekkür için sarāy-ı hümāyūna gitmek münāsib idi. Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a 

gittim. Oradan vasaṭī sā‘at on bir var idi sarāy-ı hümāyūna gittim. Başmābeyinci Lüṭfī 

Bey’e teşekkürātımı ‘arẓeylemesini ricā ettim. Lüṭfī Bey “Żannederim Efendimiz sizi 

görmek ister. //IV-254// Henūz çıkmadı. Biraz görüşelim şimdi xxx teşrīf buyururlar.” 

dedi. Ḥaḳīḳaten bir müddet sonra Ḥarem-i Hümāyūn’dan mābeyne teşrīf-i şāhāne 
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ḫaberi geldi. Yemekten sonra beni ḳabūl edeceği irādesi de bana teblīġ olundu. 

Ṭa‘āmı orada ettim. Bir müddet sonra sarāyın üst katında (Ẕulvecheyn) denilen 

salonun şimāl cihetindeki odada ḥuẓūra ḳabūl olundum.  

 

Başmābeyinci benim dāḫil-i ḥuẓūr olduğumu müte‘āḳib çıktı. Esvābcıbaşı //IV-255// 

Sābit Bey Ẕāt-ı Şāhāne’ye ḫiṭāben “Efendimiz işte en sevdiğiniz nāżırlardan biri 

geldi. Đnşā’allāh bir daha ḫasta olmaz.” dedi. Ẕāt-ı Şāhāne de “Đnşā’allāh.” dedi. Bu 

Sābit Bey şaklaban bir ādamdır. Ẕāt-ı Şāhāne’nin yanında bundan serbest ādamı 

yoktur. Sābit Bey de çıktı. Bermu‘tād kapı kapandı (Ḥuẓūr-ı şāhāneye birisi ḳabūl 

edildikte ‘aleluṣūl kapılar kapanır mükālemeyi kimse işitmez.). Bir sā‘atten ziyāde 

ḥuẓūrda kaldım. Evvelā rāḥatsızlığımı sordu. Sāniyyen iki gün sonraki cum‘a 

selāmlığını Üsküdar’da yapacağını ve oradan Vālidebāġı’na gideceğini //IV-256// 

söyledi.  

 

Đtalya Muḥārebesi’ne dā’ir su’āller sordu. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa ölür ise veyāḫūd 

isti‘fāda ıṣrār eder ise kimin ṣadārete münāsib olduğunu sordu. Ṣadr-ı A‘żam Paşa’nın 

inşā’allāh daha çok yaşayacağını söyledim ve “Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Ḫilāfetpenāhī’ye pek 

ziyāde ḥürmet ve ‘ubūdiyyeti olduğundan irāde-i şāhānelerine dā’imā imtisāl eder 

isti‘fā etmez.” dedim.  

 

“Geçen gün Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey Bey gelmiş idi. Ṣadr-ı A‘żam’ın sa ḫasta ve 

pek ẓa‘īf olduğunu söyledi. Onun için sordum.” dedikten sonra “Ḥüseyin Ḥilmī Paşa 

naṣıldır?” buyurdu. “Đyi ādamdır.” dedim. //IV-257//  

 

“Yā Londra Sefīrimiz Tevfīḳ Paşa’ya ne dersin?” buyurdu.  

 

“Tevfīḳ Paşa pek ‘afīf bir ẕāttır. Müddet-i medīde ḫāriciyye neżāretinde 

bulunmuştur.” dedim.  

 

“Evet çok ‘afīftir ve iyi bir ādamdır.” buyurdu.  

 

Sonra “Kāmil Paşa ile görüştün mü?” su’āline “Ḫayır şimdiye ḳadar hīç 

görüşmedim.” cevābını verince “Bir kerre görüşmenizi arzū eder idim. Hīç lakırdısı 

anlaşılmaz.” buyurdu. “Evet Efendimiz öyle imiş sözleri anlaşılmaz imiş ḥattā ba‘ẓan 
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bir nāżır ile görüşür iken söylediği sözünü anlatmaz ve netīcede o nāżırın yaptığı iyi 

çıkarsa ‘Ben söyledim yaptırdım //IV-258// eğer fenā çıkarsa ‘Ben ‘Yapma.’ dedim 

dinlemedi.’ der imiş (Bunu ḥuẓūra çıkmadan yarım sā‘at evvel Đkinci Mābeyinci 

Tevfīḳ Bey ḥikāye etmiş ve ḥattā ‘ilāveten Kāmil Paşa ḥaḳḳında “Kāmil Paşa Sa‘īd 

Paşa’nın bilcümle mesāvīsini cāmi‘dir meḥāsininden ve faẓā’ilinden hīç bir şeyi ḥā’iz 

değildir.” demiş idi.).” dedim.  

 

(Bu ḳavis içinde olan sözleri Pādişāh’a* [*�ش�ه�F yazılmış] söylemedim ve Tevfīḳ 

Bey’in ismini vermedim.) 

 

Ẕāt-ı Şāhāne “‘Acabā maḫṣūṣ mu sözlerini anlatmaz?” dedikten sonra “Kāmil Paşa 

karışık ādamdır. Ṣadr-ı a‘żam olsa ortayı karıştırır. O olamaz.” buyurdu. //IV-259//  

 

Sonra Nā’il Bey’in isti‘fāsından baḥsetti. Nā’il Bey’in iyi bir ādam olduğunu ve 

isti‘fāsı şāyān-ı te’essüf idüğünü söyledim ve pāra tedāriki ḫuṣūṣunda sıkıldığından 

mecbūr-ı isti‘fā olduğunu ‘ilāve ettim.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne “Evet Nā’il Bey iyidir keşke kabineden çıkmasa idi. Bārī ma‘ārif nāżırı 

olsa idi.” buyurdu. Sonra Cāvid Bey’i sordu “Ẕekīdir çalışır.” dedim.  

 

Sarāyların ta‘mīratı baḥsini açtı ve māliyyeden verilen (45) bin liranın ṣarfında 

Ḫazīne-i Ḫāṣṣa me’mūrlarının da inẓimām-ı re’yi olması münāsib //IV-260// olacağını 

irāde buyurdu. “Cāvid Bey’e teblīġ edeyim.” dedim. “Memnūn olurum.” buyurdular.  

 

Buraya ḳaydına lüzūm görmediğim ba‘ẓı şeylerden daha baḥsettiler.  

 

Meselā ‘Ālī Paşa ṣadr-ı a‘żam iken (‘Abdül’azīz) ‘aṣrında ma‘āş alamadıklarını 

Ḫāḳān-ı Sābıḳ ile berāber ‘Ālī Paşa’ya bir teẕkere yazdıklarını onun üzerine 

maṭlūblarını alabildiklerini ‘Ālī Paşa merḥūmun bu iyiliğini* [*GD'ا�� iyiliği yazılmış] 

unutmadığı gibi (yedi bin lira ḳadar maṭlūbunu tesviyye ettirmiş) vālidemin kardeşi 

Ḥācī Muṣṭafā Efendi merḥūmdan da bir iyilik gördüğünü o da gine böyle bir 

muẓāyaḳa esnāsında Manukolduğuoğlu nāmında bir ṣarrāftan //IV-261// seksen lira 

ḳadar şehrī īrād verir bir ‘aḳār yaptırdığını ve ne ḳadar gümüş ve altına dā’ir ẕīḳıymet 

şeyleri var ise Ḥācī Muṣṭafā Efendiyle kendi ādamlarından birisi vāsıṭasıyla sattırıp 
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tesviyye-i dīn eylediğini ve o ‘akārın şimdiye ḳadar kaldığını ve cülūstan sonra 

çocuklarına verdiğini 

 

‘Ālī Paşa’ya Ḫāḳān-ı Sābıḳ ile müşterek yazdıkları mektūb x zīrine (‘Abdülḥamīd) ve 

(Meḥmed Reşād) imẓālarını vaẓ‘ettiklerini ve mektūbu Ẕāt-ı Şāhānelerinin tesvīd 

buyurduğunu ve bu mektūbun üzerine maṭlūblarını alınca Ḫāḳān-ı Sābıḳ yanına 

gelerek “Kardeşim sen sebeb oldun. Beni muẓāyaḳadan kurtardın.” diyerek //IV-262// 

boynuna sarıldığını ve o sırada terzimize Murād Efendi’nin dört bin lira* [*�'� 

yazılmış] Kemāleddīn Efendi’nin üç bin lira ‘Abdülḥamīd’in bin lira ve muḳtaṣıd 

bulunduğundan kendisinin de yedi yüz lira borçları olduğunu ve terzimiz maḥkemeye 

mürāca‘atla cümlesinden da‘vā ettiğini ve bundan pek ziyāde sıkıldığını cihetle ve 

Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ın “Birāder bizim ḥālimiz ne olacak?” diye ḥasb-i ḥāl eder iken kendisi 

de “‘Ālī Paşa babamızın (‘Abdülmecīd) e iyiliğini gördü elbette bizim böyle 

muẓāyaḳada bulunduğumuzu tecvīz etmez.” diyerek meẕkūr mektūbu yazdıklarını 

‘alettafṣīl ḥikāye buyurdular.  

 

(Cidden ‘ibret alınacak ḥāllerdir. Cenāb-ı Ḥaḳ muḥavvil-i aḥvāldir.) //IV-263//  

 

Nihāyet sözü kesti ve çıkmaklığıma ruḫṣat verdi. Ta‘żīmāt-ı maḫṣūṣayı ba‘deledā 

ḥuẓūrdan çıktım.  

 

Ẕulvecheyn Salonu’nun merdiven başındaki kapıya ḳadar Sābit Bey teşyī‘ etti. 

Merdivenlerden indim. Lüṭfī Bey’in odasına uğradım vedā‘ ettim. Sarāydan çıktım 

Meb‘ūsān Dā’iresi’ne gittim. Fırḳa müẕākeresinde bulundum. Sonra Muvāzene-i 

Māliyye Encümeni’nde Evḳāf Büdçesi’nin müẕākeresinde ḥāẓır oldum. Müẕākere 

ḫitām buldu. Encümen büdçeyi ḳabūl eyledi. Sā‘at vasaṭī aḫşām altı idi. //IV-264// 

 

16 Mayıs 1328 Cehārşenbih 

 

Bugün in‘iḳād eden Meclis-i Vükelā’da Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey söz alarak Ṣadr-ı 

A‘żam Sa‘īd Paşa’ya ḫiṭāben “Efendim bir teẕkerenizi aldım. Bunda şiddetle tevcīh 

tevbīḫ ve taḥḳīr olunduğumu görüyorum. Yazdığım cevābı okuyacağım rüfeḳā-yı 

kirāmı ḥakem ittiḫāẕ edeceğim.” dedi.  
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Đsti‘fānāmesini okudu. Kurnaz iḫtiyār bu isti‘fānāmenin hīç de kendisini taḥḳīr edecek 

cümlesi olmadığı ḥālde ġāyet muḥaḳḳirāne yazdığı teẕkeresinde taḥḳīr olmayıp belki 

bu isti‘fānāmede kendisi taḥḳīr edilmiş olduğundan tutturarak //IV-265// bir çok 

serzenişler yaptı ve Ḫāriciyye Nāżırı’na yazdığı teẕkere-i muḥaḳḳire me’ālini tekrār 

etti. Nihāyet Maḥmūd Şevket Paşa’nın teklīfi üzerine teneffüs ḳabūl edildi.  

 

Teneffüs zamānında Ḫāriciyye Nāżırı’nı Ṭal‘at Beyle Maḥmūd Şevket Paşa Meclis 

Odası’nın ittiṣālindeki odaya aldılar. Ḫāriciyye Nāżırı’nın pek ziyāde şiddet 

göstererek isti‘fāsının ḳaṭ‘ī olduğunu beyān etmesine muḳābil Ṣadr-ı A‘żam’ın da 

ḥiddet ve tahavvür ile muḳābele et eylemiş olmasına mebnī rüfeḳādan ekseri Nāżır’ın 

isti‘fāsına ḳaṭ‘ī nażarıyla bakıyorlar idi. Nihāyet ‘Āṣım Bey Ṣadr-ı A‘żam teẕkeresini 

geriye almak şarṭıyla kendisi de isti‘fānāmesini geriye alacağını almaya rāẓī oldu. 

Ḥālbuki iḫtiyār Ṣadr-ı A‘żam teẕkeresini geriye almağa //IV-266// ḳaṭ‘iyyen rāẓī 

olmadı. “Dağ yürümez ise abdāl yürür.” meseli żāhir oldu. ‘Āṣım Bey ona da rāẓī 

olarak kemāl-i tevāẓu‘ ile müẕākere salonunun kapısından girdi. Ṣadr-ı A‘żam 

Paşa’nın yanına gelince Ṭal‘at Bey (Ṣadr’a) “Efendim oğlunuzu getirdim.” dedi. 

‘Āṣım Bey de Paşa’nın eline eğilerek “Teşekkür ederim Efendim Paşa Ḥaẓretleri.” 

dedi. Faḳaṭ bu teşekkürün neye olduğunu hīç birimiz anlayamadık. Żannederim yirmi 

daḳīḳa ḳadar geçmiş idi. ‘Āṣım Bey Ṣadr’a taḳarrüb ederek bir şeyler anlatmağa ve 

‘ādetā aralarında bir sā‘at evvel hīç bir şey sebḳetmemiş gibi konuşmağa başladı. Ṣadr 

da ‘aynı ṣūretle görüşüyor idi. Bu gibi ca‘lī ve muḫill-i aḫlāḳ görüşmelere 

alışamadığımızdan //IV-267// istiġrābımı mūcib oluyor idi. Yalnız benim değil 

karşımdan Ṭal‘at Bey tebessüm ederek ‘Āṣım Bey’i işāret ediyor idi hele Ma‘ārif 

Nāżırı Emrullāh Efendi ‘Āṣım Bey’in ḥālinde görülen ānī ve serī‘ taḥavvülden 

mutaḥayyır olduğunu evzā‘a-yı maḫṣūṣasıyla anlatıyor idi. Şūrā-yı Devlet Re’īsi 

Prens Sa‘īd Paşa ile ise tebessümünü ketmedemiyor ara sıra bana bakıp nażarıyla 

Ḫāriciyye Nāżırıyla Ṣadr-ı A‘żam’ı irā’e ediyor idi. Vasaṭī sā‘at sekize gelmiş idi. 

Meclis dağıldı. ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey ile berāber bir ‘arabaya bindik köprüye 

geldik. Yolda ‘Āṣım Bey’in evvelce ġāyet sert ve şedīd ḥareketiyle on daḳīḳa sonra 

kuzu gibi mutī‘ ve munḳād olmasının ḥikmetini bir türlü anlayamadığını ve bugün 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın ma‘nen ve aḫlāḳen suḳūṭ ettiğini söyledi. //IV-268// Ḥaḳīḳaten 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın ḥāli bugün görülecek aḥvālden idi. Đsti‘fā ile Ṣadr’ı tehdīd 

ederim sandı belki tarẓiyye bile umdu. Umduğu boşa çıktı. Ṣadr-ı A‘żam’dan şiddetli 

muḳābele gördü ta hele kāfir Ṭal‘at’ın Ṣadr-ı A‘żam’ı darıltır ise sonra Reşīd Paşa 
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gibi (Viyana Sefīri) kendisine me’mūriyyet vermez yolundaki telḳīnātı bu ẓa‘īf ādam 

üzerinde büyük te’sīr ḥuṣūle getirdi. Kemāl-ı ẕilletle geldi yerine oturdu.  

 

(Mülāḥaża) 

 

‘Āṣım Bey henūz öbür odadan gelmemiş idi. Rüfeḳādan ekseri de yanımızda yok idi. 

Ṣadr-ı A‘żam beni yanına çağırdı. Dedi ki “Ben bu ādam ile //IV-269// 

yapamayacağım. Geldiği gündenberi çektiğimi ben bilirim. Necmeddīn Bey bunu 

nereden başımıza belā etti. Çāre yok bārī isti‘fā edeyim.”  

 

Dedim ki “Sizin isti‘fā etmeniz doğru değildir. ‘Āṣım Bey’i de ‘afvediniz. Böyle bir 

sırada buḥrān çıkmasın.” 

 

“Ammā Beyefendi taḥammül olunur şey değildir.” dedi.  

 

Ṣadr’ın sözlerinden Ḫāriciyye Nāżırı’nın isti‘fāsını arzū etmediğini çünki ḥaḳārete 

‘adem-i taḥammül ile isti‘fā ‘Āṣım Bey’i büyüteceği cihetle isti‘fāsını geriye alıp 

ḥaḳāret altında ezilmesini arzū ettiğini anlıyor idim ve bu fikrimi Emrullāh Efendi’ye 

söyledim. Đḥtimāl vermedi nihāyet yarım sā‘at sonra dediğim çıktı. O da ben de 

ḥayrette kaldık. //IV-270// Bugünün veḳāyi‘-i mühimmesi bundan ‘ibārettir.  

 

17 Mayıs Sene 1328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin ‘Adliyye Nāżırıyla berāber Dāḫiliyye Neżāreti’ne uğradık. Ḥācī ‘Ādil 

Bey’i bulamadık. Bir kart bıraktık sonra ben ayrıldım. Şūrā-yı Devlet Dā’iresi’ne 

uğradım. Prens Sa‘īd Paşa ile görüştüm. Evḳāf Bankası’nın ṣūret-i teşkīline dā’ir olan 

yetmiş māddelik niżāmnāmenin sür‘at-i müẕākeresini ricā ettim. Söz verdiler.  

 

(Mülāḥaża) 

 

Neżārete ta‘yīn olunduğum günden beri bir evḳāf bankası te’sīsi düşünüyor ve ba‘ẓı 

eḥibbā ṭaraflarından bu ḫuṣūṣta bir çok müṭāla‘āta ma‘rūẓ bulunuyor idim. Nihāyet 

bir lāyiḥa-i niżāmiyye tanżīm ettirdim. //IV-271// Şūrā-yı Devlet’e gönderdim. Şūrā 

a‘ẓāsından ba‘ẓıları ḫuṣūṣiyle Ḥalebli Muṣṭafā Efendi bunun aḥkām-ı şer‘iyyeye 
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muḫālif olduğunu iddi‘ā eder niżāmnāmeyi müdāfa‘aya me’mūr ettiğim Ḥuḳūḳ 

Müşāviri Mu‘āvini Senyeddīn Bey hangi māddeleri şer‘e muḫālif ise derḥāl 

çıkarılmasını x teklīf eder ise de ma‘ḳūl ve x manṭıḳī müṭāla‘asını dinlemezler. Bunun 

üzerine biz de fetvāya mürāca‘ata mecbūr olduk. Ma‘hāẕā memnūn oldum. Fetvā 

Emīni Es‘ad Efendiyle ve Fetvāḫāne’nin ecille-i erkānından Đ‘lāmāt Müdīri 

Ḳayṣeriyyeli Đsmā‘īl Efendi ve Fetvā Emīni Mu‘āvini Ḥācī Bey ile görüştüm. Bu 

ḫuṣūṣta evvelce müdāvele-i efkārda bulunarak maḳṣadımı bertafṣīl beyān ettim. 

Muvāfıḳ bulundular ve resmen iş‘ār ve irsāli tavṣiyye eylediler. Ertesi günü lāyiḥayı 

gönderdim ve Senyeddīn Bey’i ta‘ḳīb ve müẕākereye me’mūr ettim. Müddet-i 

ḳalīlede tedḳīḳ ve taṣdīḳ olundu. ‘Ālimlerden hīç bir vaḳit //IV-272// ẓarar gelmez. 

Fetvāḫāne erkānı cidden milletin medār-ı iftiḫārıdır. Vāḳıftırlar. Şūrā a‘ẓāsı ise 

cāhildirler. Dā’imā müşkilāt īḳā‘ ederler. Đşte baḥsolunan lāyiḥa ikinci olarak şūrāya 

gidiyor idi.  

 

Şūrādan çıktım doğru Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Aḫşāma ḳadar meşġūl oldum. Bir çok 

meb‘ūslar geldi görüştüm.  

 

Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Bey geldi. Yalnız bir sözü bence şāyān-ı diḳḳattir. Şöyle ki: 

“Raḥmī’ye dedim ki ‘Raḥmī bārī sen de kabineye dāḫil ol.’. Raḥmī bana cevāben 

‘Bizim arkadaşlar Ḫayrī’yi bile kabineden çıkarmak istiyorlar. Nerede kaldı benim 

Hey’et-i Vükelā meyānına dāḫil olmaklığıma rāẓī olsunlar.’ dedi.” Kabinede bulunan 

//IV-273// rüfeḳādan maḳṣad Ṭal‘at ve Cāvid ve Ḥācī ‘Ādil Beydir. Cāvid ile Ḥācī 

‘Ādil bence şāyān-ı i‘timād olmamakla berāber ehemmiyyetleri de yoktur. 

Cem‘iyyet’in ḥaḳā’iḳ-ı umūruna vāḳıf olmayanlar Cāvid’e ve Ḥācī ‘Ādil’e ‘aṭf-ı 

ehemmiyyet ederler. Faḳaṭ öyle değildir.  

 

Ṭal‘at evet cidden mühim ve değerli olan bu ẕāt da neżārete geçtikten sonra yalnıznlış 

müṭāla‘ada bulunuyor ve Ḥācī ‘Ādil’e ve Cāvid’e aldanıyor. Đ’tiḳādımca ẓararını 

görecektir. Elimden geldiği ḳadar īḳāża çalıştım imkān bulamadım. Đmkān 

göremeyince isti‘fāya ḳarār verdim. Arkadaşlar ile müẕākere ettim. Bālāda tafṣīl 

olunduğu vechile bir dereceye ḳadar muvāfıḳ bulundular. Hele Ṭal‘at Bey rāẓī oluyor 

idi. Çünki benim kabinede kalmaklığım kendilerinin rāḥatsız olmalarını biṭṭabi‘ intāc 

//IV-274// edeceğini ben söyledim o da anladı. Raḥmī’nin Ḥabīb’e söylediği sözler bu 

aḥvālin te’sīrinden tevellüd etmiş olsa gerektir.  
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Sonra Raḥmī geldi. Yalnız ikimiz bir iki sā‘at ḳadar konuştuk. Kabineden müştekī 

bilḫāṣṣa Ṭal‘at ve Cāvid’den şikāyet etti.  

 

Dünkü Meclis-i Vükelā’da geçen gürültü esnāsında Ṣadr-ı A‘żam beni yanına çağırıp 

Ḫāriciyye Nāżırı’ndan şikāyet eder iken bir söz söylemiş idi. Buraya ḳaydetmeyi 

münāsib gördüm. Ṣadr-ı A‘żam’ın ḳuvve-i ḥāfıżasının metānetine delīldir.  

 

Ṣadr “Efendim bu ādam pek ġarīb ādamdır. Hem de yalan söylüyor. Đngiltere 

Kıralı’na nişān //IV-275// verilmesine sebeb oldu. Hem de bizi iġfāl etmek istedi. O 

vaḳit dedi ki ‘Đngiltere Kıralı da Ẕāt-ı Şāhāne’ye Dizbağı Nişānı’nı verecektir.’. Hani 

Dizbağı Nişānı nerede kaldı? Şimdiye ḳadar bir eser var mıdır?” 

 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın böyle söylediğini derḫāṭır edemedim. Bugün ḳaydettiğim 

ḫāṭırama mürāca‘at ettim. Ṣadr’ın dediği gibi buldum.  

 

18 Mayıs Sene 1328 Cum‘a 

 

Bugün Cum‘a Selāmlığı Üsküdar’da Vālide Cāmi‘i’nde (Yeni Cāmi‘-i Şerīf’te) icrā 

kılındı. Namāzdan evvel Sulṭān Aḥmed Ḫān bin Meḥmed Han’ın ḫaṭṭ-ı destiyle 

muḥarrer iki ḳıṭ’a //IV-276// muṣḥaf-ı şerīf var idi dır. Onları ziyāret ettim. 

Müẕehhebdir şāyān-ı ziyārettir.  

 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ba‘deṣṣalāt Vālidelidebāġı’nı teşrīf ettiler. Şeyḫülislām Nesīb 

Efendi Ḥaẓretleriyle Maḥmūd Şevket Paşa ve ben vasaṭī sā‘at bir vapuruna bindik. 

Ben Beşiktaş’ta çıktım onlar köprüye gittiler. Barbaros Ḫayreddīn Türbesi’nde 

Ankara Meb‘ūsu Ḥācī Muṣṭafā Efendi’yi gördüm. Bir sā‘at ḳadar Türbedār Odası’nda 

konuştuk. Fırḳanın idāresi biraz müşkil görülüyor çünki fırḳayı idāre edecek olan 

erkān-ı mühimme-i Cem‘iyyet arasında ṣamīmiyyet gittikçe zā’il olmaktadır. //IV-

277// Vasaṭī üçte oradan kalktım yeğenim Rıẓā Bey’in ḫānesine gittim. Dört buçuğa 

ḳadar oturdum. Oradan birāderimin ḥafīdi ‘Avnī ile Ḥürriyyet-i Ebediyye Tepesi’ne 

gittim. Şühedāyı ba‘dezziyāre vasaṭī altıya ḳadar orada kaldım. Altıda oradan ‘araba 

ile ḥareket ettimk. Beyoğlu’nda Đttiḥād ve Teraḳḳī Kulübü’nün Re’īsi ‘Osmān Beyle 

(Muṣṭafā Necīb)’i gördüm. Yanlarına gittik oturduk. Bir sā‘at ḳadar görüştük. 
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Muṣṭafā Necīb Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti Merkez-i ‘Umūmīsi’nin Sivas 

müfettişidir. Bugün Đstanbul’a gelmiş henūz yol elbīsesiyle bulunuyor. Bu Muṣṭafā 

Necīb ḳablelinḳılāb ḫidmet etti. Đlk ḥamiyyet kurşununu atan bu ẕāttır. Selānik 

Merkez Kumandanı Ḳā’im-i Maḳām Nāżım Bey’i (inḳılābdan muḳaddem) //IV-278// 

Selānik’de ‘Abdülḥamīd-i Sānī’nin ḫafiyyelerinden idi müdhiş bir ādam idi. Bunun 

izāle-i vücūdu ḳarārlaştırılmış ve bu ḳarārın icrāsına bu Muṣṭafā Necīb ile Đsmā‘īl 

Canbolat me’mūr edilmiş idi. Đsmā‘īl Canbolat Nāżım Bey’i tanır olduğundan ertesi 

ṣabāḥı Đstanbul’a ḥareket edecek olan mūmāileyhin ḫānesine gider beyi görmek ister. 

Nāżım Bey yukarıdan iner aşağı odada ikisi* [*GDا� yazılmış] ayakta görüşmekte iken 

Muṣṭafā Necīb pencereden levorverini atar Nāżım’ı vurur faḳaṭ Đsmā‘īl Canbolat’ı da 

cerḥeder.19 Her ikisinin de cerīḥası kesb-i iltiyām etti. Ḥālā da ikisi de yaşıyor. Đsmā‘īl 

Canbolat elyevm Đzmit meb‘ūsudur. Nāżım Bey de ḳahramān Enver Bey’in eniştesi 

olduğundan Binġāzī ḥavālīsinde muḥārebede bulunuyor. Otuz Bir Mart’ta //IV-279// 

muḥārebeden evvel orada menfī bulunuyor idi. Muḥārebe ḥudūsu üzerine muḥārebeye 

iştirāk etmiş. Bu seneki cülūs-ı hümāyūnda ‘afv-ı ‘ālīye mażhar olanlardandır.  

 

Đşte bu Muṣṭafā Necīb cesūr ve ṣādıḳ bir arkadaştır. Amasyalıdır. Bundan iki sene 

muḳaddem yakın aḳrabāsından birini birāderim diye bana tavṣiyye etmiş idi. 

Tavṣiyyesinde arkadaşlar ṭarafından aranılmadığından müte’essir olduğunu īmā eder 

bir ṣūrette diyor idi ki “Ben kendim için hīç bir şey istemem. Yalnız birāderim Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī’ya ḥāline münāsib bir iş bulmanızı uḫuvvet nāmına ricā ederim.” Bu ḳahramān 

ādamın unutulması bir kerre cā’iz değil idi. Her ne ise bizim Ṭal‘at ile dāḫiliyye nāżırı 

ve Cāvid māliyye nāżırı //IV-280// olmuşlar idi. O sırada doğrusu ẕevḳ ü sefaya 

kendilerini kaptırdılar ecānibin dilḳarīb mu‘āşeretlerine aldanlarndılar ez ṣamīmī 

arkadaşlarından pek çoklarını unuttular idi. Muṣṭafā Necīb de o meyānda idi. Cāvid 

Bey’e mürāca‘at ettim. O vaḳit yalnız Niğde meb‘ūsu idim. Arkadaşlık nāmına 

Muṣṭafā Necīb’in birāderi maḳāmında tuttuğu ādamın mesleği īcābı olarak māliyyede 

beş altı yüz ġurūşluk bir işe ta‘yīn etmesini ricā ettim.  

 

Bu ricāma muḳābil Cāvid Bey’den pek soğuk mu‘āmeleler gördüm. Evet Cāvid 

ma’ette’essüf nā’il olduğu iḳbālin neşesiyle pek maġrūr idi. Vükelādan başkalarını 

velev eski arkadaşı olsun gözü görmez idi. Ben de ṣabredemedim münfa‘il oldum. 

Đnfi‘ālimi de ketmetmedim. Her yere //IV-281// gördüğüm rüfeḳāya söyledim. Yahūdī 

ṭabī‘atlı olan Cāvid bilmem neden ise bir gün Meclis-i Meb‘ūsān’da yanıma geldi. Bu 
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ādama bir iş bulacağını va‘adetmekle berāber bana karşı olan mu‘āmelesini taṣḥīḥ 

etti. Nihāyet o ādamı Mūsul vilāyeti dāḫilinde Dohūk ḳaẓāsına mālmüdīri yaptı. 

Zavāllı ādam benim evḳāf neżāretine ta‘yīnime ḳadar orada kaldı. Sonra geldi. Yine 

beni buldu. Ben de memleketim olan Niğde evḳāf me’mūrluğuna ta‘yīn eyledim. Ḥālā 

oradadır. Muṣṭafā Necīb Cāvid ile olan mācerādan ḫaberdār değildir.  

 

Sonra Muṣṭafā Necīb’in de unutulması cā’iz olmayacağını īcāb eden rüfeḳāya 

söyledim nażar-ı diḳḳatlerini celbettim. //IV-282// 

 

19 Mayıs Sene 1328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin aḫşāma ḳadar Dā’ire-i Evḳāf’da meşġūl oldum.  

 

Evliyā Efendi’yi ṣabāḥleyin Şūrā-yı Devlet’e gönderdim. Evḳāf Bankası’nın 

müẕākeresinde ḥāẓır bulundurdum. Muḥāsebeci Ẓiyā Bey’i Matba‘a-i Āmire’ye 

gönderdim. Evḳāf Büdçesi’ni ṭab‘ettirdim. Aḫşām üzeri cümlesini yanıma topladım. 

Büdçeyi müẕākere ettim. Sā‘at yediye ḳarīb idi ayrıldık. Vapura geldim. Necmeddīn 

Mollā’ya teṣādüf ettim. Ḫāriciyye Nāżırı’nın isti‘fāsı mes’elesini sordu ḥikāye ettim. 

“Kardeş a budala //IV-283// o budala evvelce bana geldi. Ṣadr-ı A‘żam’ın yazdığı 

teẕkereyi gördüm. Cidden taḥammül edilmez. Dedim ki ‘Đsti‘fānı yazarsın Meclis-i 

Vükelā’da gider okursun. Eğer Ṣadr-ı A‘żam teẕkeresini geriye alır ve sana da 

tarẓiyye verir ise mevḳi‘inde kalırsın. Vellā terk-i mevḳi‘ eylemek ẓarūrīdir. Bunun 

Bu sözümün üzerine bir şey yazmış bana gösterdi. Ben de ba‘ẓı şiddetli noḳtaları 

taṣḥīḥ ve ta‘dīl eyledim. Ḥattā söyleyeceği sözleri ta‘rīf eyledim (dedi. Ve ḥikāye 

eylediği sözleri ḥaḳīḳaten ‘Āṣım Bey o gün Ṣadr-ı A‘żam’a söylemiş idi.) lākin 

budala sonunu getiremedi. Ḥaysiyyetiyle x çekilmek kendisi için bir fırṣat idi.” diye 

mülāḥażasını beyān eyledi. //IV-284//  

 

Sonra benim kabineden isti‘fā etmekliğimden baḥis açıldı. “Eğer sen çekilir isen 

Cem‘iyyet için iyi olmaz çünki meşrūṭiyyetten beri neżāretlerden* [*�0ت��دن� yazılmış] 

hīç birinde māddeten senin ḳadar ḫidmet eden olamadı. Çekildiğin gibi dedikodu 

olur.” dedi.  
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Ben de cevāben “Ben arkadaşlarımı darıltmak istemem. Kendilerine darılmadan 

benim çekilmekliğime muvāfaḳat ediniz. Ben de şekl-i isti‘fāyı ta‘yīn eylemeyi size 

terkediyorum. Naṣıl arzū eder iseniz isti‘fāmı öyle yazarım. Sizin ḥaḳḳınızda 

dedikodu olduğunu istemem.” dedim. Bu sırada tren Erenköyü’ne //IV-285// geldi ben 

ayrıldım Necmeddīn adaya ḫānesine gitti.  

 

30 Mayıs Sene 1328 Salı [*30 Mayıs 1328 çarşambaya tesadüf ediyor.] 

 

Māliyyeden müdevver ḫayrāt-ı şerīfenin ta‘mīratına karşılık olarak māliyyeden elli 

bin lira büdçede ṭaleb eylemiş idim. Māliyye Nāżırı Vekīli Cāvid Bey muvāfaḳat 

etmedi. Ben de “Yā ḫayrāt-ı şerīfeyi tekrār māliyyeye alınız veyāḫūd ta‘mīrine 

karşılığı ḳabūl ediniz.” dedim. Ṭal‘at Bey (Posta Nāżırı) bana ḥaḳ vermekle berāber 

Cāvid’e karşı ıṣrār edemiyor idi. Nihāyet bugün ḳaṭ‘ī cevāb istedim. Cāvid’in 

muvāfaḳat etmediğini anladım. Meclis-i Meb‘ūsān’da Vükelā Odası’nda Ṭal‘at Bey’e 

“O ḥālde ben yarın Meclis-i Vükelā’ya gelmem. Yarın burada Evḳāf Büdçesi’nin 

müẕākeresinde de bulunmam. Öbür günü pençşenbih de köyden inmem. //IV-286// 

Cum‘a günü selāmlık resminde ḥāẓır bulunacağım. Çünki Ẕāt-ı Şāhāne keyifsiz 

żannıyla istifsār-ı ḫāṭıra birini gönderdir ise ‘ayıb olur. Nihāyet cum‘a ertesi gününe 

ḳadar Merkez-i ‘Umūmīce bir ḳarār vermenizi beklerim. Herḥālde artık neżāretten 

çekileceğim.” dedim. Ṭal‘at Bey bana “Bu aḫşām bu mes’eleler ḥaḳḳında Merkez-i 

‘Umūmī a‘ẓāsıyla müẕākere edeceğiz.” dedi. Gerek Ṭal‘at Bey’in ṣūret-i ifādesinden 

ve gerek dīger arkadaşların benimle Cāvid arasında taḥaddüs eden ḥāle ehemmiyyet 

vermemelerinden ḫuṣūṣiyle Cāvid’e Ṭal‘at Beyle Ḥācī ‘Ādil’in mütemā’il olmasından 

benim kabineden çıkmamı arzū etmekte olduklarını ḥissediyorum. //IV-287// 

 

2 Ḥazīrān Sene 328 Pāzār Cum‘a ertesi  

 

Bugün Pādişāhımız Meḥmed Reşād Han’ın Yıldız Sarāyı’na naḳleylemiş olmasından 

ola dolayı tebrīke gitmiş idik. ‘Umūm Hey’et-i Vükelā sarāyda ṭa‘ām etti. Ben 

‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Beyle oradan Meclis-i Meb‘ūsān’a geldim. Ṭal‘at Bey de 

geldi. Midḥat ve Nesīmī Beyler ile müşārünileyh birlikte bana Merkez-i ‘Umūmī’nin 

benim ḥaḳḳımdaki ḳarārını teblīġ eylediler. Ḳarār benim Mer Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Fırḳası riyāsetine intiḫāb edilmekliğim şarṭıyla Hey’et-i Vükelā meyānından 

isti‘fāmın tensībinden ‘ibārettir.  
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Bu ḳarārı pek büyük bir maḥżūżiyyetle telaḳḳī ettim ve orada aramızda verilen ḳarāra 

tevfīḳan o sā‘atten i‘tibāren hīç bir şey yok imiş gibi evḳāf neżāreti mu‘āmelātıyla 

iştiġāle başladım. Ḥattā Meclis-i Meb‘ūsān hey’et-i ‘umūmiyyesine dāḫil olarak evḳāf 

nāmına Đstimlāk Ḳānūnu lāyiḥasının müẕākeresinde //IV-288// bulundum.  

 

3 Ḥazīrān Sene 328 Pāzār 

 

Bugün vükelāda aḫşām alafranga sekize ḳadar kaldıktan sonra Ṭal‘at Bey’in da‘veti 

üzerine Cāvid Bey’in ḫānesine gittik. Yemeği orada yedim sonra dīger rüfeḳā da 

geldiler. Ḥāẓır olanlar vükelādan Şūrā-yı Devlet Re’īsi Prens Sa‘īd Paşa Ma‘ārif 

Nāżırı Emrullāh Efendi Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey Posta Nāżırı Ṭal‘at Bey 

Nāfı‘a Nāżırı Cāvid Bey ve ben idim.  

 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Doktor Nāżım Bey Eyyūb Ṣabrī Bey Ḥüseyinzāde ‘Alī 

Bey Diyārbekirli Ẓiyā Bey Kolağası Rāsim Bey Aḥmed Nesīmī Bey Midḥat Bey 

Kemāl Bey ḥāẓır idiler.  

 

Müẕākere başladı. Benim kabineden çekilmekliğime i‘tirāẓāta başladılar. Mübāḥese 

uzadı. Nihāyet Merkez-i ‘Umūmī Hey’eti //IV-289// başka bir odaya gidip bizden 

gizli müẕākereye devām etti ve sonra beni çağırdılar. Esbāb-ı isti‘fāmı bir daha tekrār 

ettirdiler.  

 

Benim ba‘demā kabinede kalmaklığım en ṣamīmī arkadaşlarım olan Ṭal‘at ve Cāvid 

ve ‘Ādil Beyler ile bozuşmamı intāc edeceğini hele Cāvid ile hīç geçinemeyeceğimi 

anlattım. Bana oradan xx öbür odaya gitmekliğimi ricā ettiler. Ben de çıktım 

dīgerlerinin yanına geldim. Yarım sā‘at sonra yine da‘vet ettiler ḳarārı teblīġ ettiler. 

“Ḫayrī Bey kardeşimiz vaṭanımızın böyle bir zamānında senin gibi kabine erkānı 

meyānında efkār-ı ‘umūmiyyeyi bir dereceye ḳadar kazanmış olan arkadaşımızın 

çekilmesi menāfi‘-i ‘umūmiyye nāmına ḳaṭ‘iyyen cā’iz değildir. Sen ḥaḳlısın faḳaṭ 

fedākārlık edeceksin devām edeceksin. Bizim mütteḥiden verdiğimiz ḳarār budur.” 

dediler. Bende daha ziyāde muḳāvemet bırakmadılar. Nihāyet bilcümle iḫvānın 

benden münfa‘il olmalarına meydān //IV-290// vermek muvāfıḳ olamayacağından 

isti‘fādan ṣarf-ı nażar ettim. Kolağası Rāsim ‘umūm-ı rüfeḳā nāmına ellerimi öpmek 
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istedi muṣāfaḥa ettik öpüştük. Oradan vükelādan olan rüfeḳānın yanlarına gittik. 

Onlar da memnūn oldular. Cāvid de Evḳāf Büdçesi’ne māliyyeden on bin liranın 

i‘ṭāsına muvāfaḳat etti. Mes’ele bitti. Geceyi Cāvid’in ḫānesinde geçirdim.  

 

(Mülāḥaża) 

 

Benim devāmımı arzū eden rüfeḳānın ḳısm-ı a‘żamı cidden ḫidmetimden ümmīdvār 

olmalarından ileri geliyor idi. Faḳaṭ bir ḳısmı şu sırada kabineden çıkmak dīger 

arkadaşlar ḥaḳḳında dedikoduyu mūcib olacağı endīşesiyle devāmımı arzū ediyor idi. 

Mes’elenin bu ṣūretle bitmesi herḥālde benim için iyi olacağını żannetmiyorum. 

Cenāb-ı Ḥaḳ ḫayırlısını iḥsān buyursun Āmīn. //IV-291// 

 

7 Ḥazīrān Sene 1328 Pençşenbih 

 

Bugün Evḳāf Büdçesi’nin baḳiyye-i müẕākerātı icrā ve ikmāl edildi. Meclis-i 

Meb‘ūsān hey’et-i ‘umūmiyyesinin ḥaḳḳımda gösterdiği eser-i taḳdīr ve i‘timād 

cidden benim için şāyān-ı şükrāndır. Cenāb-ı Ḥaḳ cümle ile berāber muvaffaḳ etsin 

beni maḥcūb etmesin.  

 

8 Ḥazīrān Sene 1328 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a selāmlığı Yıldız’daki Ḥamīd-i Sānī’nin zamānında inşā kılınmış olan 

Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde icrā kılındı. Ba‘deṣṣalāt Yıldız Sarāyı’na gittik. Vükelā 

müctemi‘an ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl buyuruldu. (Leyletürreġā’ib) tebrīkini vükelā 

nāmına Ṣadr-ı A‘żam īfā etti. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī beyān-ı maḥżūżiyyet buyurdu. 

Bu hey’et-i vükelānın maḳāmlarında pāyidār olarak memlekete ḫidmette devāmları 

temenniyyātını iżhār buyurdu. Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey rāḥatsız imiş //IV-

292// Dāḫiliyye Nāżırıyla Māliyye Nāżırı Vekīli ve Nāfı‘a Nāżırı bulunamadılar. 

Tebrīkten sonra ‘avdet ettim. Aḫşām ḫāneme geldim. Meb‘ūsān Re’īsi’nden bir 

telgraf - yarın Ḳānūn-i Esāsī’nin mevādd-ı mu‘addelesi müẕākere edileceğinden 

sülüsān-ı ekseriyyet ḥuṣūlüne medār olmak üzere behemeḥāl mecliste ḥāẓır bulunmak 

lüzūmunu yazıyor. Biṭṭabi‘ yarın gideceğim.  

 

9 Ḥazīrān Sene 1328 Pençşenbih Cum‘a ertesi 
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Bugün ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye dersinden 

efendilerin imtiḥānını icrā ettim. Đmtiḥān taḥrīrī idi. Đki su’āl īrād ettim (1) Bir cünḥa 

i‘lāmı (2) Đstīnāf istid‘āsı.  

 

Oradan inşā edilmekte olan mekteb-i ḳuẓāta mekteb hey’et-i idāresiyle gittim. Oradan 

neżārete //IV-293// uğradım. Vasaṭī sā‘at bire ḳarīb bir zamānda Meclis-i Meb‘ūsān’a 

gittim. Müẕākere başladı. Ḳānūn-i Esāsī’nin yedinci māddesini ekseriyyet-i ‘ażīme 

encümenin ta‘dīli vechile ḳabūl etti. Baḳiyye-i müẕākere pāzār ertesi gününe ta‘līḳ 

edilerek celseye ḫitām verildi. Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa’nın istimbotuyla 

Ḥaydarpaşa’ya oradan trenle Göztepe’ye geldik. Ḫūrşīd Paşa ḫānesine ‘Adliyye 

Nāżırıyla ben Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey’in ḫānesine gittik. Ḫalīl Bey 

boğazından rāḥatsızdır lehulḥamd taḫaffüf etmiş. Sonra ḫānelerimize gittik.  

 

10 Ḥazīrān Sene 1328 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’da Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa Manastır 

Kumandanı Fetḥī ve Selānik’te ordu müfettişi Ẕekī Paşalardan aldığı 

telgrafnāmelerden Ẕekī Paşa’nın telgrafını okudu. Me’āli Manastır //IV-294// Pirlepe 

ve Debre’de bulunan ẓābiṭāndan ikisi yüzbaşı olmak üzere on ẓābiṭin ve yetmiş ḳadar 

efrādın müsellahan firār eylemiş olduklarını ve her ḥālde bir fırḳa ‘askerin serī‘an 

gönderilmesi lüzūmunu iş‘ār ediyor.  

 

Ben dedim ki “Manastır’daki ‘asker kāfī değil midir?” Maḥmūd Şevket Paşa “Kāfīdir 

faḳaṭ oradaki ‘askere i‘timād edemiyorlar.” 

 

Ben “Ẕekī Paşa’nın telgrafında ‘adem-i i‘timādı gösterir bir şey yoktur.”  

 

Maḥmūd Şevket Paşa “Kumandan Fetḥī Paşa’nın telgrafında muṣarreḥtir. Ẕekī Paşa 

da bir fırḳa ‘askerin gönderilmesini ṭaleb eylemesi kumandanın fikrine müşāreket 

eylediğini mü’eyyiddir. Vela Vālī de Ẕekī Paşa ile hemfikirdir.” dedi. Nihāyet “Ḳal‘a-

i Sulṭāniyye civārında bulunan altı fırḳadan birinin Manastır’a //IV-295// gönderilmesi 

ḳarārgīr oldu. Đşkodra dāḫilinde Malisorların ‘asākir üzerine bir kaç yerde hücūm 
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ettikleri ve ḥattā bu ‘āṣī Malisorların on bin ḳadar oldukları Draç mutaṣarrıfı 

cānibinden dünkü ta’rīḫle yazılıyor.” dedi.  

 

‘Askerin ẓābiṭānıyla silāḥlarıyla firār eylemeleri ḫayra ‘alāmet değildir. Orduya 

sirāyet eder ise pek fenā olur. Bunların żāhirde ṭaleb ettikleri – kabinenin tebeddülü – 

Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫiyle yeniden intiḫāb olunması imiş. Bunların müşevvikleri 

hemān ma‘lūm gibidir. Mamāfih bir şey yapılamıyor. Ah bizim bu ṣāf Ṭal‘at ḥālā 

aḥvālin vehāmetini idrāk edemiyor. Ḥācī ‘Ādil’in dāḫiliyye neżāretini idāre ettiğine 

ẕāhib oluyor. Pençşenbih günü Telgraf Neżāreti’ne gittim. Yanında pek çok kimseler 

var idi. “Seninle biraz görüşmek isterim.” dedim. Yavaşça “Neye dā’ir?” dedi. 

“Kabineye dā’ir.” dedim. //IV-296// “Sonra ben sana gelirim.” dedi. “Ben meb‘ūsāna 

gideceğim.” dedim. “Ben de bir kaç sā‘at sonra gelirim orada görüşürüz.” dedi. 

Bugün dördüncü gündür ḥālā beni görüp sormadı. Ben de muvāfıḳ bir zamān bulup 

ona söyleyemedim. Ḫōş söylesem de fā’idesi yoktur. Maḳṣadım Ḥācī ‘Ādil Bey’in 

dāḫiliyye neżāretini idāre edemeyeceğini bir kerre daha iḫṭār idi. Mādām bu güne 

ḳadar söyleyemedim bu telgraf üzerine bugünlerde tekrār etmek münāsib değildir. 

Cenāb-ı Ḥaḳ memleket ve millet ḥaḳḳında ḫayırlısını iḥsān buyursun Āmīn.  

 

Müşevviklerin esāmīsi Meclis-i Vükelā’da mevẓū‘-ı baḥs oldu ve ẓābiṭānın nażar-ı 

diḳḳatini celbedilmek iktifā edeceği Ḥācī ‘Ādil Bey’e gerek Ṣadr-ı A‘żam ve gerek 

dīger rüfeḳādan dīger iki ẕāt ṭarafından iḫṭār olundu faḳaṭ ḥāl ve ṭavrı bu iḫṭārı lāyıḳ 

olduğu derece-i ehemmiyyette telaḳḳīye müsā‘id değildi. //IV-297// 

 

16 Ḥazīrān Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Hey’et-i A‘yān’a gittim. Ḫayrāt-ı şerīfenin fevḳinde, taḥtında, ḫāricinde 

bulunan ve her naṣılsa eşḫāṣın ‘uhdesine geçen maḥallerin istimlākine dā’ir olan iki 

māddelik ḳānūnun müẕākeresinde bulundum. Bu celsede Ekrem Bey bilḫāṣṣa iżhār-ı 

muḫālefet etti. Đkinci Nihāyet birinci müẕākere bitti. Đkinci müẕākeresi salı gününe 

ta‘līḳ edildi. Sonra Meclis-i Meb‘ūsān ṭarafına geçtim. Aḥmed Nesīmī Bey yanıma* 

[*����1 yazılmış] geldi. “Yarın aḫşām Cāvid Bey’in ḫānesinde yemekten sonra 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsıyla birlikte ictimā‘ edeceksiniz.” dedi. //IV-298//  

 

17 Ḥazīrān Sene 1328 Pāzār 
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Meclis-i Vükelā’da en mühim müẕākere Manastır Kumandanı Fetḥī Paşa ile Müfettiş 

Ẕekī Paşa’dan gelen telgraflar idi. Bu telgrafların me’ālleri firār eden ẓābiṭān ve 

efrādın üzerine Manastır’daki ‘askerin berāy-ı ta‘ḳīb gitmesine i‘timād 

edilemeyeceğini mübeyyin olması nażar-ı diḳḳat cālib idi. Bu ḫuṣūṣtaki müẕākere 

cereyāna başladı. Kumandanın iş‘ārı firārīlerin ‘afvedilmesine dā’irdir.  

 

Müẕākere netīcesinde firārīlerin şiddetle ta‘ḳībine ve derdest edilenlerin Dīvān-ı 

Ḥarb’e teslīm edilmesine ḳarār verildi. Yarın vasaṭī sā‘at beşte yine Bāb-ı ‘Ālī’de 

meclis ‘aḳdedilecek Ṭrāblusġarb Kumandanı Neş’et ve Erkān-ı Ḥarb Fetḥī Beylerden 

gelen telgrafnāmeler üzerine müẕākere icrāsına ḳarār vererek dağıldık. //IV-299//  

 

Gece Cāvid Bey’in ḫānesinde vükelādan Ṭal‘at ‘Ādil, Emrullāh, Cāvid Beyler ile 

Prens Sa‘īd Paşa ve ben Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Doktor Nāżım, Ẓiyā, ‘Alī, 

Kemāl, Aḥmed Nesīmī Midḥat, ‘Abdullāh Ṣabrī Beyler ḥāẓır idiler. En mühim 

müẕākere – Maḥmūd Şevket Paşa’nın ba‘demā neżāret-i ḥarbiyyede beḳāsı mümkin 

olamayacağından ne yapılmak lāzım geleceği uzun uzadıya düşünüldü. Nihāyet 

gündüzden verilen ḳarār üzerine Ṭal‘at ile ‘Ādil oradan Ḥarbiyye Neżāreti’ne gittiler. 

Maḥmūd Şevket Paşa ile iki sā‘at ḳadar görüştükten sonra geldiler. Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın isti‘fāya ḳarār verdiğini ve yerine de Edirne’de kumandan ‘Abūk Aḥmed 

Paşa’nın münāsib olduğu i‘tiḳādında bulunduğunu söylediler ve ḥāẓır olan rüfeḳā da 

tensīb eylediler. Ben muḫālif kaldım çünki ‘Abūk Paşa’yı bilmiyorum. O geceyi 

Cāvid’in ḫānesinde geçirdim. //IV-300// 

 

Defter VI 

 

18 Ḥazīrān Sene 1328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at vasaṭī sekiz kalktım. Dā’ireye gittim. Beşe ḳadar iştiġāl ettim. Beşte 

Meclis-i Vükelā’ya gittim. Sā‘at sekize ḳadar devām eden müẕākere netīcesinde ki 

gelen telgrafnāmelerin me’ālleri “Cebḫāne kalmadığından muḥārebeye devām etmek 

müşkil olduğundan müẕākerāt-ı siyāsiyye ile şeref-i millīye muvāfıḳ ‘aḳd-ı ṣulḥ 

etmek fırṣatını fevtetmeyiniz.” diyorlar – şeref-i millīye muvāfıḳ ṣūrette ‘aḳdetmek 

naṣıl mümkin olabileceğini kendilerinden bir kerre su’āl etmeğe ḳarār verdik. Çünki 
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Đtalya’ya veyā dīger bir ḥükūmete mürāca‘at Ṭrāblusġarb’ı teslīm etmek demek 

olacağını anlattık. //VI-01// Bir de bundan beş altı māh muḳaddem de ‘aynı me’ālde 

telgraf gelmiş yine bizim ṭarafımızdan mücāhidīnin ḥamiyyeti taḥrīk edilerek şimdiye 

ḳadar devām edilmiş olmasına ve Sīd Sa‘īd mevḳi‘inde vuḳū‘bulan muḥārebede iki 

yüz şehid ve iki yüz mecrūḥ vuḳū‘bulduğunu ve Đtalīler ṭarafında beş yüz maḳtūl 

olduğunu ve faḳaṭ cebḫāneleri kalmadığını ve mevḳi‘-i meẕkūru Đtalyalılar işġāl 

eyledikleri yazılmasına mebnī “Bir kerre daha müṭāla‘asınılarını soralım ‘urūk-ı 

ḥamiyyetlerini bir kerre daha taḥrīk edelim.” denildi. Faḳaṭ bir ṭaraftan da Prens Sa‘īd 

Paşa’nın bu cum‘a günü Avrupa’ya gitmesine ḳarār verildi. Sa‘īd Paşa evvelā tebdīl-i 

āb u havā için me’ẕūnen Đsviçre ṭaraflarına gidecek, orada Đtalya nāmına ṣulḥ 

arzūsunu //VI-02// gösteren ādamların māhiyyetlerini anlayacak münāsib görürise 

fikirlerini öğrenecek şifre ile bize Paris’ten bildirecek sonra Londra’ya gidecek 

Đngilizler ile münāsebātımızı taḳviyyeye ġayret edecektir. x Zīrā Ṭrāblusġarb 

Muḥārebesi’nin ḥalline ancak Đngiltere’de çāre bulunabileceğine ẕāhib oluyoruz. //VI-

03// 

 

19 Ḥazīrān Sene 1328 Salı 

 

A‘yāna gittim. Đstimlāke dā’ir ḳānūnun ikinci müẕākeresi bitti. Yine hücūmlar devām 

etti ise de ḳānūn ‘aynen ḳabūl edildi. Bu ḳānūn ḥüsn-i taṭbīḳ edilir ise evḳāf çok 

müstefīd olur. Oradan ba‘deżżuhr Meclis-i Meb‘ūsān ṭarafına geçtim. Muvāzene-i 

māliyye müẕākeresine mübāşeret edilmiş Cāvid īẓāḥāt veriyor.  

 

Vükelā Odası’na gittim. Ṣadr-ı A‘żam ile tenhā görüştüm. Yine Ḫāriciyye Nāżırı 

‘Āṣım Bey’den müştekīdir. “Değiştirelim.” dedim. “Tevfīḳ Paşa’dan başka münāsibi 

yoktur (Londra Sefīri).” dedi. “Onu celbedelim.” dedim. //VI-04// “Ḳabūl etmez. 

Evvelce teklīf ettik ḳabūl etmedi.” dedi. Ben de “Tevfīḳ Paşa buraya celbedilse ciddī 

bir ṣūrette teklīf ve ıṣrār olunsa ḳabūl eder sanırım.” dedim. “Bilmem.” dedi ve 

Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey’in dā’imā mütelevvin fikir ve ṭabī‘atlı ādam olduğunu ve 

kendisini dā’imā müşkil mevḳi‘de bulundurduğunu ‘ilāve etti.  

 

20 Ḥazīrān Sene 1328 Cehārşenbih 
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Bugün Meclis-i Vükelā’da en mühim mes’ele Ṭrāblusġarb mes’elesi oldu. Petersburg 

Sefīri Ṭurḫān Paşa’dan Ḫāriciyye Neżāreti’ne gelen telgrafnāmede Rusya Ḫāriciyye 

Nāżırı Sazanof’la mülāḳātını ḥikāye ediyor. //VI-05// Sazanof Ṭurḫān Paşa’ya diyor 

ki “Evet siz de ṣulḥ istiyorsunuz faḳaṭ beyān eylediğiniz şerā’iṭ ile akhd ‘aḳd-ı ṣulḥ 

etmek ḳābil değildir. Beş altı māha ḳadar ‘aḳd-ı ṣulḥa muvaffaḳ olur iseniz herḥālde 

sizin için ḫayırlı olur. O zamān Avrupa adalar kāmilen size i‘āde olunur ve Avrupa 

sizden yalnız adalar ahālīsine karşı raḥm ve şefḳat göstermenizi ṭaleb ile iktifā eder. 

Ammā bu müddeti geçirir ve Đtalya’nın adalarda uzun müddet kalmasına sebebiyyet 

verirseniz sizin için daha müşkil olur. Aḥvāl-ı māliyyenizin pek fenā olduğunu 

biliyorum, Yemen’in ḥāl-i sükūnunu ḥālā i‘āde edemediniz, Arnavudluk iğtişāşı yine 

başgösterdi. Bu ḳadar aḥvāl-ı müşkile içinde //VI-06// Đtalya ile ḥarbe devām etmek 

menfa‘atinize muvāfıḳ değildir. Temmūz-ı efrencīnin beşinde bizim çar ile Almanya 

imparatoru arasında Baḥr-ı Baltık’ta vuḳū‘bulacak mülāḳātta Đtalya ile Devlet-i 

‘Osmāniyye muḥārebesinden baḥsolunacağını żannederim. Ancak bizim ṭarafımızdan 

bu ḫuṣūṣta bir teklīf-i mu‘ayyen muḳarrer değildir. Almanya’nın fikrini bilmiyorum. 

Hükümdārların mülāḳātından sonra ben iẕin alıp Avrupa’ya gidecek idim. Faḳaṭ sizin 

Arnavudluk ḥādisesi beni Petersburg’da kalmaya mecbūr ediyor.” 

 

Sazanof’un sözlerinin ḫulāṣası budur. Bunun üzerine Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa 

“Đngiltere Ḥükūmeti’ne sefīrimiz Tevfīḳ Paşa vāsıṭasıyla mürāca‘at ederek desek ki 

‘Đmparatorlar mülāḳātı neca netā’icinden olarak bize bir tavassuṭ vuḳū‘u iḥtimāli 

vardır. Ḥālbuki biz Đngiltere’nin //VI-07// tavassuṭunu tercīḥ ederiz.’ Bu sözümüzü 

Đngiltere ḳabūl ederse fenā olmaz. Etmezse bir şey ġā’ib etmiş olmayız.”  

 

Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey “Selānik Meb‘ūsu Karasu Efendi vāsıṭasıyla Đtalyalılar 

ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede bize mürāca‘atla ṣulḥ istiyorlar. Biz de Şūrā-yı Devlet Re’īsi 

Sa‘īd Paşa’yı Lozan’a gönderiyoruzeceğimizi ve Đtalya Ḥükūmeti de kimleri 

müẕākereye me’mūr edecek ise oraya göndermesini Karasu Efendi vāsıṭasıyla kezā 

ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede bildirdik. Yarın telgrafla cevāb gelmesi me’mūldür. Eğer Đtalya 

ile bu anlaşmak bence ḳavīdir ve muvāfıḳtır. Bu sırada Đngiltere’ye mürāca‘at 

menfa‘atimize muvāfıḳ değildir.” dedi.  

 

Ve cereyān eden bir çok müẕākerāt netīcesinde vürūdu me’mūl olan telgrafa ta‘līḳen 

yarın sā‘at beşe ta‘līḳ-i müẕākere edildi. //VI-08// 
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21 Ḥazīrān Sene 1328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥtan vasaṭī sā‘at beşe ḳadar Neżāret-i Evḳāf’ta meşġūl oldum. Beşte Bāb-ı 

‘Ālī’ye gittim. Vükelā toplandı en sonra Maḥmūd Şevket Paşa geldi. Çünki 

mensūbīn-i ‘askeriyyenin siyāsāt ile iştiġāl etmelerini māni‘ olan ḳānūn lāyiḥasının 

müdāfa‘ası için A‘yān’a gitmiş idi. Cāvid Bey de meb‘ūsānda büdçenin müdāfa‘ası 

ile meşġūl olduğundan o da bir sā‘at sonra geldi. Müẕākere daha şiddetli devām etti. 

Đttiḥād-ı efkār ḥāṣıl olamadı. Ārāya mürāca‘at edildi. Evvelā benden başladı. Benim 

re’yim “Karasu Efendi’nin aḥvāl ve aḫlāḳı bence şāyān-ı i‘timād değildir. Onun 

vāsıṭasıyla cereyān eden ḥāle ciddī nażar ile bakamam. //VI-09// Rusya ve Almanya 

imparatorlarının mülāḳātı vesīlesiyle Đngilizlere mülāḳāttan evvel mürāca‘at etmek 

ciddī bir teşebbüs-i siyāsīdir. Böyle ciddī bir teşebbüsü ‘adem-i ciddiyyetine ḳāni‘ 

olduğum dīger bir teşebbüs için fedā veyā te’ḫīr edilmesini muvāfıḳ göremem.”  

 

Benim bu fikrime ḳā’il olanlar esbāb-ı mūcibede farḳ olmakla berāber esāsta mütteḥid 

bulunanlar 

 

(1) Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa 

(2) Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa 

(3) Şeyḫülislām Nesīb Efendi 

(4) ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey 

(5) Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey 

 

Bu re’ye muḫālif olan ikinci re’y ise onların daḫī da esbāb-ı mūcibe muḫtelif olmakla 

berāber esāsta mütteḥid idiler. //VI-10// Đkinci re’y “Şimdiden Đngiltere’ye 

mürāca‘atla tavassuṭ ṭalebi muvāfıḳ değildir. Evvelā Prens Sa‘īd Paşa gitsin Đtalyalılar 

ile görüşsün. Ciddī bir şey çıkmaz ise oradan ẕāten Đngiltere’ye gitmesi taḳarrür 

etmiştir. Gider ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede Đngilizler ile görüşürür mümkin olursa 

tavassuṭlarını da istiḥṣāl eder.” Buraya ḳā’il olanlar: 

 

(1) Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey 

(2) Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa 

(3) Māliyye Nāżırı Vekīli ve Nāfı‘a Nāżırı Cāvid Bey 
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(4) Posta ve Telgraf Nāżırı Ṭal‘at Bey. 

(5) Zirā‘at Nāżırı Aristidi Paşa 

(6) Şūrā-yı Devlet Re’īsi Prens Sa‘īd Paşa 

(7) Ma‘ārif Nāżırı Emrullāh Efendi 

 

Bizim ṭaraf altı muḫālif ṭaraf yedi re’ydir. //VI-11// “Eḳalliyyet ekseriyyete ilḥāḳ 

etsin. Bu sırada kabine buḥrānı cā’iz değildir.” dediler ve buna göre ẓabıṭ tutuldu.  

 

22 Ḥazīrān Sene 328 Cum‘a 

 

Beylerbeyi Cāmi‘-i Şerīfi’nde cum‘a namāzını ba‘deledā Söğüdlü vapurunda 

ma‘iyyet-i şāhānede Göksu Ḳaṣr-ı Hümāyūnu’na gittik. Öğle ṭa‘āmını orada ettik. 

Ṣofrada ḥāẓır bulunanlar: 

 

Şeyḫülislām Nesīb Efendi. 

Maḥmūd Şevket Paşa 

Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa. 

Ben – Evḳāf Nāżırı. 

Đstanbul Vālīsi Đbrāhīm Bey //VI-12// 

Şehremīni Tevfīḳ Bey. 

Serḳarīn Lüṭfī Bey. 

Başkātib Ḫālid Ẓiyā Bey. 

Seryāver Ṣāliḥ Paşa’dan ‘ibārettir. 

 

Bālāsı tuğra-yı hümāyūn ile müveşşeh olan yemek listesinin żahrını ḥāẓır bulunan 

ẕevāta imẓā ettirdim aldım.20 Ḥarbiyye Nāżırı sebebini sordu. Dedim ki “Ḫāṭırınızda 

mıdır geçen sene bu zamān yine bu ṣofrada bulunduk. Ḥālbuki vükelādan yalnız 

seninle benden başkalarının tebeddül etmiş olduğunu görüyorum. Gelecek seneye 

ḳadar kim bilir kimler kalacaktır? Ḫuṣūṣiyle bundan sonra bizim de pek çok devām 

etmeyeceğimizi anlıyorum. Bu varaḳa bir ḫāṭıra olur.” //VI-13// Maḥmūd Şevket Paşa 

“Ḥaḳḳın var.” dedi. Ḥaḳīḳaten bundan sonra çok devām edeceğimizi ümmīd etmem 

etmem. Ben de imẓā ettireyim.” diyerek o da xx ona bakarak ṣofrada bulunanların 

cümlesi birer varaḳa imẓā ettirerek aldılar. Yemekten kalktıktan sonra sarāyın üst 

katına çıktık. Bir gūşede Ḥarbiyye Nāżırıyla ḥasb-i ḥāle başladık. Üç seneden beri 
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ḫaylī mühim meşāġile ma‘rūẓ kaldığını söyledi. Ben de “Evet Hey’et-i Vükelā’da 

seninle berāber başka eski kalmadı ḫaylī mühim işler de geçirdik. Ḫuṣūṣiyle Đtalya 

Muḥārebesi pek mühimdir.” dedim. Ḥarbiyye Nāżırı’nın isti‘fā niyyetinde olup 

olmadığını anlamak istedim. //VI-14// Đsti‘fā niyyetinde olduğunu ṭavrıyla işāret 

ediyor faḳaṭ zamānını bildirmiyor ve ḥareketine ḳaṭ‘iyyen delālet eder eser de 

görmüyor idim. O sırada ḥuẓūra da‘vet olunduk. Şeyḫülislām, Ḥarbiyye ve Baḥriyye 

Nāżırlarıyla Đstanbul Vālīsi Şehremīni ben ḥuẓūr-ı hümāyūna müctemi‘an ḳabūl 

buyurulduk. Đltifāt-ı şāhāne iżhār buyuruldu. Şāyān-ı ḳayd ehemmiyyetli bir söz 

geçmedi. Oradan ‘avdete müsā‘ade buyuruldu. Baḥriyye Nāżırı’nın istimbotla 

Boğaziçi’nde Yeniköy’de Şūrā-yı Devlet Re’īsi Sa‘īd Paşa’nın yalısına gittik. Yalının 

baġçesinin ṭarz-ı ṭarḥı ve taḳsīm ve tefrīşini pek güzel gördüm. Yarım sā‘at ḳadar 

orada görüştük. ‘Avdet ettik. Maḥmūd Şevket //VI-15// Paşa Üsküdar’a çıktı ḫānesine 

gitti. Şeyḫülislām Efendiyle ben i Sirkeci’ye çıktık. Efendi Makriköyü’ne 

aḳrabāsından birine müsāferete* [�ر,تA��9 yazılmış] gitti. Ben de Merkez-i 

‘Umūmī’nin bulunduğu dā’ireye gittim. Vükelādan olup orada ḥāẓır bulunmaları bir 

gün evveli tenbīh olunan Ṭal‘at, Cāvid, Ḥācī ‘Ādil Beylerin ‘avdet ettmişler yalnız 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsı kalmıştır. Onlar ile biraz görüştüm. Maḥmūd Şevket Paşa 

ḥaḳḳında ne ḳarār verdiklerini sordum.  

 

“Maḥmūd Şevket Paşa Ṭal‘at Bey’e mensūbīn-i ‘askeriyyenin e siyāsātla iştiġālini 

māni‘ olan ḳānūnu çıkarmayınca çekilmeyeceğini söylemiş. Biz de bu ḳānūn 

çıkıncaya ḳadar bekleyeceğiz. //VI-16// Olvaḳt isti‘fā ederse peka‘lā. Etmediği 

taḳdīrde fırḳamız ṭarafından istīẓāḥ ṭarīḳine mürāca‘atla ısḳāṭ etmeye ḳarār verdik ve 

bu ḳarārda müttefiḳiz.” dediler. Ḥāẓır bulunanlar Midḥat, Nācī, Doktor Nāżım, 

‘Abdullāh Ṣabrī, Aḥmed Nesīmī, Kemāl, Diyārbekirli Ẓiyā, Ḥüseyinzāde ‘Alī Bey idi.  

 

Dağılmak üzere idik. Konya Vālī-i Sābıḳı Mu‘ammer Bey’in Ṭrāblusġarb’deki Fetḥī 

Bey’e vekāleten Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓālığına alınmasına da ḳarār verdiklerini 

söylediler. “Peka‘lā.” dedim. //VI-17// 

 

24 Ḥazīrān Sene 328 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Vasaṭī on iki rāddelerinde Ṭal‘at Bey 

Yerebatan’daki ḫānesinden telefonla, “Meclis-i Meb‘ūsān’a gidelim, Fırḳa 
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müẕākeresi vardır. Đmām Yaḥyā ile i’tilāfnāmeyi* [* ا�'G��2AHت  yazılmış] muṣaddıḳ 

mādde-i ḳānūniyye müẕākere edilecektir bulunalım.” dedi. “Dāḫiliyye Nāżırı 

gitmeyecek midir?” dedim. Ḫasta olduğunu ve ẕāten bu işe dā’ir ‘Ādil Bey’in bir şey 

bilmediğini söyledi. “Peki.” dedim. On daḳīḳa sonra ḥareket ettim. Bāb-ı ‘Ālī’ye 

uğradım. Ṣadāret Müsteşārı ‘Ādil Bey’in odasında bulunan Ṭal‘at Bey’i aldım. 

Birlikte Meb‘ūsān Dā’iresi’ne gittik. Ṭa‘ām etmemiş idik. Dā’irenin lokantasına dāḫil 

olarak karşılıklı oturduk. Hem yiyor hem de konuşuyor idik. Ṭal‘at ibtidā dündenberi 

benim ḫaberdār olmadığım //VI-18// aḥvāle dā’ir ma‘lūmātı ber vech-i ātī ḥikāye etti.  

 

“Evvelki gün Maḥmūd Muḫtār Paşa bana geldi. Ḥarbiyye Nāżırı’nın idāresizliğinden 

ve ordunun intiżāmı pek muḫtel olduğundan ve yakında Otuz Bir Mart gibi bir ḥādise 

karşısında bulunduğumuzdan baḥsetti. Ve nihāyet Nāżım Paşa’yı ḥarbiyye neżāretine 

getirmekten başka çāre olmadığını söyledi. Dün gece de ṣadāret Aḫşām üzeri de Ṣadr-

ı A‘żam ile görüştüm. Ḥarbiyye Nāżırı’nın devāmı cā’iz olmadığını anlattım. Nāżım 

Paşa’dan baḥsettim. Evvelā Nāżım Paşa’nın nābecā aḥvālinden baḥseyledi. Nihāyet 

muvāfaḳat eyledi. Ben de onun üzerine bir otomobile binerek Büyükdere’ye gittim. 

Nāżım Paşa ile görüştüm. Ona da işi anlattım. Nāżım Paşa da evvelā Ṣadr-ı A‘żam ile 

çalışmak müşkil olacağından baḥsetti. O da nihāyet bugün gece Ḫāriciyye Nāżırı’nın 

//VI-19// ḫānesinde birleşip ḳaṭ‘ī cevābını vereceğini ve o vaḳte ḳadar te’emmüle 

kendisine mühlet bırakılmasını söyledi. Ben de biṭṭabi‘ muvāfaḳat ettim. Bu aḫşām 

görüşeceğiz bakalım ne diyecektir.” dedikten sonra müṭāla‘amı sordu. Ben de 

“Merkez-i ‘Umūmī’nin ḫaberi var mıdır?” dedim. “Evet vardır faḳaṭ hīç bir şeye 

karışmıyorlar tamāmiyle kabinede bulunan arkadaşlara bırakıyorlar.” dedi.  

 

“Nāżım Paşa’nın ḥarbiyye neżāreti Cem‘iyyet için biraz ağırdır. Bence pek de 

münāsib değildir.” dedim.  

 

Bu sırada Ṭal‘at efkār-ı ‘umūmiyyenin kendisi ile Cāvid’in ‘aleyhinde olduğunu ve 

benimle Ḥācī ‘Ādil ‘aleyhinde olmadığını şu ḥāle nażaran benim ile Ḥācī ‘Ādil’in ve 

bir de ḳıymetli bir ‘uẓuv olmak i‘tibāriyle Cāvid’in kabinede devām //VI-20// 

etmesini ve faḳaṭ kendisinin bilisti‘fā çekilmesi münāsib olacağı müṭāla‘a olmak 

üzere beyān eyledi.  
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Dedim ki “Birāder efkār-ı ‘umūmiyyenin senin ‘aleyhinde olmasının sebebi kabinede 

bulunmanızdan değildir. Telgraf nāżırı olarak kalsanız hīç kimse senin ‘aleyhinde 

bulunmaz. Ammā bütün bir memleketi idāre etmek gibi her şeye karışır iseniz elbette 

‘aleyhinizde bulunurlar. Senin her şeye müdāḫele ederek gece gündüz çalışman ve 

vażīfe-i aṣliyyenden ḫāric işlere karışman ḥamiyyetinden olduğuna hīç şübhe etmem. 

Lākin manṭıḳī ve ma‘ḳūl değildir.” dedim. Sükūt etti. Sözlerime devām ederek 

“Peka‘lā //VI-21// Ḥarbiyye Nāżırı çekilecek yā Dāḫiliyye Nāżırı’nın mevḳi‘i ne 

olacaktır? Kendi arzū ve īcādıyla Rumeli’ye gitti. Üç buçuk māh devām eden 

seyāḥatinde devlete yedi yüz elli bin lira rāddesinde maṣraf ettirdi. ‘Avdet etmeden 

Arnavudluk iḫtilāli żuhūr etti. Beyānāt-ı ḳaṭ‘iyyesine karşı ḥāli ve ḥareketi naṣıl 

olacaktır? Bir de evvelce de söylediğim gibi Ḥācī ‘Ādil Bey dāḫiliyye neżāretini idāre 

edemez. Benim fikrimce efkār-ı ‘umūmiyyede Cem‘iyyet’e māledilen bizim gibi 

nāżırlar biḥaḳḳın idāre edeceği neżāretini der‘uhde etmelidir. Vellā biḥaḳḳın idāre 

edemeyeceği işi der‘uhde etmemelidir. O maḳāma ḫāricden birinin getirilmesi //VI-

22// daha muvāfıḳ olur. Şimdi Ḥācī ‘Ādil ḥaḳḳındaki fikrimi açık söyleyeyim faḳaṭ 

ricā ederim ġareẓe* [*�Iر� yazılmış] ḥamletme. Evvelā: Ḥācī ‘Ādil kimseyi 

memnūn etmiyor. En ṣādıḳ ve ṣamīmī meb‘ūs arkadaşlarımızı taḥḳīr ediyor. 

Kendisinden ‘adem-i memnūniyyet emāreleri başladı. Sāniyyen kāġıdcıdır. Müfredāt-

ı umūr ile evrāḳ ile çok uğraşır, esāslı işleri düşünmez.” dedim.  

 

“Evet bunlar doğrudur faḳaṭ yerine kim vardır başka ādamımız yoktur. Dāḫiliyye ile 

bizim için mühimdir.” dedi. Oradan kalktık fırḳaya gittik. Đmām Yaḥyā ile ve Yemen 

Kumandanı ‘Đzzet Paşa arasında //VI-23// ‘aḳdedilmiş ve Meclis-i Vükelā’da tedḳīḳ 

ve ba‘ẓı cihetleri ta‘dīl edilen muḳāvele-i ḫafiyye ḥaḳḳında bir mādde-i ḳānūniyye 

teklīf edilmiş idi. Muḳāveleyi ‘aynen meclise ḥükūmet veremedi. Taṣdīḳ etti 

mes’ūliyyeti üzerine alarak tedḳīḳini emretti. Bir ṭaraftan da bir mādde-i ḳānūniyye 

ile Meclis-i Meb‘ūsān’dan da taṣdīḳini ṭaleb etti. Muḳāvelenin ḫafī olan aḳsāmı 

Dāḫiliyye Encümeni a‘ẓāsına irā’e olundu. Onlar ḳāni‘ oldular. Fırḳaya ta‘dīl 

etmelerini teklīf eylediler. Birkaç sā‘at ḳadar müẕākere cereyān eyledi. Nihāyet 

mādde-i ḳānūniyyenin ḳabūlü fırḳanın ekseriyyetiyle ḳabūl edildi. //VI-24// Oradan 

birlikte Bāb-ı ‘Ālī’ye Meclis-i Vükelā’ya geldik. Müẕākere arasında Ṣadr-ı A‘żam 

kabinenin muntażam iş göremediğinden baḥsetti. Bilḫāṣṣa ḥarbiyye ve dāḫiliyye 

neżāretine ait mu‘āmelātın ḥüsn-i idāre edilemediğinden iżhār-ı şikāyet eyledi. O 

sırada Ḥarbiyye Nāżırı dışarıya çıkmış Dāḫiliyye Nāżırı da hīç gelmemiş idi. Ṣadr-ı 
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A‘żam’ın sözleri doğru idi. Faḳaṭ şikāyet eylemesi ḥaḳsızdır. Müẕākere bitti herkes 

gitmeye başladı. O sırada Ṭal‘at Bey’in yanına gittim. Ṣadr-ı A‘żam’ın dāḫiliyyeden 

biḥaḳḳın şikāyeti //VI-25// ḥaḳḳında nażar-ı diḳḳatini celbettim. Ve “Mādām ḥarbiyye 

nāżırı değişecektir, bundan bilistifāde dāḫiliyye ve ḫāriciyye ḥattā ‘adliyye bile 

değişmelidir.” dedim. Ṭal‘at muvāfaḳat etmedi ve Dāḫiliyye Nāżırı’nın idāre-i umūr 

edemediğine kendisinde tamāmiyle ḳānā‘at ḥāṣıl olamadığını söyledi. Sonra Ṣadr-ı 

A‘żam ile ḫafiyyen müẕākereye başladı. Ben de çıktım. Müẕākereleri Ḥarbiyye 

Nāżırı’na ‘ā’iddir. //VI-26//  

 

26 Ḥazīrān Sene 1328 Salı 

 

Dā’ire-i Meb‘ūsān’da idim. Fırḳa Re’īsi Seyyid Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Karesi 

Meb‘ūsu Erkān-ı Ḥarbiyye Binbaşısı Ḥüseyin Ḳadrī Beyler Merkez-i ‘Umūmī’nin ve 

Fırḳa Hey’et-i Đdāresi’nin temsīliyle Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa’ya – 

isti‘fā etmediği taḳdīrde istīẓāḥ ile ısḳāṭ edileceğinden ẕāten isti‘fāya ḳarār vermiş 

olmasına binā’en bir ān aḳdem isti‘fā etmesini – teklīf etmişler. Müşārünileyh evvelce 

bu teklīften münfa‘il olarak “Bana şu sırada böyle bir teklīfin vuḳū‘unu taṣavvur 

etmez idim. Te’essüf ederim. Bu ‘ādetā beni kovmaktır. //VI-27// Hem de bu iş yalnız 

Ḥācī ‘Ādil Beyle olmaz.” der.  

 

Müşārünileyh Ḥācī ‘Ādil Bey’in orada bulunmasını kabine nāmına żannederek son 

fıḳrayı söylemiş olmalıdır.  

 

Seyyid Bey cevāben “Ḫayır Paşa Ḥaẓretleri siz esāsen isti‘fāya ḳarār vermişsiniz. 

Mecliste size karşı bir istīẓāḥ vuḳū‘uyla ısḳāṭ olmaktan ise ḳarārınızı bir ān aḳdem 

mevḳi‘-i taṭbīḳe vaẓ‘etmenizi münāsib görüyoruz. Onu ‘arẓediyoruz.” demiş nihāyet 

isti‘fāya Ḥarbiyye Nāżırı //VI-28// muvāfaḳat ederek bugün isti‘fāsını vereceğini 

söylemiş olduğu ve bu mübāḥeşe mübāḥesenin Meclis-i Meb‘ūsān’daki şimāl 

ṭarafında bulunan Vükelā Odası’nda vuḳū‘bulduğunu Fırḳa Re’īsi Đzmir Meb‘ūsu 

Seyyid Bey Dīvān-ı Riyāset Odası’nın kapısında ayakta bana anlattı. Ḥarbiyye Nāżırı 

ḥālā Vükelā Odası’nda idi. Ben gitmedim böyle bir sırada görüşmeği muvāfıḳ 

bulamadım. Ne diyeceğim soğuk şeyler. A‘yān ṭarafına gittim. Büdçeye ta‘ḳīb ettim. 

Encümene ikmāl ettirdim. //VI-29// Oradan Meb‘ūsān Ḳavānīn-i Māliyye 

Encümeni’ne geldim. Bir mādde-i ḳānūniyyenin müẕākeresinde bulundum. Sonra 
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Muvāzene Encümeni’nde idim. Ṭal‘at Bey geldi. Bana “Haydi Bāb-ı ‘Ālī’ye 

gidiyoruz. Maḥmūd Şevket Paşa isti‘fā etti.” dedi. Birlikte rīḫtımdaki Baḥriyye 

Nāżırı’nın istimbotuna bild bindik. Bizden başka Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa 

Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil ve Māliyye Nāżırı Vekīli Nāfı‘a 

Nāżırı Cāvid Beyler var idi. Bāb-ı ‘Ālī’ye geldik. Sirkeci’de Ṭal‘at ile ben bir 

‘arabaya onlar da otomobile bindiler Bāb-ı ‘Ālī’ye geldik. Ṣadr-ı A‘żam nezdinde 

Bāb-ı ‘Ālī Cāddesi’ne nāżır odada ictimā‘ ederek mes’ele-i isti‘fānın //VI-30// 

müẕākeresine başladık. Ṣadr-ı A‘żam hīç eser-i ḥayret ve tereddüd göstermedi. Gūyā 

çoktan beri intiżār etmekte olduğu bir ḫaberi işitiyor gibi ġāyet lāḳayd bir ṣūrette 

dinledikten sonra kimin ḫalef olabileceğini sordu. Cāvid Bey ‘Alī Paşa Dāmādı 

Nāżım Paşa’nın münāsib idüğünü ifāde etti. Ṭal‘at Bey de onu taṣdīḳ etti. Ḫūrşīd Paşa 

da muvāfıḳ buldu. Ben “Bilmiyorum tanıdığım ādam değildir.” dedim. Ḫāriciyye 

Nāżırı da “Nāżım Paşa muvāfıḳtır.” dedi. Ḥācī ‘Ādil Bey i‘tirāẓ etti. Münāsib 

olmadığını, çünki muḫālifīnin medār-ı istinādı //VI-31// olduğunu anlattı. Bir ḳarār 

verilemedi. O sıra idi ki sā‘at vasaṭī altıya gelmiş idi. Maḥmūd Şevket Paşa içeriye 

girdi. Bizi müctemi‘ bir ḥālde görünce biraz irkindi. Ṣadr-ı A‘żam’a doğru yürüdü 

taḳarrüb ederek elindeki büyük bir żarfı ba‘dettaḳdīm şu sözleri söyledi: “Efendim 

isti‘fāmı kendim getirdim. Ba‘ẓıları yazarlar gönderirler. Faḳaṭ benim Paşa 

Ḥaẓretlerine ḥürmet ve ‘ubūdiyyetim vardır. Biẕẕāt taḳdīm etmeyi münāsib gördüm. 

Ṣadr-ı A‘żam “Kemāl-i ḥürmetle alıyorum buyurun efendim.” diyerek yer gösterdi. 

//VI-32// Cümlemiz oturduk. Maḥmūd Şevket Paşa “Ben çok oturmayacağım* [*

����ج$J  او"	  yazılmış] müsā‘adenizle gideceğim.” dedi. Ṭal‘at Bey “Ḫayır bil‘akis 

oturmalısınız. Ḫalefinizi birlikte düşünelim.” dedi. Maḥmūd Şevket Ṭal‘at’a yavaşça 

“Müẕākerede ben de mi bulunayım?” dedi gülümsedi. Ṭal‘at da gülerek “Ṭabī‘īdir.” 

dedi. Müẕākere başladı. Faḳaṭ Ḥarbiyye Nāżırı’nın ḫalefini bulmak üzere baḥis 

açılmadı “Evvelā Maḥmūd Şevket Paşa’nın bu aḫşām isti‘fāsını ‘arẓedelim bir vekīl 

ta‘yīn edelim.” diye ḳarār verildi. Vekīl kim olacağı düşünüldü. Ḫāricden ümerā-yı 

erkān-ı ‘askeriyyeden birinin vekāleti uṣūl-ı meşrūṭiyyette cārī olmadığını gerçi 

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın //VI-33// zamān-ı ṣadāretinde Necmeddīn Mollānın 

Baġdād’dan gelinceye ḳadar ‘adliyye neżāreti vekāletine Defter-i Ḫāḳānī Nāżırı 

Maḥmūd Es‘ad Efendi ḫāricden alınmış ve Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi ‘Đzzet Paşa da bir 

aralık ḥarbiyye nāżırı vekīli olmuş ise de “Bunlar doğru değildir. O vaḳit meşrūṭiyyet-

i idāre henūz te’essüs etmiş düşünülmeden yapılmış şeylerdir.” denerek herḥālde 

kabine erkānı meyānından birinin vekāleti taṣvīb ve nihāyet Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd 
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Paşa tensīb kılındı. Ṣadr-ı A‘żam müsteşārını çağırdı. ‘Arẓ teẕkeresini yazmasını 

emretti. Ḫafiyyen bir şeyler de //VI-34// söyledi. Müsteşār teẕkereyi yazdı getirdi. 

Ṣadr-ı A‘żam ‘alenen okudu. Me’āli ḫulāṣası – Maḥmūd Şevket Paşa’nın isti‘fāsının 

ḳabūlü Ḫūrşīd Paşa’nın vekāleten ta‘yīni ve Maḥmūd Şevket Paşa’nın ḫidemāt-ı 

vāḳı‘asına mebnī a‘yān a‘ẓālığına ta‘yīni – ḫuṣūṣlarını muḥtevīdir. Biṭṭabi‘ cümlemiz 

ṭarafından taṣvīb ve taḥsīn olundu. Teẕkerenin Mābeyn-i Hümāyūn’a kimin 

vāsıṭasıyla gönderilmesi münāsib olacağını Ṣadr-ı A‘żam su’āl etmekle berāber 

Ḫūrşīd Paşa’ya “Siz götürseniz olmaz mı?” dedi. Ḫūrşīd Paşa “Münāsib değildir.” 

dedi. Maḥmūd Şevket Paşa “Đster iseniz ben //VI-35// götüreyim.” dedi. Ve o ṣūret 

tensīb olundu. Yarınki Meclis-i Vükelā’da ḥarbiyye nāżır-ı cedīdi taṣavvur edilmek 

üzere Ṣadr-ı A‘żam’a vedā‘ ve Maḥmūd Şevket Paşa ile muṣāfaḥa ederek vasaṭī sā‘at 

sekiz buçukta ayrıldık. Sirkeci’deki istimbotla Ḫūrşīd Paşa ile ben Ḥaydarpaşa’ya 

çıktık. Ṭal‘at ile Cāvid adaya gittiler. //VI-36// 

 

27 Ḥazīrān Sene 1328 Cehārşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī onda Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Sā‘at on ikide Ṣadr-ı A‘żam 

Konağı’ndan bir telgraf aldım. Ḫulāṣa-i me’āli – Dünkü ḳarārımız vechile bugün 

Meclis-i Vükelā sā‘at üçte ictimā‘ edecek ise de ẕāt .. ’ının* [*metinde buraya iki 

noḳta konmuş ve boş bırakılmış] ikide ba‘ẓı rüfeḳā ile berāber bulunmaları ricā 

olunur. Onlara da ma‘lūmāt verildi. Tām ikide Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Beni müte‘āḳib 

Ḫūrşīd Paşa sonra Ṭal‘at sonra Ḥācī ‘Ādil ve sonra Ḫāriciyye Nāżırı geldiler. 

Encümen-i vükelānın bunlardan ‘ibāret olduğu anlaşıldı. //VI-37// Nāżım Paşa’nın 

ḥarbiyye neżāreti mevẓū‘u müẕākere oldu. Ḥācī ‘Ādil’den başka i‘tirāẓ eden 

bulunmadı. Ṣadr-ı A‘żam’ın şu sözleri üzerine ḳarār verildi. “Nāżım Paşa erkān-ı 

‘askeriyye arasında bir mevḳi‘ ṣāḥibidir. Ona teklīf edilmeden başka birine teklīf 

muvāfıḳ değildir. Đḥtimāl ki ḳabūl etmez faḳaṭ herḥālde bir kerre teklīf olunmalıdır.” 

dedi ve Nāżım Paşa ḳabūl etmediği taḳdīrde Đzmir’de bulunan Kumandan ‘Abdullāh 

Paşa’ya teklīf olunması ḳarārgīr oldu. Nāżım Paşa’ya Ṣadr-ı A‘żam ṭarafından //VI-

38// bir telgraf yazıldı. Telgrafı Ṣadr-ı A‘żam söyledi Ḫāriciyye Nāżırı yazdı. Me’āli  

 

“Şūrā-yı ‘Askerī a‘ẓāsından Birinci Ferīḳ Nāżım Paşa Ḥaẓretlerine, 
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Bugün ba‘ẓı mesā’il-i mühimmenin müẕākeresi ẓımnında hemān Bāb-ı ‘Ālī’ye 

ḥareket buyurulması teblīġ olunur.  

 

Ṣadr-ı A‘żam  

 

Sa‘īd” 

 

Bu gibi aḥvālde Ṣadr-ı A‘żam şimdiye ḳadar yazdığı telgrafnāmelerde ricā ve temennī 

gibi elfāż-ı ta‘żīme isti‘māl etmekte iken Nāżım Paşa’ya emir şeklinde telgraf //VI-

39// yazmasının ḥikmetine emīnim ki orada mevcūd olan rüfeḳādan hīçbiri diḳḳat 

etmedi. Benim fikrime göre Ṣadr’ın bundan maḳṣadı – Nāżım Paşa aġleb-i iḥtimāle 

göre ḳabūl etmeyecektir. O ḥālde elfāż-ı ta‘żīmeyi muḥtevī bir telgraf kendisine ylva 

yalvarılmış ma‘nāsını ifāde eder. Bunun Nāżım Paşa’nın elinde bulunmasını Ṣadr-ı 

A‘żam arzū etmez. Şübhe yok ki Ṣadr böyle düşünüyor idi. Oradan Meclis-i Vükelā 

Odası’na geçtik. Dīger rüfeḳā ile berāber mesā’il-i //VI-40// rūzmerrenin 

müẕākeresiyle meşġūl olduk. Sā‘at yedi buçukta dağıldık.  

 

28 Ḥazīrān 1328 Pençşenbih 

 

Bugün Nāżım Paşa Ṣadr-ı A‘żam’ın da‘veti üzerine Bāb-ı ‘Ālī’ye gelerek yarın 

cum‘adan sonra Ḫāriciyye Nāżırı’nın ḫānesinde Ḫūrşīd Paşa ile görüşmeyi ondan 

sonra cevāb vereceğini ifāde eylemiştir.  

 

29 Ḥazīrān Sene 1328 Cum‘a  

 

Selāmlık Yıldız’da vāḳi‘ Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde oldu. Namāzdan sonra vükelā 

müctemi‘an //VI-41// ḥuẓūra ḳabūl buyurulduk. Oradan ayrıldık. 

 

30 Ḥazīrān Sene 28 Cum‘a ertesi  

 

Vasaṭī sā‘at üçte Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā in‘iḳād etti. Nāżım Paşa’nın 

müṭāla‘asını Ḫūrşīd Paşa ile ‘Āṣım ve Ṭal‘at Beyler ber vech-i ātī ifāde ettiler. 
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“Dün Ḫāriciyye Nāżırı’nın konağında Nāżım Paşa ile ictimā‘ ettik. Nāżım Paşa aḥvāl 

ḥaḳḳında ma‘lūmāt aldıktan ve Arnavudluk ḥaḳḳındaki muḫābere evrāḳını tedḳīḳ 

eyledikten sonra dedi ki ‘Ḥarbiyye neżāretini ḳabūl ederim ancak şarṭım vardır. Onlar 

da 

 

(1) //42// Đdāre-i ‘örfiyyenin ilġāsı 

(2) Đdāreten nefyedilmiş olanların muḥākemelerinin icrāsı ve ‘afv-ı ‘umūmī i‘lānı 

(3) Arnavudların siyāset-i ‘umūmiyyeye muḫālif olmayan teklīflerinin ḳabūlü ve 

şiddet gösterilmeyip onlar ḥaḳḳında isti‘māle ṭarīḳinin tercīḥi 

(4) Başkumandanlık vekāletiyle ḥarbiyye neżāretinin tevḥīdi.’” 

 

Bu dört şarṭı dermeyān ve bir varaḳaya yazıp imẓā ederek vermiş. Müşārünileyhim 

refīḳlerimiz bunları Hey’et-i Vükelā’ya ‘arẓeyleyeceklerini söylemekle berāber //VI-

43// onlar da Nāżım Paşa’ya ba‘ẓı şerā’iṭi dermeyān eylemişler. Onlar da şudur: 

 

(1) Ordunun gençleştirilmesi 

(2) ‘Adem-i merkeziyyet-i siyāsiyye fikrine muḫālefet 

(3) Arnavudluk cihetindeki firārī ẓābiṭān ḥaḳlarında mücāzāt-ı ḳānūniyyenin taṭbīḳi 

(4) Mensūbīn-i ‘askeriyyenin siyāsetle iştiġāllerini māni‘ olacak ḳānūnun //VI-44// 

ḥīn-i taṭbīḳinde evvelce iştiġāl etmiş olan ẓābiṭāna teşmīl edilmemesi 

 

Nāżım Paşa bu dört şarṭı ḳabūl etmiş ve kendi teklīfini imẓā ederek verdiği gibi bizim 

arkadaşlar da teklīflerini imẓā ettirerek almıştır. Maḫfī varaḳanın bir ṣūreti Sa‘īd Paşa 

nezdindedir.  

 

Bunun üzerine müẕākere uzadı. Nihāyet Ḳānūn-i Esāsī mūcebince başkumandan Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhīdir. Nāżım Paşa’nın istediği vekālet şimdiye ḳadar mü’esses 

değildir. Ḫuṣūṣiyle ḥarbiyye neżāretinden //VI-45// suḳūṭ etse bile başkumaandanlığı 

pādişāhın şaḫṣında muḥāfaża etmek arzūsunu açık söylememiş ise de īmā ettiğini 

‘Āṣım Bey’in söylemesi üzerine – Paşa’nın ‘adem-i ḳabūlüne ve dīger bir nāżır 

tahrīsine ḳarār verildi. 

 

Đzmir Kumandanı ‘Abdullāh Paşa’ya teklīf edilmesi taḳarrür etti. Dāḫiliyye Nāżırı 

‘Ādil Bey odasına gidip telgrafla muḫābere etti. Đki sā‘at sonra gelip ‘Abdullāh 
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Paşa’nın da ḳabūl etmediğini ve ‘adem-i ḳabūlü sebebi muvaffaḳiyyet ümmīdi 

olmadığını beyān eylediler. //VI-46// Yarınki pāzār günü ictimā‘a ḳarār vererek o 

gece de ayrıldık. 

 

1 Temmūz Sene 328 Pāzār  

 

Bugün yine Bāb-ı ‘Ālī’de bilictimā‘ ḥarbiyye nāżırı olacak ẕāt ḥaḳḳında müẕākere 

etmekte idik. Ḫāriciyye Nāżırı kabinenin isti‘fā etmekten başka çāresi kalmadığını 

çünki aḥvālin pek vaḫīm olduğunu söyledi. Ḫūrşīd Paşa da bu fikirde bulunduğunu 

ifāde etti. Müẕākere pek perīşān bir ḥāl aldı. Hemān kabine isti‘fā etmek şıḳḳını tervīc 

eder gibi //VI-47/ oldu. Nihāyet dendi ki “Ṣadāret Büdçesi’nin geçen günkü 

müẕākeresinde Ṣadr-ı A‘żam Paşa’nın ḥuẓūruna ve a siyāset-i ‘umūmiyye ḥaḳḳında 

īẓāḥāt vermesine Meclis-i Meb‘ūsān ḳarār vermiş idi. Yarın müctema müctemi‘an 

gideriz. Īzāhāt-ı lāzımeyi Ṣadr-ı A‘żam Paşa i‘ṭā eder. Millet ve memleket bu hey’etin 

şimdiye ḳadar ef‘āl ve ḥarekātına vāḳıf olur. Ondan sonra isti‘fā ederiz ve orada 

ḳarārımızı veririz.” Bu ḳarārdan sonra dağıldık. Sā‘at gece sekiz buçuk idi. //VI-48// 

 

2 Temmūz 1329 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī on buçukta Baġçekapısı’nda Ḥamīdiyye ‘Đmāreti’nin yerinde inşāsı 

muḳarrer olan Dördüncü Vaḳıf Ḫān’ın vaẓ‘-ı esāsı resminde bulundum. Oradan Ḥācī 

Evliyā Efendiyle berāber Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Đki sā‘at ḳadar kabineye dā’ir 

müdāvele-i efkār edildi. Aḥvāl-ı cāriyyeden ba‘ẓılarını ḥikāye ettim.  

 

Ḥācī Evliyā Efendiyle ben bir ‘araba içinde Bāb-ı ‘Ālī Yokuşu’ndan çıkar iken //VI-

49// Telgraf Nāżırı Ṭal‘at Bey yaya olarak iniyor idi. Derḥāl bize taḳarrüb etti. 

Ḥarbiyye neżāretini Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın ḳabūl etmekte olduğunu söyledi. Đşte 

bu söz üzerine Ḥācī Evliyā Efendi benim ḥaḳḳımda müṭāla‘asını şöyle dermeyān 

eyledi.  

 

“Kabine suḳūṭu ḥālinde senin çekilmekliğini şaḫṣın için arzū ederim. Faḳaṭ 

arkadaşlarımız muvāfaḳat etmeyeceklerdir. Sen de kalmaya mecbūr olacaksın. O 

ḥālde evḳāfta kalmaya çalış. Olmaz ise ‘adliyyeden başka neżāret ḳabūl etme. Fikrim 

//VI-50// budur.” dedi.  
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Evliyā Efendi beni cidden sever pek ṣādıḳ bir arkadaşım olduğu için müṭāla‘ātını 

ehemmiyyetle dinledim. Ben de dedim ki “Kabinede kalmak emelim değildir. Hele 

suḳūṭ ettikten sonra bir daha girmek hīç ḫōşuma da gitmez. Faḳaṭ doğrusu su benim 

mevḳi‘im başkadır. Cem‘iyyet Merkez-i ‘Umūmīsi’ne ve kabinede bulunan rüfeḳāya 

karşı merbūṭiyyetim vardır. Onların darılması muvāfıḳ değildir. Cümlesinin arzūsuna 

ve ḳarārına muḫālefet aḫlāḳ ve insāniyyete //VI-51// muġāyirdir. Cümlesi ṭarafından 

öyle bir ibrām ve ıṣrār vuḳū‘bulursa ve ‘adliyyeye gitmek mecbūriyyeti ḥāṣıl olursa 

yā seni veyāḫūd Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’i evḳāf neżāretine sevḳedeceğim. 

Hanginiz evḳāf nāżırı olur iseniz dīgerinizi de ‘adliyye müsteşārı yapmak isterim.” 

dedim. Ve faḳaṭ ḳaṭ‘ī bir ḳarār vermeden bu ḫuṣūṣta bir müddet müẕākere ettik. 

Oradan birlikte Meclis-i Meb‘ūsān’a gittik. Sā‘at iki rāddelerinde Ṣadr-ı A‘żam 

berāber olarak Hey’et-i ‘Umūmiyye salonuna girdik. Ṣadr-ı A‘żam //VI-52// siyāset-i 

‘umūmiyye ḥaḳḳında vāḳıfāne īẓāḥāt verdiler çıktılar.  

 

Bunu müte‘āḳib Ḫāriciyye Nāżırı hīçbirimizin ḫaberi olmadan yazıp ḥāẓırladığı nuṭḳu 

çıktı kürsīde okudu. Bu ḥāli rüfeḳāca biṭṭabi‘ ḫōş görülmedi.  

 

Sonra Vükelā Odası’nda tekrār toplandık. Ṣadr-ı A‘żam Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın 

ḥarbiyye neżāretini ḳabūl etmekte olduğundan baḥisle müṭāla‘alarımızı sordu faḳaṭ iş 

yarına kaldı. Dağıldık. Meclis-i Meb‘ūsān dört re’ye karşı 194 re’y ile kabineye 

beyān-ı i‘timād etti biz de dağıldık. //VI-53//  

 

3 Temmūz Sene 28 Salı  

 

Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā sā‘at üçte in‘iḳād etti. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Paşa 

ḥarbiyye neżāretine Maḥmūd Muḫtār Paşa tensīb edilmiş idi kendisine teklīf eyledi. 

“Bazı şerā’iṭ dermeyān ediyor.” diyerek şerā’iṭi ta‘dād eyledi. Sekiz şarṭ ḳadar var idi.  

 

Nāżım Paşa’nın şarṭları arasından yalnız kumandanlık ile ḥarbiyye neżāretinin tevḥīdi 

şarṭından mā‘adāsı olduktan başka daha bir çok şeyler istiyor. Rumeli’ye kendisi 

gitmek ve a‘yān re’īsi bulunan //VI-54// pederinin de mendūb-ı pādişāhī olarak ī‘zām 

olunmasını ve ṣūret-i ‘umūmiyyede ıṣlāḥat ve teraḳḳiyyāttan bāḥis şeyler idi. Şurūtun 

‘adem-i ḳabūlünden ziyāde böyle şarṭ dermeyān edilmesi herkesi düşündürmeğe 
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başladı. Nihāyet Maḥmūd Muḫtār’ın da münāsib olamayacağı ḳarārgīr oldu. Faḳaṭ 

ḳarār vermezden evvel Ḫūrşīd Paşa koynundan isti‘fāsını çıkarıp verdi ve ḳaṭ‘ī 

olduğunu söyledi. Bunun üzerine müẕākere başka bir şekle girdi. Nihāyet Ṣadr-ı 

A‘żam’ın isti‘fāsı taḳarrür eyledi. //VI-55// 

 

Şekl-i isti‘fā düşünüldü. Bu geceden isti‘fānāmenin sarāya taḳdīmine ḳarār verildi. Bu 

sırada ki sā‘at (8) idi vükelā da müfāreḳet ettiler. Ṣadr-ı A‘żam nezdinde Ṭal‘at, Ḥācī 

‘Ādil ve ben kaldım. Ṣadr-ı A‘żam isti‘fāyı taḳrīr Ḥācī ‘Ādil de taḥrīr etti. Ḫulāṣası: 

 

Devlet-i ‘Aliyye’nin esbāb-ı ḥayātı lehulḥamd mevcūd olup ba‘ẓılarının ī‘żām 

ettikleri gibi vehāmet-i ḥāl olmadığını ancak ordunun intiżām-ı ḥaḳīḳīsini te’mīn 

edecek ḥarbiyye nāżırı bulamadığını baḥriyye nāżırı da isti‘fā etmiş māliyye neżāreti 

ise ẕāten münḥal bulunmuş olduğundan //VI-56// her vaḳit ḫuṣūṣiyle ḥarb zamānında 

böyle üç mühim neżāretin temādī-i inḥilāli muvāfıḳ-ı maṣlaḥat bulunmadığından 

‘afvını ricā etmektedir. 

 

Sā‘at ona gelmiş idi. Üçümüz vedā‘ ederek Ṣadr-ı A‘żam’dan ayrıldık. Otomobil ile 

Edirnekapısı’nda bulunan Ḥācī ‘Ādil Bey’in ḫānesine gittik. Yemek yedik. Sā‘at on 

ikide Merkez-i ‘Umūmī’ye geldik. Bir sā‘at müẕākere oradan otomobil ile 

Nişāntaşı’na Ḫālid Ẓiyā Bey’in ḫānesine gittik. Başmābeyinci Lüṭfī Bey de orada idi. 

Tevfīḳ Paşa’nın (Londra Sefīri) ṣadāreti tensīb olundu. Yarın Ḫāriciyye Nāżırı’nın 

//VI-57// celbiyle Londra’ya bir telgraf yazılması ḫuṣūṣunun ḫākpāy-ı şāhāneye 

‘arẓını müşārünileyhimā der‘uhde ettiler. Nıṣfülleylden sonra sā‘at üç olmuş idi 

oradan ayrıldık. Ben Beşiktaş’ta kayınvālidemin ḫānesine gittim. Ṭal‘at ile ‘Ādil 

Đstanbul’a gittiler. Geceyi orada geçirdim. Ṣabāḥleyin 4 Temmūz Sene 328 

Cehārşenbih evḳāfa gittim. Mu‘āvine mektūbcuya muḥāsebeciye anlattım. Sā‘at üç 

buçukta Meclis-i Vükelā’ya gittim. Evrāḳ-ı vāridenin rü’yet ve temşiyyetiyle* 

*[üstüne kurşunkalemle tekrar yazılmış] vaḳit geçirdik. Sā‘at yediyi kırk beş geçe 

köprüden ḥareket eden vapur ile //VI-58// Erenköyü’ndeki ḫāneme geldim. Yolda 

teṣādüf ettiğim ẕevāt Selānik Meb‘ūsu Raḥmī Bey Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl 

Bey ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey idiler. Muṣāḥebemiz biṭṭabi‘ kabinenin isti‘fā ve 

ne ṣūretle teşekkül edeceğine dā’ir idi. Bugün A‘yān Re’īsi ile berāber Ḫalīl Bey 

sarāya celbedildiğini ve ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl edilerek Tevfīḳ Paşa’nın Fırḳa-i 

Đttiḥādiyye cānibinden mażhar-ı i‘timād olup olamayacağı istimzāc kılındığı ve her iki 
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ṭaraftan Tevfīḳ Paşa’nın muḥterem ve şāyān-ı i‘timād bir ẕāt olduğunun taṣdīḳ 

kılındığını //VI-59// ve nihāyet Ḫāriciyye Nāżırı celbedilerek Tevfīḳ Paşa’ya bir 

şifreli telgraf yazdırıldığını ve telgraf istimzāc ṭarīḳiyle olmayıp ḳaṭ‘ī bir irāde-i 

seniyyenin teblīġinden ‘ibāret bulunduğunu çünki Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey 

vaḳtiyle ile Tevfīḳ Paşa’dan istimzāc etmiş o da muvāfaḳat eylemiş olduğundan 

ṣadārete ta‘yīn buyurulduğu kendisine telgrafla teblīġ kılındığını Ḫalīl Bey ḥikāye 

eyledi.  

 

‘Āṣım’ın ‘allāflığına bakınız. Sa‘īd Paşa mevḳi‘-i iḳtidārda iken Tevfīḳ Paşa’dan 

ṣadāreti ḳabūl edip etmeyeceğini istimzāc ediyor ve bunu gizli tutuyor. //VI-60// 

Şāyān-ı ḳayd olan aḥvālden biri de isti‘fā üzerine ṣadārete teblīġ olunan irāde-i 

seniyyedir. Ḫulāṣası: Gerek Sa‘īd Paşa’nın ve gerek vükelānın ibrāz eyledikleri 

ḫidemātı taḳdīr etmekle berāber dermeyān olunan esbāba nażaran isti‘fānın ḳabūl 

olunduğunu ve hey’et-i cedīde-i vükelā teşekkül edinceye ḳadar cümlemizin vekālete 

devām etmekliğimizi āmirdir. //VI-61// 

 

5 Temmūz 1328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Evḳāf Neżāreti’ne gittim. X Mu‘āmelāt-ı vāḳi‘eyi rü’yet ile meşġūl 

oldum. 1328 Senesi Evḳāf Büdçesi’ni a‘yāndan getirttim. Mektūbcu Cemīl Bey ile 

Ṣadāret Müsteşārı ‘Ādil Bey’e gönderdim. Bugün ‘arẓedilmesini ricā ettim.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at beş var idi. Bāb-ı ‘Ālī’den telefon ile ḫaber-i aḫīre ḳadar 

mevḳi‘imden ayrılmakmamaklığımı Ṣadr-ı A‘żam nāmına söylediler. Sā‘at yediye 

taḳarrüb etmiş idi. Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Ḫāriciyye, Dāḫiliyye Posta Nāżırları Ṣadr-ı 

A‘żam’ın nezdinde idiler. //VI-62// Müẕākere ettikleri ḫuṣūṣ – bugün iki ẓābiṭ Mīrlivā 

Ẕekī Paşa’ya iki varaḳa vermişler o da Süvārī Re’īsi Nażīf Paşa’ya Nażīf Paşa da 

Ḥarbiyye Nāżırı Vekīli Ḫūrşīd Paşa’ya vermiş. Ḫūrşīd, Bāb-ı ‘Ālī’ye gelip varaḳayı 

göstermiş ve ‘aynı varaḳanın bir nüsḫası da Şūrā-yı ‘Askerī Re’īsi Nāżım Paşa’ya 

verilmiş olduğunu ḥikāye eylemiş. Me’āl-i varaḳa ḫulāṣaten - Kāmil Paşa’nın 

ṣadāraeti ṭalebinden ‘ibāret olup zīri (Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu) mührüyle memhūrdur 

ve altında elyazısıyla (Đstanbul Şu‘besi) yazılıdır. Biz bunun müẕākeresiyle meşġūl 

iken Ḫūrşīd Paşa //VI-63// otomobil ile h geçti. Onu müte‘āḳib dīger bir otomobil ile 

de Nāżım Paşa Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi Vekīli Hādī Paşa ve Birinci Kolordu 
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Kumandanı Vekīli ‘Osmān Paşa geçtiler. Meẕkūr varaḳaları Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī’ye taḳdīm etmek üzere sarāya gittikleri anlaşıldı. Bu ḫuṣūṣta şimdiye ḳadar 

ittiḫāẕ olunan tedbīri Ṣadr-ı A‘żam’dan sordum. Ḥālā hīç bir tedbīr ittiḫāẕ 

edemediklerini Ḫūrşīd Paşa’nın pek mütereddid bulunduğunu söyledi.  

 

Varaḳayı veren ẓābiṭlerin tevḳīf edilmediklerini ledessu’āl anladım. Dedim ki “Bu 

ḫuṣūṣta tereddüd ve cebānetin fā’idesi yoktur. Bil‘akis memleket için vaḫīm netīceler 

tevellüd edebilir. Bendenizin fikrimce Har Ḥarbiyye Nāżırı bir ṭaraftan ‘asker //VI-

64// üzerinde kemāl-i şiddetle mevcūdiyyetini göstermeli dīger ṭaraftan da Dāḫiliyye 

Nāżırı Beyefendi polis ve jandarma ile memleketin āsāyişini tehdīd edenler 

ḥaḳlarında aḥkām-ı ḳānūniyyenin şiddetini irā’e eylemelidir.” dedim. Faḳaṭ ne 

Dāḫiliyye ve ne de Ḥarbiyye Nāżırı’nın bu vażīfeyi īfāya lāzım olan cür’et ve cesāreti 

irā’eye muḳtedir olmadıkları anlaşıldı. “O ḥālde” dedim “yarın bugün tevḳīf 

edemediğiniz iki ẓābiṭ yirmi misli olarak gelirler ve cümlemizi kolumuzdan tutup 

dışarıya atarlar.” Bu sözüm Ṣadr-ı A‘żam Vekīli Sa‘īd Paşa’nın pek ziyāde nażar-ı 

diḳḳatini celbetti. Ṭal‘at Bey de benim fikrimde bulunduğunu //VI-65// söyledi. Faḳaṭ 

aṣıl vażīfeyi der‘uhde eden Ḥarbiyye ve Dāḫiliyye Nāżırlarında bu fikir ve cür’et yok 

idi.  

 

Sarāydan ‘avdet eden Ḫūrşīd Paşa da ve aḫīren gelen ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ Bey 

de berāber olarak Nıṣfülleylden sonra sā‘at üç buçuğa (vasaṭī) ḳadar müẕākereye 

devām ettik. Yarın ‘askere ḫiṭāben bir beyānnāme-i hümāyūnun neşr ve ta‘mīmini 

taṣvīb ederek müsveddesi Sa‘īd Paşa’nın taḳrīriyle ḳaleme alındı. Đmẓā ettik sarāya 

gönderdik. Ṣabāḥ olmak üzere idi Bāb-ı ‘Ālī’den çıktık. Ben geceyi yine Beşiktaş’ta 

geçirdim. //VI-66//  

 

6 Temmūz Sene 328 Cum‘a  

 

Ṣabāḥleyin Yıldız’a gittim. Başkātib Ḫālid Ẓiyā Bey’in odasında oturdum. Gece 

gönderdiğimiz beyānnāmeyi başka şekilde yeniden yazmışlar. Ḫāriciyye Nāżırı Đkinci 

Mābeyinci Tevfīḳ Bey’in odasında imiş. Ha dün gecenin veḳāyi‘i arasında şāyān-ı 

ḳayd olanlardan biri de Tevfīḳ Paşa’dan Mābeyn-i Hümāyūn’a gelen telgraf idi. Bu 

telgrafta ṣadāreti ḳabūl etmek bir takım şerā’iṭ dermeyān eylemiştir ki şunlardır: 
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(1) Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫi  

(2) Hey’et-i Vükelā’nın ḫafī ve celī hīç bir ḳuvvetin te’sīrine tābi‘ olmayarak //VI-

67// teşkīli  

(3) Cem‘iyyetlerin ilġāsı  

(4) ‘Afv-ı ‘umūmī i‘lānı idāre-i ‘örfiyyenin laġvı  

 

gibi bir takım şerā’iṭtir. “Peka‘lā.” dendi. “Gelsin mes’ūliyyeti der‘uhde etsin 

yapabiliyor ise yapsın.” Tevfīḳ Paşa’ya hemān gelmesi için bir telgraf yazılm 

yazdırılması için Ḫāriciyye Nāżırı’nın yarın sarāya gitmesi tensīb edilmiş idi. Đşte 

Ḫāriciyye Nāżırı’nın bugün ṣabāḥleyin sarāyda bulunmasının sebebi budur ve o 

telgraf da yazılmıştır.  

 

Selāmlık Yıldız’daki Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde icrā edilmiş edilecek idi. Cāmi‘-i şerīfe 

gittim. Namāzdan sonra Ẕāt-ı Şāhāne gider iken //VI-68// bana taḳarrüb ederek dün 

gece Đtalyanların Çanakḳal‘e Boğazı’na hücūm ettiklerinden müte’essir olduğunu 

söyledi. Ben de “Hücum ettiler ise iki torpido ġaybettiler meḳhūran ric‘at eylediler şu 

ḥālde hücūm etmeleri bizim için fenā olmadı.” dedim.  

 

“Đnşā’allāh.” diyerek ‘arabasına bindi teşrīf etti.  

 

7 Temmūz Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Rāḥatsız idim bütün günü ḫānemde geçirdim.//VI-69// 

 

8 Temmūz Sene 328 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Dā’ire-i Evḳāf’a gittim. Vasaṭī iki buçukta Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i 

Vükelā’nın in‘iḳādı Ṣadr-ı A‘żam Vekīli Sa‘īd Paşa ṭarafından telgrafla bildirildi. 

Vaḳt-ı meẕkūr Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Evrāḳ-ı mevcūdenin rü’yetiyle meşġūl olduk. 

Ḫāriciyye Nāżırı ‘Āṣım Bey Tevfīḳ Paşa’nın ṣadāreti ḳabūl etmediğini ve kendisi 

ḥuẓūra da‘vet olunarak re’yi sorulmuş ve kendisi de Ġāzī Muḫtār Paşa’nın ṣadāreti 

münāsib olduğunu ‘arẓeylemiş Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī de tensīb ederek Muḫtār 

Paşa’nın sarāya da‘vet olunduğunu söyledi. //VI-70// 
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Bir müddet sā‘at sonra sonra Muḫtār Paşa’nın ṣadāreti ḳabūl ettiği ve Cemāleddīn 

Efendi’nin de meşīḫate naṣbolunduğu yine Ḫāriciyye Nāżırı ṭarafından bildirildi. 

Bizim de işlerimiz bitmiş idi. Son olmak üzere bir ẓabıṭ tanżīm ve imẓā ederek Bāb-ı 

‘Ālī’de bırakmaya ḳarār verdik. Đmẓā olunan ẓabṭın ḫulāṣası – Evvelki cum‘a günü 

‘askere ḫiṭāben neşrolunan beyānnāme-i hümāyūn Bāb-ı ‘Ālī’den taḳdīm olunan 

beyānnāmeden başkadır. Ḥālbuki uṣūl-i meşrūṭiyyette hey’et-i mes’ūlenin taḳdīm 

ettiği evrāḳ tebdīl olunamaz – me’ālini müş‘ir olup nevi‘ sarāyı mu’āḫeẕe //VI-71// 

idi. Çünki beyānnāme-i hümāyūnda (tamāmiyle müstaḳil birre’y ve 

tecrübekārolanlardan ve hīç bir ṭarafın te’sīrine tābi‘ bulunmayanlardan kabine teşkīl 

edeceğim) yolundaki kelimeleri hey’eti müte’essir etti ve isti‘fāyı müte‘āḳib gelen 

irāde-i seniyye-i ḥaẓret-i pādişāhī de (hey’et-i müsta‘fiyyenin memleketin en müşkil 

zamānında idāreyi der‘uhde ederek iżhār-ı ḥamiyyet eylediğini ve bundan sonra da 

veżā’if-i mevdū‘aya devāmlarını arzū eder ise de beyān olunan esbāb ḳabūl-i isti‘fāya 

mecbūr kıldığı ṭarzında yazılmış olmasına nażaran bu iki irāde-i seniyye arasında da 

bir nevi‘ muḫālefet görüldüğü mevẓū‘ları müẕākere olundu faḳaṭ ‘arẓ-ı ‘atebe-i ‘ulyā 

//VI-72// kılınması ve ikinci şıḳḳın da yazılması edebe muvāfıḳ görülmeyerek ve bu 

ikinci yalnız xxx mulaḫḫaṣan bir ẓabıṭ tutulup Bāb-ı ‘Ālī’de bırakıldı. Maḳṣad hey’et-

i müsta‘fiyyenin meẕkūr beyānnāmenin mes’ūliyyetini der‘uhde etmediğini 

ḫaleflerimize anlatmaktır. Eğer zamān müsā‘id olaydı terk-i vekālet edecek idik. Bu 

ẓabıṭ Ṭal‘at Bey’in teklīfi üzerine tutuldu ve bugün imẓā ettiler. Orada ḥāẓır bulunan 

Nesīb Efendi Memdūḥ Bey Aristidi Paşa ‘Ādil Bey ve ben idim. Dīger refīḳlerim 

gitmişler idi. Müẕākere esnāsında dā’imā dışarıya çıkıp telefon ile Mābeyn ile 

muḫābere eden ‘Āṣım Bey de //VI-73// geldi o da imẓā etti. Vasaṭī sā‘at yedi buçuk 

olmuş idi. Memdūḥ Beyle Ḥaydarpaşa vapuruna geldik. Şimendüferde Ġāzī Muḫtār 

Paşa ile Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey’e teṣādüf ettik. Muḫtār Paşa’yı tebrīk 

ettim. “Teşekkür ederim faḳaṭ daha taḳarrür etmedi. (Eṭṭarīḳ sümmerrefīḳ)* 

[*sayfanın sonuna daha sonra siyah mürekkeple eklenmiş not: Paşa’nın ‘aynen 

sözünü naḳlettiğim için taṣḥīḥ etmedim]21 derler yarın öğleden sonra bakalım teşkīl 

edebilmek baḫtiyārlığına* [*�$خ1'�ر�* yazılmış] nā’il olursak a‘lā.” dediler. 

Muvaffaḳiyyetleri temenniyyātını tekrār eyledik.  

 

Sonra Ḫalīl Bey Ġāzī Paşa Fenāryolu’na çıktıktan sonra – bugün sarāya da‘vet 

olunduğunu orada Cemāleddīn Efendi’yi gördüğünü gerek Başkātib’e ve gerek Lüṭfī 

Bey’e //VI-74// böyle mülevves ādamı meşīḫate naṣıl tevcīh eylediklerini sorduğunda 
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Efendimiz istediğini cevābını aldığını sonra ḥuẓūra dāḫil olduğunda Ġāzī Muḫtār 

Paşa’nın ṣadārete tensībi emr-i vāḳi‘ ḥāline gelmiş olduğunu anladığını ve fikir ve 

müṭāla‘ası istifsār buyurulmakla Ġāzī Paşa intiḫāb buyurulmuş şu ḥālde müṭāla‘aya 

maḥal kalmadığını ancak Ha Cemāleddīn Efendi’nin māẓīsi pek temiz olmadığını 

lisān-ı münāsible ‘arẓetmiş ve Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī de o sırada ḥāẓır bulunan 

Başmābeyinci Lüṭfī Bey “Efendim Cemāleddīn Efendi’nin ġāyet ḥabīs ve edebsiz bir 

oğlu vardır onun için.” demesi üzerine Ḫalīl Bey “Ben oğlundan baḥsetmiyorum. 

Kendisinden baḥsediyorum.” dediğini ve Başmābeyinci’nin Cemāleddīn Efendi’ye 

//VI-75// müteveccih olduğunu anladığını bunun üzerine Ẕāt-ı Şāhāne “Cemāleddīn 

Efendi rābıṭalı bir ādam imiş.” buyurmasıyla Ḫalīl Bey de “Evet Efendim – dili ve 

‘aḳlı rābıṭalıdır.” diyerek aḫlāḳsızlığına işāret eylediğini nihāyet Ẕāt-ı Şāhāne “Ġāzī 

Paşa da onu istiyor.” diyerek silsile-i kelāma nihāyet vermiş olduğunu ḥuẓūrdan 

çıktıktan sonra Ġāzī Paşa’ya “Cānım Efendim Cemāleddīn Efendi gibi ‘Abdülḥamīd 

devrinin yağmākerlerinden bulunan mülevves bir ādamı refāḳatinize almakla niçin 

mevḳi‘nizi tezelzüle uğraşıyorsunuz biz sizin devāmlı bir kabine teşkīline etmenize 

muvaffaḳiyyetinizi temennī eyleriz.” demiş ise de o da “Ammā ẕekī ādamdır.” //VI-

76// diyerek işi kesmiş olduğunu ḥikāye etti ve kabineye dāḫil olacak ẕevāta telgraf 

keşīde edilerek yarın sarāya da‘vet edildikleri onlar da “Bu günlük Kāmil Paşa 

ḫāriciyye Ferīd Paşa dāḫiliyye Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ‘adliyye Ẓiyā Paşa māliyye Nāżım 

Paşa ḥarbiyye Ġāzī Paşa’nın oğlu Muḫtār Paşa baḥriyyeye münāsib görüldü. 

Dīgerlerine henūz kimse tensīb edilmedi.” dedi.  

 

Tren Göztepe’ye geldi Ḫalīl Beyle Memdūḥ Bey indiler ben Erenköyü’ne ḫāneme 

geldim. //VI-77// 

 

9 Temmūz Sene 328 Pāzār ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Meb‘ūsān Dā’iresi’ne gittim. Ṣadr-ı A‘żam ile vükelā-yı müsta‘fiyyeden 

Ṭal‘at, Memdūḥ, ‘Ādil, Emrullāh, ‘Āṣım Beyler ile Ḫūrşīd ve Aristidi Paşalar 

geldiler. A  

 

Ṣadr-ı A‘żam “Bugün sarāydan bir telgraf aldım. Cümlenize teblīġ ettim. Teşkīl-i 

vükelāya me’mūr buyurulan Muḫtār Paşa sarāyda rüfeḳāsıyla müẕākereye devām 

ediyor. Hey’et teşekkül edinceye ḳadar bizim de vekālette devāmımız emrolunuyor. 
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Telgrafımı aldınız mı?” dedi. Rüfeḳā kāmilen aldıklarını söylediler. Ben “Almadım 

çünki dā’ireye uğramadım.” dedim. //VI-78// 

 

Bugün meb‘ūsānda ictimā‘mızın sebebi Hey’et-i Vükelā’dan i‘timād aldıktan sonra a 

isti‘fānın ve bir de Ḫūrşīd Paşa ile Nāżım Paşa ve rüfeḳāsının cem‘iyyet-i ḫafiyye 

ṭarafından gönderilen varaḳayı sarāya götürmeleri esbābının īẓāḥını meb‘ūsān ṭaleb 

etmiş ve bugüne ta‘līḳ kılınmış idi. Bunun için toplanmış idik. Faḳaṭ bu sıralarda – 

sā‘at vasaṭī (4) – Ġāzī Paşa’nın teşkīl-i vükelāya muvaffaḳ olarak ḥuẓūr-ı hümāyūna 

Hey’et-i Vükelā’nın ḳabūl olunduğu ḫaberi sarāydan alındı. Artık hey’et-i cedīde 

ta‘ayyün edip Bāb-ı ‘Ālī’ye gitmek üzere iken bizim hey’et-i müsta‘fiyyenin 

meb‘ūsān muvācehesinde īẓāḥāt verilmesi ma‘nāsız olacağı ḳarārgīr olarak //VI-79// 

re’īs-i meclise anlatıldı. O da ḳabūl ederek hey’et-i ‘umūmiyyeyi toplayıp keyfiyyeti 

‘alenen söyledi. Hey’et de īẓāḥāt i‘ṭāsına lüzūm kalmadığını taṣdīḳ etti. Evḳāf 

neżāretine benim yerime Meḥmed Paşa’nın ta‘yīn olunduğu söylendi.  

 

Meḥmed Paşa Şām-ı Şerīf eşrāfından ‘Azemzādedir. Đttiḥād ve Teraḳḳī nāmına 

nāmzedliğini vaẓ‘ etmiş Şām’dan bu sene meb‘ūs intiḫāb edilmiştir. Ẕekī ve 

terbiyyeli bir ẕāttır. Cenāb-ı Ḥaḳ’tan muvaffaḳiyyetini temennī eylerim. Kāmil Paşa 

ḫāriciyye neżāretini ḳabūl etmemiş Şūrā-yı Devlet re’īsi olmuş Noradunkyan* 

 //Efendi ḫāriciyyeye me’mūr edilmiştir. //VI-80 [yazılmış �	را�	%'�ن*]

 

10 Temmūz Sene 1328 Salı  

 

Ṣabāḥleyin Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey’den bir mektūb aldım. “Bugün berāy-ı tebrīk-i 

‘iyd-i millī sarāya gitmek lāzım mıdır? Yā bize gel yā ben size geleyim biraz 

görüşelim.” diyor. Ādamı Ḥüseyin Ağa ile berāber ben gittim Göztepe’deki ḫānesinde 

bir sā‘at ḳadar konuştuk. Müẕākeremizin ḫulāṣası – şimdi bizim için vażīfe-i 

vaṭaniyye Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine sebebiyyet vermemektir. Rüfeḳādan ba‘ẓıları 

‘aṣabīdirler. Onlara i‘tidāl tavṣiyye edelim. Bir ṭaraftan da vükelādan ba‘ẓılarına ve 

bilḫāṣṣa Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile Ġāzī Paşa’ya Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine teşebbüs 

etmemeleri ḫuṣūṣunda Ḫalīl Bey ṭarafından münāsib mevḳi‘e düştükte iḫṭārāt //VI-

81// icrā edilmesi aramızda ḳarārgīr oldu. Ben ḫāneme ‘avdet ettim Ḫalīl Bey de 

sarāya gitti.  
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Evde Münīr Beyle (Çorum) Beyoğlu Muḳāvelāt Muḥarriri Rıf‘at Bey’i buldum. 

Birlikte yemek yedik adaya gittik. Maltepe’de Ḥācī ‘Ādil de berāber vapura bindi. 

Sā‘at dört buçuk idi. Ḫalīl Bey de vapura geldi. Ḥuẓūra ḳabūl buyurulmuş meb‘ūsānın 

fesḫine Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin muvāfaḳati olmadığını ve a‘yān riyāsetine Sa‘īd 

Paşa’nın ta‘yīni için yarın Ġāzī Paşa’ya irāde-i seniyye teblīġ buyurulacağını anlattı. 

Büyükada’ya a çıktık. Necmeddīn Mollā Bey’i orada bulduk. ‘Arabalar ile Dil’e 

gittik. Bir ḳahvede ağaç altında oturduk. Müẕākeremiz Hey’et-i Cedīde-i Vükelā’ya 

//VI-82// karşı meb‘ūsānca alınması lāzım gelen ḥālin müẕākere ve mülāḥażası idi. Ha 

Ben, Necmeddīn Bey, “Dā’imā i‘tidāli muḥāfaża etmeliyiz. Đ‘timādımızı beyān 

ederek vükelā ile aramızda iḫtilāf żuhūruna meydān vermeden meclisi ta‘ṭīl edip 

gitmeliyiz. Teşrīn-i sānī de geldikten sonra māhiyyet-i mes’ele kendiliğinden 

ta‘ayyün eder.” mülāḥażasında bulunduk. Ḥācī ‘Ādil Bey bu fikri taṣvīb etmiyor idi. 

Tamāmen fikrini iżhār etmemekle berāber kabineye hücūm etmek re’yinde olduğunu 

işrāb ediyor idi. 

 

Münīr ve Ḫalīl Beyler de bizim fikrimizde bulundular. Ḥācī ‘Ādil Bey oradan on 

daḳīḳa mesāfede bulunan kayın birāderi Mardinī ‘Ārif Bey’in ḫānesine //VI-83// gitti 

biz de Necmeddīn Bey’in ḳoṭrasına binerek açıldık faḳaṭ rūzgār muḫālif idi. Erenköy 

sāḥiline ḳadar gelmek tehlikeli görüldü tekrār adaya döndük. Kulübe çıktık yemek 

yedik. Ben Ḫalīl Beyle Necmeddīn Bey’in ḫānesinde yattık. Münīr Rıf‘at ile kulübde 

kaldılar.  

 

11 Temmūz Sene 1328 Cehārşenbih  

 

Ṣabāḥleyin Maltepe vapuruyla geçtik. Ben Erenköyü’nde trenden indim ḫāneme 

geldim. Sā‘at üç buçuğa ḳadar istirāḥat ettim. Oradan Esbaḳ Nāfı‘a Nāżırı Ḫulūṣī 

Bey’in köşküne gittim. Kerīmesinin nikāḥında bulundum. //VI-84// Mühendis Ḥaydar 

Bey nāmında bir genç ile kerīmesinin ‘aḳdi icrā kılındı. ‘Aḳdde ḥāẓır bulunanlar 

meyānında Ṣadr-ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa mevcūd idi. Paşa ile bir sā‘at ḳadar konuştuk. 

Kabineden meb‘ūsāndan baḥsettik. Meb‘ūsānın fesiḫten kurtarılması menāfi‘-i 

vaṭaniyye īcābından olduğunu ve bunun için de i‘tidāl lāzım idüğünü söyledi. Paşa 

Yakacık’a ḫānesine gitti ben de ḫāneme geldim.  

 

12 Temmūz Sene 1328 Pençşenbih  



 

 

138  

 

Doğru meb‘ūsāna gittim. Ṭal‘at Beyle görüştüm. Evvelce şiddet ṭarafdārı olduğu 

ḥālde ta‘dīl-i fikr //VI-85// ederek gerek kabineden ve gerek Cem‘iyyet-i 

Đ’tilāfiyye’den tecāvüze dūçār olmadıkça muḥāfaża-i i‘tidāl etmek lüzūmunu söyledi 

ve Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının fikirleri de* [*,�'آ����  fikirlerini de yazılmış] bu 

olduğunu ‘ilāve etti.  

 

Sonra celse açıldı. Re’īs Ḫalīl Bey’e (Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu) mührüyle gelen 

tehdīdnāmeyi okudular. Bir ṭūfān-ı heyecān koptu. Ḥarbiyye Nāżırı Nāżım Paşa’yı 

da‘vet ettiler geldi. Ḥükūmetin de bundan müte’essif olduğunu bildirdi ve taḥḳīḳāta 

devām etmekte olduklarını anlattı. Bu müẕākerenin tafṣīlātı ve varaḳanın ṣūreti 

Taḳvīm-i Veḳāyi‘de olduğundan orada müṭāla‘a edilmelidir. //VI-86// 

 

13 Temmūz Sene 1328 Cum‘a 

 

Bugün Erenköyü’nde kaldım. Ba‘ẓı ẕevāt ziyārete geldiler. Şāyān-ı ḳayd ve taḥrīr bir 

şey yoktur.  

 

14 Temmūz Sene 1328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī dokuz buçuk treni ile meb‘ūsāna gittim. Ḥükūmet faẓla iḥtiyāṭ 

göstermiş yigi yirmi ḳadar ḳānūnu berāy-ı muḥāfaża göndermiştir. ‘Umūmī celse 

açıldı Ṣadāret ‘Adliyye Büdçelerinin müẕākeresi ḫitām buldu. Ḳabūl edildi. Ḫalīl 

Bey’e tehdīdnāme gönderen (Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu) tehdīdnāmedeki //VI-87// 

müddetin inḳıẓāsına mebnī bugün bir fecī‘anın żuhūrunu ba‘ẓı ẕevāt intiżār ediyor idi. 

Lehulḥamd bir şey çıkmadı. “Ḫafiyyen vuḳū‘bulan iḫbāra nażaran yarınki pāzār günü 

bir fecī‘a īḳā‘ı iḥtimāli vardır.” diye Ṭal‘at Bey bana söyledi. Ḳuvve-i ma‘neviyyesini 

kırmamak için ben refīḳlerime söylemedim. Ḥattā Münīr Bey’i bile (Çorum) ḫaberdār 

etmedim. Đnşā’allāh yarın yine meb‘ūsāna gideceğim. //VI-88// 

 

15 Temmūz Sene 1328 Pāzār 

 

Bugün ṣabāḥleyin on birde Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Maḳṣadım ḫalefim Meḥmed 

Paşa’yı tebrīk etmek idi. Bulamadım. Meclis-i Vükelā’ya gitmiş. Dā’ire-i Neżāret’te 
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bulunan erkān ve me’mūrīn ve ḳalemleri ziyāret x ettim. Oradan Meclis-i Meb‘ūsān’a 

gittim. Fırḳa Hey’et-i Đdāresi ictimā‘ etmiş ve bu hey’et idāreye mu‘āvenet etmek ve 

ba‘ẓı mesā’il-i mühimmeyi ve bilḫāṣṣa ḥükūmete karşı fırḳanın ittiḫāẕ edeceği ṭarz-ı 

siyāseti ta‘yīn etmek üzere on kişilik bir hey’et-i müşāvir de mesleğ fırḳa ṭarafından 

intiḫāb edilmiş idi. Ben de bu hey’ette dāḫilim. Bugün //VI-89// vasaṭī ikide ictimā‘ 

ettik. Üç buçuğa ḳadar devām ettim. Telefon ile Ḫālid Ẓiyā Bey’i buldum. Yıldız’da 

görüşmek istedim. Muntażır olduğunu söyledi. Bir ‘arabaya bindim gittim. 

Müşārünileyhi sarāyın üst katında Serḳarīn Lüṭfī Bey’in odasında Seryāver Ṣāliḥ Paşa 

ile berāber buldum. Dördümüz bir sā‘at ḳadar konuştuk. Biṭṭabi‘ müẕākeremiz 

kabinenin ve aḥvāl-ı dāḫiliyyenin almakta olduğu ḥāle mütedā’ir idi. A‘yān riyāsetine 

Sa‘īd Paşa’nın ta‘yīn olunup olunmadığını sordum. Ḫālid Ẓiyā Bey “Ferīd Paşa (Ṣadr-

ı Esbaḳ) ta‘yīn olundu //VI-90// ve ma‘ette’essüf bugün irāde çıktı.” dedi.  

 

Ben “Sa‘īd Paşa mevcūd iken başkasının ta‘yīnini muvāfıḳ żannetmiyor idim çünki 

‘ilim ve iḳtidār ve irāde i‘tibāriyle Sa‘īd Paşa’ya mu‘ādil a‘yānda re’īs olacak ādam 

yoktur. Bundan başka Sa‘īd Paşa Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin emr ve işāretine mutī‘an 

en ‘abrānlı zamānda a‘yān riyāsetini terkederek ṣadārete gelmiştir.” dedim.  

 

“Evet.” dediler. Lüṭfī Bey “Bence Sa‘īd Paşa a‘yān riyāsetine ta‘yīn etmemek 

nānkörlüktür.” diye ‘ilāve etti.  

 

Ḫālid Ẓiyā Bey dedi ki “Efendimiz Sa‘īd Paşa’yı cidden arzū etti. Ṣadr-ı A‘żam Ġāzī 

Paşa da ‘Sa‘īd Paşa’dan münāsibi yoktur.’ //VI-91// dedi. Sonra Hey’et-i Vükelā 

arasında müẕākere edilmiş. Sa‘īd Paşa’nın olmamasında ıṣrār ettiler ve nezd-i 

şāhānede istirḥāmı ol mertebeye vardırdılar ki Sa‘īd Paşa’yı Efendimiz a‘yān 

riyāsetine naṣb etse idi eder ise Hey’et-i Vükelā’nın isti‘fāsını īmā ettiler. Efendimiz 

de bundan çekindi. Ṣarf-ı nażar etti. Ancak Dāmād Ferīd Paşa’nın olmamasını şarṭ 

koydu. Bu ṣūretle mes’ele bitmiştir.”  

 

Mevẓū‘-ı müẕākereyi değiştirdik. Benim ḥuẓūr-ı hümāyūna girmekliğim için bir 

buçuk sā‘at ḳadar intiżār etmek iḳtiẓā ediyor idi. Çünki Ẕāt-ı Şāhāne Ḥarem-i 

Hümāyūn’u teşrīf //VI-92// buyurmuşlar eẕānī x sā‘at on bir buçukta çıkacaklar imiş. 

Bir buçuk sā‘at beklemeye vaḳtim yok idii. Vedā‘ ettim ayrıldım. Başka bir gün 

ḥuẓūr-ı hümāyūna girmek için behemeḥāl gelmekliğim iḳtiẓā ettiğini üçü mütteḥiden 
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söylediler ve ekīden beyān ettiler arzū-yı şāhānenin öyle olduğunu bildirdiler. Ḫālid 

Ẓiyā Bey aşağıya indi benimle berāber odasına girdik. Ayakta biraz görüştük. 

Müşārünileyh sarāydaki entrikalardan korkuyor idi. “Burada kimler var bilmezsiniz.” 

diyor idi. Ḫālid Ẓiyā Bey’in odasının karşısında bulunan Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ 

Bey’in odasına da uğradım. Müşārünileyh de arkadaştır. Sarāya gelmiş iken //VI-93// 

odasına uğramamak münāsib değildi. Tevfīḳ Bey pek memnūn göründü. Dā’imā 

sarāya gelmekliğimi ve odasının her vaḳit kendi ta‘bīrince teşrīf edilmesini ricā etti ve 

Ẕāt-ı Şāhāne memnūn olacağını söyledi.  

 

Sarāydan çıktım Nişāntaşı’na Ṣadr-ı e Sābıḳ Sa‘īd Paşa’nın ḫānesine gittim. 

Müşārünileyh ile bir sā‘atten ziyāde görüştüm. Sarāydaki aḥvāli ḥikāye ettim. O da 

bana mesmū‘ātından baḥsetti. Bilḫāṣṣa kendisinin a‘yān riyāsetine Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa’nın māni‘ olduğunu söyledi. Ve Ḥilmī Paşa “O benim beni a‘yān re’īsi yapmadı 

//VI-94// ben de onun riyāsetine māni‘ olacağım.” dediğini işittiğini söyledi. Kāmil 

Paşa’nın pek fenā ādam olduğundan ṣadārete gelmesi memleket için ḫayırlı 

olmayacağını ifāde eyledi ve Meclis-i Meb‘ūsān’ı fesiḫten kurtarmak her ḥālde lāzım 

idüğünü meclis ‘uṣātın ṭalebi üzerine fesḫolunur ise meşrūṭiyyet-i idārenin tehlikede 

kalacağını ‘ilāve eyledi. Sā‘at vasaṭī yediyi geçmiş idi. Oradan Erenköyü’ne gelmek 

müşkil idi. Beşiktaş’a gittim. Kayınvālidemde kaldım.  

 

Fī 16 Temmūz Sene 1328 Pāzār ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Vükelā mābeyinde imiş. Ṣürre-i Hümāyūn 

Alayı mülābesesiyle //VI-95// oradan telefon ile Meclis Re’īsi Ḫalīl Bey’e bugün 

sarāyda bulunduklarından gelemeyeceklerini ve faḳaṭ yarın herḥālde programlarını 

okumak için meclise geleceklerini bildirdiler. O gece Merkez-i ‘Umūmī’de ba‘ẓı 

rüfeḳānın ictimā‘ etmesi īcāb ettiğinden benim de gelmekliğimi Ṭal‘at Bey ḫaber 

verdi. Bu geceyi de nıṣfülleylden üç sā‘at sonraya ḳadar orada geçirdim. Sonra Bolu 

Meb‘ūsu Ḥabīb Beyle Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’in Yerebatan’daki ḫānesine gittik 

orada kaldık. Ṣabāḥleyin dokuz buçukta Ṭal‘at Bey’e gittim. Raḥmī Bey gece orada 

kalmış idi. Đstanbul Vālīsi Đbrāhīm Bey de ṣabāḥleyin gelmiş birarada bulundum. //VI-

96// Hey’et-i Vükelā’nın Cem‘iyyet’e ve Meclis-i Meb‘ūsān’a karşı ittiḫāẕ ettiği mel 

meslekten baḥsolundu. Polis Müdīri Edīb Bey’in biġayriḥaḳḳin ‘azledilmesinden 

Đbrāhīm Bey Ṣadr-ı A‘żam’a şikāyet ettiğini ve bunun üzerine Emniyyet-i 
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‘Umūmiyye müdīriyyetine ta‘yīn edildiğini söyledi. Ṭal‘at Bey geldi. Berāber çıktık. 

Nāfı‘a Neżāreti’nin önünde bir ‘arabaya bindik. Yolda Ṭal‘at Bey’e karşı muḫālifīnin 

tertīb etmiş oldukları su’iḳaṣdden baḥsettik. Ḥükūmetin emriyle ẓābıṭa me’mūrlarının 

Ṭal‘at’ı, Cāvid’i Raḥmī’yi ta‘ḳīb etmekte olduklarını Ṭal‘at söyledi. Doğru 

Nişāntaşı’nda Ṣadr-ı Sābıḳ Sa‘īd Paşa’nın ḫānesine geldik. Mülāḳātımız yarım sā‘at 

ḳadar devām etti maḥrem idi. //VI-97//  

 

Esbāb-ı Mülāḳāt fī 17 Temmūz Sene 1328 Salı  

 

Dün gece Merkez-i ‘Umūmī’de ictimā‘ eden rüfeḳā “Ḥükūmet-i ḥāẓıranın mesleği 

bize karşı şübhesiz meslek-i ḫuṣūmettir. Eğer cümlesi bīṭaraf ve nāmūslu ẕevāt olsalar 

idi ḳaydımızda değil idi. Faḳaṭ Nāżım ve Kāmil Paşalar ile Cemāleddīn Mollā ve 

‘Abdurraḥmān Efendiler gibi ādamlara tevdī‘-i ḥükūmet ederek Meclis-i Meb‘ūsān’ın 

fesḫine muvāfaḳat vaṭana karşı ḫidmet değildir. Şāyed ḥükūmet isti‘fā ederse yerine 

sābıḳ kabinede dāḫil bulunmuş olan arkadaşlarımızdan hīç biri dāḫil olmamak üzere 

bir Đttiḥād ve Teraḳḳī kabinesi teşkīl etmek bizim vażīfemizdir.” dediler ve bunda 

ittifāḳ eylediler. “Şu ḥālde //VI-98// bu kabineyi kim teşkīl edecektir? Sa‘īd Paşa’dan 

başka kimse yoktur. O ḳabūl etmez ise Maḥmūd Şevket Paşa ṣadr-ı a‘żam olmalıdır.” 

dediler ve Sa‘īd Paşa’nın nezdinde teşebbüsātta bulunmak üzere Ṭal‘at ile beni 

me’mūr ettiler. Maḥmūd Şevket Paşa’ya da Ḥüseyin Ḳadrī Bey’i gönderdiler (Karesi 

Meb‘ūsu). Paşa ile sebeb-i mülāḳātımız budur. Ṭal‘at bir takım muḳaddemāttan ṣarf-ı 

nażar ederek Paşa’ya “Efendim bu kabinenin devāmını żannetmiyoruz. Suḳūṭ eder ise 

yerine bir kabine teşkīl etmek vażīfesiyle kendimizi mükellef ‘addediyoruz. Çünki 

ekseriyyet bizdedir. Ḥükūmet teşkīli ekseriyyet fırḳasına ‘ā’iddir. //VI-99// Böyle bir 

mecbūriyyet ḥāṣıl olursa ṣadāreti ḳabūl buyurup buyurmayacağınızı açık olarak 

söylemenizi ricā ederiz.” dedi.  

 

Ṣadr-ı Esbaḳ düşündü “Evet.” dedi. “Ḥükūmeti sizin teşkīl etmeniz lāzımdır. Faḳaṭ 

ṣadr-ı a‘żam ben değil Maḥmūd Şevket Paşa olmalıdır. Onu ben iḳnā‘ ederim.”  

 

Ṭal‘at “Onu da düşündük. Hīç kimse ḳabūl etmez Pādişāh Ḥaẓretleri de bize emir ve 

ıṣrār buyurursa ḳabūl eder misiniz?” 
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Sa‘īd Paşa “Hīç kimse ḳabūl etmez Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī de bana emir ve ıṣrār eder 

ise ḥāẓırım.” dedi. //VI-100//  

 

Đkimiz birden müşārünileyhe teşekkür ettik. Bizim kabineye dāḫil olmayacağımızı 

söylemedik. Meclisi fesiḫten kurtarmak lāzım olduğunu tekrār tekrār bize iḫṭār eyledi. 

Oradan vedā‘ ederek çıktık. Meclis-i Meb‘ūsān’a geldik. Dün gece müẕākerede 

bulunan rüfeḳādan Raḥmī ve Ḥabīb Beyler sordular “Ḳabūl ediyor.” e dedim. 

Memnūn oldular Maḥmūd Şevket Paşa’nın da ḳabūl etmekte olduğunu söylediler.  

 

Hey’et-i Vükelā Dā’ire-i Meb‘ūsān’a geldiler. Programlarını ḳırā’at eylediler. Đ‘timād 

re’yi toplandı 113 re’yle i‘timād. //VI-101// Bu hey’et-i vükelānın muvaffaḳiyyetlerini 

ümmīd edemiyorum. Esbābı esnā-yı müẕākerede görülüyor ki bīṭaraf kalmıyorlar bir 

haftadan beri icrāāt-ı ḥükūmette ġareẓkārlık görülüyor. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa uğursuz 

bir ādamdır. Zamānında Adana Ḳıtāli ve Otuz Bir Mart Ḥādisesi żuhūr etti. Kendisini 

beğenir ḫōdbīn bir ẕāttır. Meslek-i ḥükūmete nażaran muvaffaḳiyyet me’mūl değildir. 

Bir de salı günü dā’irelerinde işe başladılar ve bu salı günü de mecliste program 

ḳırā’at ettiler. Aldıkları i‘timādın ‘adedi de (13)dür. Gerçi bunlar şāyān-ı vüsūḳ ve 

ehemmiyyet değilse de meb‘ūsānın muvaffaḳiyyetine te’sīri //VI-102// inkār 

olunmamalıdır.  

 

Đki günden beri ḫāneme gelemiyor idim. Bugün aḫşām gece sekizi elli iki geçe 

vapuruyla Ḥaydarpaşa’ya oradan trenle Erenköyü’ne ḫāneme geldim. Yorgun idim 

yattım.  

 

18 Temmūz Sene 328 Cehārşenbih 

 

Bugün evde kaldım. Meclis-i Meb‘ūsān’a gitmedim. Aḫşām üzeri Burdur Meb‘ūsu 

kayınbirāderim Ġālib Bey’den bir telgraf aldım. Ḫulāṣası “Bugün vükelā Meclis-i 

Meb‘ūsān’a geldiler. //VI-103// Ḳānūn-i Esāsī’nin yedinci māddesinin ta‘dīlini teklīf 

eylediler. Müẕākerenin baḳiyyesi yarına kaldı.”  

 

19 Temmūz Sene 1328 Pençşenbih  
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Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Vükelā da geldiler müẕākere devām etti. 

Bugünkü müẕākere ẓabıṭlarının Taḳvīm-i Veḳāyi‘’de okunmasını bilḫāṣṣa tavṣiyye 

ederim. Pek mühimdir.22 Vükelānın māhiyyet-i ‘ilmiyye ve aḫlāḳiyyeleri ḥaḳḳında 

insān fikir ḥāṣıl eder. Netīce-i müẕākerede mādde-i ma‘hūde encümene ḥavāle edildi. 

//VI-104//  

 

20 Temmūz Sene 1328 Cum‘a 

 

Bugün evde kaldım. Pek çok eḥibbā ve hemşehrīler ziyārete geldiler. Ez en cümle 

Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Re’īsi üstādım Ḥaydar Efendi a‘ẓādan Ḳayṣeriyyeli 

Ḥamdī Efendi ‘Adliyye Nāżır-ı Sābıḳı Memdūḥ Bey Nāfı‘a Nāżır-ı Esbaḳı Ḫulūṣī 

Bey Niğde Meb‘ūsu Muḥyīeddīn Efendi Konya meb‘ūslarından Yalvaçlı ‘Ömer 

Efendi Kütahya Meb‘ūsu ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi ve daha bir çok ẕevāt geldiler.  

 

21 Temmūz Sene 1328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Meclisin fesḫi //VI-105// ve kabinenin ṣūret-i 

terkīb ve ḥarekātı ḥaḳḳında x rüfeḳādan ba‘ẓıları ez en cümle Münīr Bey Ḥācī 

Muṣṭafā Efendi daha bir çok ẕevāt müṭāla‘amı sordular.  

 

Dedim ki “Meclisin fesḫine muvāfaḳati ben ḥamiyyet-i vaṭaniyyeme muvāfıḳ 

göremem. Çünki evvelā ‘iṣyān üzerine meclisi fesḫetmek meşrūṭiyyeti tehlikeye 

vaẓ‘etmektir. Zīrā ḥaysiyyet-i milliyye muḫtel olur. Bundan sonra gelecek meclis-i 

meb‘ūsānların mevḳi‘leri dā’imā mütezelzil bulunur. Sāniyyen kabineyi terkīb eden 

eşḫāṣa ḳalben i‘timād ederek bırakıp gidemem ve bugünkü gazetelerde görüldüğü 

vechile Arnavud erbāb-ı ḳıyāmının aṣıl meṭālibi meclisi fesḫettikten sonra 

başlayacağında şübhe yoktur ve o meṭālibin birincisi muḫtāriyyet-i idāredir. Meclis 

fesḫolunur ise bu hey’et //VI-106// muḫtāriyyet i‘ṭāsında ẓa‘af göstererek verirler ve 

bir muvaḳḳat mādde-i ḳānūniyye ile icrā ve taṭbīḳ ederler. Gelecek meclis-i 

meb‘ūsānı emr-i vāḳi‘ karşısında bulundururlar. Bu benim müṭāla‘amdır. Đnşā’allāh 

böyle olmaz faḳaṭ korkarım böyle yapacaklar. Ḫulāṣaten benim fikrim ṣıfat-ı 

meb‘ūsiyyeti tamāmiyle īfā etmektir. Her türlü müṭāla‘āt-ı zā’ideden tecerrüd 

etmektir. Vicdānen i‘timād īcāb ediyor ise etmeli vicdānın telḳīnātı ‘adem-i i‘timād 

ise ‘Kabine teşekkül edemez.’ diyerek tereddüd göstermemelidir. Evvelsi gün fırḳa 
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ḥarbiyye nāżırından istīẓāḥa ḳarār verdi. Bugün istīẓāḥ taḳrīrini hemān vermelidir. 

Kabineye meclisi fesḫe meydān bırakmamalı evvelā //VI-107// ḥarbiyye nāżırından 

başlayarak ısḳāṭ etmelidir.” 

 

Đstīẓāḥ taḳrīri verildi ḳırā’at edildiği esnāda Berāt Meb‘ūsu Süreyyā Bey i‘tirāẓ etti ve 

ekseriyyet fırḳasına karşı tecāvüzāt-ı lisāniyyede bulundu. “Bu ‘ayıbdır.” dedi. 

Ḥallācyan Efendi Süreyyā Bey’e sözünü geri aldırmak istedi. “Almam.” dedi. “Hem 

‘ayıb ediyorsunuz siz bu memleketi böyle batırdınız cānīsiniz.” dedi. Ḥallācyan da 

“Siz edebsizsiniz jurnalcisiniz.” diye taḥḳīr etti. Gürültü koptu. Re’īs niżāmnāme-i 

dāḫilī aḥkāmını taṭbīḳe teşebbüs etti. Evvelā Süreyyā Beyle Ḥallācyan Efendi’ye 

kendilerini //VI-108// müdāfa‘a etmek üzere söz verdi. Ḥallācyan Efendi söz aldı. 

Kürsīye çıktı. Süreyyā Bey’in mensūb olduğu fırḳa hey’et-i ‘umūmiyyesini taḥḳīr 

ederek evvelā kendisine tecāvüz etmiş olduğundan ḥaḳḳında niżāmnāme aḥkāmını 

taṭbīḳ etmesini re’īs-i meclisten üç def‘a ṭaleb eylediği ḥālde etmek etmediğinden 

mecbūren muḳābele ettiğini müdāfa‘aten beyān etti.  

 

Süreyyā Bey söz almadı çıktı gitti. Re’īs evvelā Süreyyā Bey ḥaḳḳında taḳbīḥ 

cezāsına ḳarār verip vermediğini meclisin re’yine ta‘līḳ eyledi. Meclis ekseriyyet-i 

‘ażīme ile taḳbīḥ cezāsına ḳarār verdi.  

 

Sāniyyen Ḥallācyan Efendi’nin īẓāḥātı tebriyyeasi için kāfī olup olmadığını re’ye 

koydu. Ekseriyyet kāfī görerek onun //VI-109// ḥaḳḳında tertīb-i cezāya lüzūm 

görmedi.  

 

Ben Ḥallācyan Efendi’nin de taḳbīḥ edilmesi re’yinde bulundum ve o ṣūretle re’y 

verdim. Faḳaṭ eḳalliyyet-i ārāda kaldık. Bu iş bitti. Aṣıl istīẓāḥ taḳrīri re’ye kondu. 

Ekseriyyet-i ‘ażīme ile ḳabūl edildi. Re’īs ṭarafından ḥarbiyye nāżırına derḥāl teẕkere 

yazıldı ve Telgraf Büdçesiyle ‘Đlmiyye Büdçesi’nin müẕākeresine başlandı. Telgraf 

bitti ‘Đlmiyye Hey’et-i ‘Umūmiyyesi bitmiş idi. Nāżım Paşa’nın cevābı geldi. Diyor ki 

“Bugün Meclis-i Vükelā’dayım meşġūlüm önümüzdeki pençşenbih gününe ta‘līḳini 

ṭaleb ederim.” Meclis müẕākere açtı “Pençşenbihe ta‘līḳine lüzūm ve iḥtiyāc yoktur 

pāzār ertesi kāfīdir.” dedi. //VI-110// Ol ṣūretle ḳarārgīr oldu. Yine ‘Đlmiyye 

Büdçesi’nin müẕākeresine başlandı. Sā‘at beşi geçiyor idi. a Vükelā meclisin istīẓāḥ 

ḳarārından ḫaberdār olmuş ve istīẓāḥa meydān vermeden fesḫ-i esbābına tevessül 
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etmek üzere meclise geleceklerini re’īse telefon ile ḫaber vermek istemişler. Re’īs 

meşġūl olduğundan terk-i vażīfe etmedi. Arkadaşlar “Vükelā gelmeden meclisi ta‘ṭīl 

etmek muvāfıḳtır çünki yarın pāzārdır. Pāzār ertesi istīẓāḥ günüdür. Bugün vükelānın 

buraya gelip yeni* [*G2� yazılmış] bir mes’ele çıkarmalarına māni‘ olmalıyız.” dediler 

ve öyle yapıldı. Bakalım yarın veyā öbürgün ne yapacaklar? Bugün meclisin mevḳi‘i 

biraz daha ḳavīdir. Cenāb-ı Ḥaḳ memleket için //VI-111// ḫayırlısı iḥsān buyursun.  

 

Dā’ireden çıkmak* [*���-�. yazılmış] üzere iken Ṭal‘at Bey ile görüştüm. Bana 

maḥrem olarak dedi ki “Maḥmūd Şevket Paşa Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’ye gitmiş. 

Ḥuẓūra ḳabūl buyurulmuş. Ẕāt-ı Şāhāne kabineden infi‘ālini ketmetmemiş. Buyurmuş 

ki ‘Başmābeyinci ile Başkātib’i yanımdan aldılar. Ḥālbuki ben o ādamlardan memnūn 

idim. Bana dediler ki ‘Ẓābiṭān bunları ḳatledeceklerdir. Ḥayātlarını kurtarmak ister 

iseniz ḫidmetinizden bunları ‘afvediniz.’ Ben de muvāfaḳat ettim. Faḳaṭ bu gibi ḥāller 

münāsib değildir.’ 

 

Şevket Paşa Sa‘īd Paşa’nın tekrār ṣadārete getirilmesini tavṣiyye eder. Ẕāt-ı Şāhāne 

“Sa‘īd Paşa iyi ammā en müşkil bir zamānda beni bırakır gider.” //VI-112// der sükūt 

eder.” 

 

Sonra onlardan ayrıldım Erenköyü’ne geldim.  

 

22 Temmūz Sene 1328 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin dünkü ḳarārımız vechile Göztepe’de ‘Adliyye Nāżır-ı Sābıḳı Memdūḥ 

Bey’in ḫānesine gittim. Baḥriyye Nāżır-ı Sābıḳı Ḫūrşīd Paşa da oraya gelecek idi. Bir 

çāryek sonra (vasaṭī dokuz buçukta) geldi. Yanında baḥriyye neżāreti 

muḥāsebeciliğinden Nāżır-ı Lāḥaḳ Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın icbārıyla isti‘fā ettiğini 

söyleyen Refīḳ Bey nāmında biri de var idi. Müẕākeremiz on bire ḳadar devām etti. 

Sābıḳ ve lāḥaḳ kabinenin ḫaṭiyyātına mütedā’ir idi. Ḫūrşīd Paşa ile benim aramda 

cereyān eden müẕākere-i mühimmeyi //VI-113// buraya ḳaydetmek pek lāzımdır. 

Đleride tenvīr-i ḥaḳīḳate medār olacaktır. Ḥarfiyyen yazmağa ve hīç bir ḥisse tābi‘ 

olmayarak ḥaḳīḳati aḫlāfa bildirmeye çalıştığıma Cenāb-ı Ḥaḳ şāhidimdir.  

 

(Mükāleme-i Mühimme) 
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Ben “Paşa siz ḥarbiyye nāżırı vekīli iken Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu’nun varaḳa-i 

ma‘lūmesini i‘ṭā eden iki ẓābiṭ kimdir biliyor musunuz?” 

 

Ḫūrşīd Paşa “O ẓābiṭleri ben bilmiyorum faḳaṭ Erkān-ı Ḥarbiyye Livāsı Ẕekī Paşa ile 

Nażīf Paşa bilirler. Ẕāten varaḳayı bana bu iki paşa getirdi. Kendilerinden sordum. 

Ẕekī Paşa ‘Ẓābiṭler ma‘lūmdur. Đkisi de yüzbaşıdır kendilerini tanırım.’ demiş idi. 

Bunlara dedim ki ‘Siz bu gruba mensūb olanlara söyleyiniz bu ḥāl ve ḥareketten 

vazgeçsinler //VI-114// dağılsınlar. Đçlerinde benim bildiğim ümerādan kimseler var 

ise üç kişi intiḫāb edip bana göndersinler maḳṣadlarını söylesinler’ dedim. Đki gün 

sonra Ẕekī Paşa ile Nażīf Paşa tekrār geldiler. O vaḳit o iki ẓābiṭin biri yüzbaşı dīgeri 

mülāzım idüğünü Ẕekī Paşa söyledi. Ben Ẕekī Paşa’ya dedim ki ‘Sen evvelce bana 

‘Đkisi de yüzbaşıdır.’ demiştin şimdi bu iḫtilāf nedendir?’  

 

Bu sözüme ḳaṭ‘ī cevāb veremedi. O iki ẓābiṭin isimlerini ve künyelerini istedim. Ẕekī 

Paşa dedi ki ‘Senin emrinle ben bunlar ile görüştüm artık onların isimlerini veremem.’  

 

Cevāben dedim ki ‘O ḥālde benim nażarımda varaḳa-yı ma‘lūmeyi tertīb edenler ile 

berābersiniz. Ben seninle Nażīf Paşa’yı //VI-115// bu ḫuṣūṣta mes’ūl tutarım.’  

 

Ẕekī Paşa ‘Eğer o iki ẓābiṭin isimlerini söylemeğe beni icbār eder iseniz söylerim 

sonra intiḫār ederim.’ dedi. Ben de ‘Đntiḫāra falān karışmam size varaḳayı verenleri 

siz söylemedikçe ben ikinizi tanırım başkalarını bilmem.’ dedim.”  

 

Ben “Paşa Ḥaẓretleri Nāżım Paşa ile Hādī Paşa ve ‘Osmān Paşa varaḳayı alıp 

mābeyne götürdüler. ‘Acabā bunlar da o gruba dāḫil midirler?” 

 

Ḫūrşīd Paşa “Varaḳayı ben aldıktan sonra Nāżım, Hādī, ‘Osmān, ve Erkān-ı Ḥarbiyye 

Re’īs-i Sānīsi Maḥmūd Paşa’yı topladım. Ne tedbīr //VI-116// ittiḫāẕ edilmek lāzım 

geleceğini sordum. Cümlesi ordunun kāmilen bozulduğundan bunları terbiyye etmek 

için elde ḳuvvet bulunmadığından uzun uzun baḥsettiler. Ben de olvaḳt ḳāni‘ oldum. 

Faḳaṭ şimdi anlıyorum ki ordunun mecmū‘u değil ḥattā sülsü bile o gruba dāḫil 

değildir. Bunların biẕẕāt gruba dāḫil olduklarını kestiremem. Nāżım Paşa ile Hādī 

Paşa’nın dāḫil olacağını ümmīd etmem. ‘Osmān Paşa ḳıymetsiz bir ādamdır. Meḥāfil-
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i ‘askeriyyede ehemmiyyeti yoktur. Cāhildir. Onu bilmem. Ancak Nażīf Paşa ile Ẕekī 

Paşa’nın grup nāmına ḥareket ettiklerini görüyor idim. Benim nażarımda o ikisi 

müthemdir. Mābeyne giden Paşalara Çürüksulu Maḥmūd Paşa iltiḥāḳ etmedi. 

Onlardan ayrı bir meslek göstermesi //VI-117// Maḥmūd Paşa’nın gruba mütemā’il 

olmadığını gösteriyor idi.” 

 

Ben “Paşa sen Meclis-i Vükelā’nın ḳarārıyla mābeyne gittin. O varaḳayı taḳdīm ettin. 

Ḥālbuki Nāżım ve Hādī ve ‘Osmān Paxşalar vükelānın ḳarārına muḫālif olarak 

gittiler.” 

 

Ḫūrşīd Paşa “Evet ben vükelānın tensībiyle gittim. Onların gitmemesi lāzım geleceği 

kendilerine Ṣadr-ı A‘żam ṭarafından teblīġ kılındığı ḥālde dinlemediler gittiler.” 

 

Ben “Ḥuẓūr-ı hümāyūnda naṣıl idāre-i kelām eylediler?”  

 

Ḫūrşīd Paşa “Bana ordunun ḥālini naṣıl karanlık gösterdiler ise pādişāha da öyle 

yaptılar. A‘yāndan ve ricāl-ı meşhūreden mürekkeb bir encümende //VI-118// 

müẕākere edilmek müşāvere olunmak lāzım geleceğini Pādişāhımıza söylediler.” 

 

Ben “Paşa bunları ḳaydettin mi sonra lāzım olur.” 

 

Ḫūrşīd Paşa “Ḳaydettim.” dedi. Cebinden bir küçük defter çıkardı. On ṣaḥīfesi ḳadar 

yazılmıştır. Bu ḫuṣūṣa mütedā’ir olanları okudu. Okur iken Göztepe Đstasyonu’nda 

idik. Đkimiz de ayakta idik. Okuduğu saṭır saṭırlar muḫtaṣar idi ve hem de kendi 

müṭāla‘āt ve ḥissiyyātını yazmamıştır.  

 

Bu sırada on biri iki geçe treni geldi. Berāber bindik. Ḫūrşīd Paşa refīḳi Refīḳ Beyle 

berāber Maltepe ṭaraflarına adaya gittiler. Ben Erenköyü’ne indim. //VI-119// Ḫāneme 

geldim. Yemek yedim. Bu saṭırları yazdım. Şimdi sā‘at vasaṭī ba‘deżżuhr ikidir.  

 

Bugün sā‘at üç buçukta Kozyatağı’nda yeğenim Rıẓā Bey’in köşküne gittim. Aḫşām 

üzeri Rıẓā Bey geldi. “Bugün (pāzār) a‘yān ictimā‘ etmiş hem de ṣūret-i ḫafiyyede 

ictimā‘ etmiş vükelā da orada imiş.” dedi. Ben otuz beşinci mādde-i ḳānūniyyenin 

çıkarılması için gittiler żanneyledim. Aḫşām yemeğini orada Isparta Mutaṣarrıfı 
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Behcet Beyle hemşīrezādesi Erzincan Meb‘ūsu Sağıroğlu Ḥālet Bey ve yeğenim Rıẓā 

birlikte gece eẕānī sā‘at üçe ḳadar oturduk. Üçte eve geldim. Ḫalīl Bey’den //VI-120// 

bir ādam geldi. Seyyid Beyle Kütahya Meb‘ūsu ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’nin 

Göztepe’de Ḫalīl Bey’in ḫānesinde olduklarından oraya gelmekliğimi arzū ediyorlar 

imiş. Derḥāl gittim. Vasaṭī sā‘at bire ḳadar oturduk. Bugün a‘yān’da vükelā ictimā‘ 

ederek meclis-i meb‘ūsān-ı ḥāẓırın meclis-i sābıḳın müddetini ikmāl için olup 

olmadığını ṣūretinin tefsīrini ṭaleb etmişler. A‘yān da muvāfıḳ tefsīr etmiş. Velḥāṣıl 

Ḳānūn-i Esāsī ayaklar altına alınmış. Evvelā tefsīr bir mādde-i ḳānūniyyenin tefsīri 

ṣūretiyle ṭaleb olunur. Ḥālbuki tefsīri ṭaleb edilebilecek mādde-i ḳānūniyye henūz 

a‘yāndan çıkmamıştır ki //VI-121// tefsīri ṭaleb olunabilsin. Cümlemizin fikri 

ḥükūmetin meşrūṭiyyete ḳaṭ‘ī bir ḍarbesidir. “Ne yapmak lāzım gelir?” diye 

düşündük. Aramızda tensīb ettiğimiz ḥareket şudur: “Meclisi kapatmak ve fesḫetmek 

için yarın vükelānın ḳırā’at edecekleri irāde-i seniyyeye karşı “Semī‘an ve ṭā‘a.” 

demek ṣıfat-ı vekālete münāfīdir. Ḳānūn-i Esāsī’ye muġāyereti tafṣīlen ve ‘alenen x 

söylenmelidir. Sonra Meclis-i Vükelā’nın ifādātını istimā‘ etmemelidir. Şāyed 

a‘ẓādan birine söz vermezler ise re’īs ayağa x kalkar şu ḥālin meşrūṭiyyete ve Ḳānūn-i 

Esāsī’ye muḫālif olduğunu teşrīḥ //VI-122// eyler ve böyle bir ḥālin kürsī-i millette 

söylenir iken kendisinin riyāsette kalamayacağını ve meclis arzū eder ise başka bir 

ree’īs intiḫāb etmeleri lāzım geleceğini anlatır çıkar gider. A‘ẓā-yı meclis de re’īse 

ittibā‘ eder. Sonra vükelā istediğini yapsın faḳaṭ ḥaysiyyet-i milliyye kurtarılmış 

olur.” dendi.  

 

23 Temmūz Sene 1328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Meclis-i Meb‘ūsān’a gittim. Vükelā henūz gelmemişler Cāvid Bey’i 

kürsī-i ṣabāḥa ḫiṭābette buldum. Ġāyet mü’essir söylüyor vükelānın ḥāleti ve ḥareketi 

ve bir haftadanberi meşrūṭiyyete indirmekte //VI-123// olduğu ḍarbeleri ta‘dād ediyor 

idi. Nihāyette vükelāya ‘adem-i i‘timād beyān edilmesini ve meclisin de ta‘ṭīl e yine 

meclisin ḳarār vermesini teklīf etti. Kürsīden indi. Bir iki muḫālife karşı meclis 

ekseriyyet-i ‘ażīme ile bu teklīfi ḳabūl etti. Vükelānın suḳūṭuna ḳarār verdi ve re’īs 

ṭarafından da‘vet olununcaya ḳadar meclisin ta‘ṭīl ine ḳarār verdi. Dışarıya çıktık. 

Re’īs’in odasına gitmiş idim. Ṣadr-ı A‘żam’dan o sırada bir telgraf gelmiş diyor ki 

“Meclisin fesḫine irāde-i seniyye ṣādır oldu. Sābıḳ meb‘ūslar sā‘at birde toplansın.” 
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Biz dağıldık. Sonra Ġāzī Paşa gelmiş xx //VI-124// yedi kişiye karşı irāde-i seniyyeyi 

okumuş.  

 

Ben Necmeddīn Bey Münīr Bey Sason Efendi Dā’ire-i Meb‘ūsān’dan çıkıp 

Beyoğlu’na gittik. Öğle ṭa‘āmını Kroker Oteli’nin ittiṣālindeki kulübde ettik. Zohrab 

Efendi Ankara Meb‘ūsu Ḫalīl Ḫālid Bey Şūrā-yı Devlet a‘ẓāsından Ṣubḥī Paşa da 

Sāmī Bey a‘yāndan Bōstānī ve Dilberzāde Efendiler orada idiler. Görüştük. ‘Adem-i 

i‘timād ve fesiḫ ḥaḳḳında müdāvele-i efkār olundu. Netīcenin ne olacağını herkes 

birbirinden su’āl ediyor. Oradan Necmeddīn Mollā’nın yazıḫānesine gittik. Vasaṭī 

dört buçuğa ḳadar orada kaldık. Maḥmūd Māhir Efendi Kırşehir Meb‘ūsu ‘Alī Rıẓā 

Bey Münīr Bey Sason Efendi //VI-125// Saruhan Meb‘ūsu Muṣṭafā Efendi ḥāẓır 

idiler. Hep baḥis ‘aynı baḥis idi. Ḥükūmetin bugünden i‘tibāren idāre-i ‘örfiyye i‘lān 

edeceğini orada işittik. Rivāyet Nāżım Paşa’nın ādamlarından bir erkān-ı ḥarbiyye 

ḳā’im-i maḳāmı ṭarafındandır. Oradan Ḥaydarpaşa vapuruna geldik. Ḥaydarpaşa’ya 

muvāṣalatta Necmeddīn Bey’in ḳoṭrasını ḥāẓır bulduk. Ben Münīr Bey Necmeddīn 

Bey Sason Efendi ḳoṭraya bindik. Beni Bōstāncı’ya bıraktılar onlar adaya gittiler. 

Gece Göztepe’ye Ḫalīl Bey’e gittim. Dedi ki “Sizden sonra sarāya gittim. 

Başmābeyinci ile Ẕāt-ı Şāhāne’ye ḫaber gönderdim meclisin ḳarārını ‘arẓedeceğimi 

söyledim. Başmābeyinci gitti geldi. Dedi ki ‘Efendimiz şimdi Ḥırḳa-i Şerīfe //VI-

126// ziyāretine gidecektir. Mühim bir şey var ise bendenize söylemenizi irāde 

buyurdu.’ ve her ḥālde görüşmek arzū eder isem iki gün sonra gelmekliğimi 

söylediğini söyledi.  

 

Ben de meclisin ma‘lūm olan ḳarārını teblīġ edip meclise ‘avdet ettim ve telgrafla 

teblīġāt-ı şifāhiyyemi te’yīd ve tekrār eyledim. Yazdırdığım telgrafnāmeyi keşīde 

etmemiş telgrafçı getirdi bana dedi ki “A‘yān Re’īsi Ferīd Paşa ‘Meclis-i Meb‘ūsān 

fesḫedilmiş olduğundan Meb‘ūsān Dā’iresi’nin muḥāfażası a‘yān kestörlerine ‘ā’iddir 

ve meb‘ūsāndan hīç birinin telgraflarını ḳabūl etmemenizi hem A‘yān Re’īsi ve hem 

de ḳuvve-i icrā’iyye nāmına size teblīġ ediyorum.” dedi. Bu telgrafı keşīdede 

mütereddidim.” demesi üzerine ben de ‘Pārasını versem //VI-127// geçer misin?’ diye 

sordum. O da ‘Geçerim.’ dedi. Pārasını verdim. Çekip çekmediklerini bilmiyorum.” 

Ḫalīl Bey’in sözleri nihāyet buldu.  
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Sonra – netīce ne olacağına dā’ir aramızda bir sā‘at ḳadar müdāvele-i efkār edildi. 

Ben müṭāla‘amı şu ṣūretle yürüttüm. “Mes’ele iki noḳtadan nażar-ı diḳḳate alınmak 

ve ona göre bir ḳarār vermek iḳtiẓā eder. (1) Bugün bizim mecliste verdiğimiz ḳarārda 

sebāt edip ḥükūmeti ġayrimeşrū‘ ve sāḳıṭ ve meclisi bāḳī ‘addetmek – bunda ıṣrār ve 

sebāt żannederim memlekette kan dökülmesini istilzām eder. Ba‘ẓı maḥallerde 

intiḫāba başlanır ba‘ẓılarında intiḫābāta muḫālefet edilir. ‘Ażīm karışıklıkları mūcib 

olur. (2) Ḥükūmetin fesiḫ ḳarārını ḳabūl etmek hemān intiḫābāta //VI-128// başlamak 

fırḳamızın ekseriyyetini te’mīne geldiği ḳadar çalışmak eğer buna muvaffaḳ olur isek 

teşrīn-i sānīde meclisin ilk küşādında Hey’et-i Vükelā’yı ıska ısḳāṭ ederek Ḳānūn-i 

Esāsī’ye vurduğu şu ḍarbeden dolayı onları Dīvān-ı ‘Ālī’ye göndermek ve vükelānın 

elinde bāzīçe olarak Ḳānūn-i Esāsī’ye ḥürmet edemeyen a‘yānı daḫī intiḫāb ile ta‘yīn 

olunmak uṣūlünün Ḳānūn-i Esāsī’ye vaẓ‘ı çāresine çalışmak işte bu ṣūretlerde aḫlāfa 

‘ibret göstermektir. Bu ikinci noḳta bence daha muvāfıḳtır. Çünki birinci noḳtada ıṣrār 

bizim fırḳamızı ḫalḳ nażarında ısḳāṭ eder. Đkinci noḳta muvāfıḳ-ı ḳānūn ve ḥuḳūḳ 

olmakla berāber hem memlekete ve hem de bizim fırḳamızın //VI-129// menāfi‘ine 

muvāfıḳtır. Ḫulāṣa benim fikrim bizim ṭarafımızdan şiddet irā’e edilmemesidir. 

Dā’imā i‘tidāl dā’imā sükūn lāzımdır.” dedim. Ḫalīl Bey müṭāla‘ātımı taṣvīb etti. 

“Yarın sā‘at vasaṭī dokuznuçuk buçuk treniyle Đstanbul’a gidelim Merkez-i 

‘Umūmī’ye uğrayalım. Onlar ile de görüşelim.” dedi ve öyle ḳarār verdik ayrıldık. 

Ayrılacağımız sırada Merkez-i ‘Umūmī’nin Selānik’e naḳledeceğini Ḫalīl Bey 

söyledi. Ben de “Evet öyle imiş bugün Meclis-i Meb‘ūsān’da Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından bir arkadaş bana da söyledi.” dedim.  

 

24 Temmūz Sene 1328 Salı 

 

Ṣabāḥleyin kalktım. Ḫalīl Beyle Merkez-i ‘Umūmī’ye gitmeyi muvāfıḳ görmedim. 

Çünki Ḫalīl Bey’den gazeteler çok baḥsediyor. Meb‘ūsān re’īsidir. Merkez-i 

‘Umūmī’ye //VI-130// gitmesi dedikoduyu tezyīd eder. Ṣarf-ı nażar ettim. Bugün 

Đstanbul’a inmemeye ḳarār verdim. Ḫalīl Bey’e ḫaber gönderdim. Henūz uyanmamış. 

Ḫalīl Beyle dün gece vuḳū‘bulan mükālememizde şāyān-ı ḳayd bir şey unuttum. 

Buraya ḳaydetmek lāzımdır.  

 

Dün gece aḫşām üzeri A‘yān Başkātibi Đsmā‘īl Müştāḳ Bey Ḫalīl Bey’in ḫānesine 

gelerek Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile A‘yān Dā’iresi’nde görüştüğünü ve Paşa kendisine 
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“Ben hīç bir vaḳit Đttiḥād ve Teraḳḳī’nin ‘aleyhinde olamam – Đttiḥād ve Teraḳḳī’nin 

bu memlekete lüzūmuna ḳānā‘atim vardır. Ba‘ẓı ẕevātın beni Đttiḥād ve Teraḳḳī 

‘aleyhinde żannetmeleri ḫaṭādır. //VI-131// Đntiḫābatta Đttiḥād ve Teraḳḳī’nin 

kazanmasını temennī ederim. Vālīleri ve mutaṣarrıfları ḥükūmet tebdīl etmeyecektir. 

Ederse māni‘ olurum. Ḥattā arzū ederler ise dāḫiliyye neżāretine de geçerim. 

Arkadaşlarınıza söyleyiniz gelsinler görüşelim. Kendilerine her türlü te’mīnātı 

verebilirim.” dediğini ḥikāye eylemiştir.  

 

“Paşanın bundan maḳṣadı ne olabilir?” diye te‘āṭī-i efkār ettik. Şimdiye ḳadar 

defā‘atle tecrübe edilmiş aḫlāḳ ve aḥvāl-ı ma‘lūmesiyle cümlenin nażarında ta‘ayyün 

etmiş olmasına nażaran bu sözleri kendisine bir su’iḳaṣd olmasından korkarak 

söylemiş olacağında ikimizin fikri ittiḥād etti. //VI-132// 

 

Fī 25 Temmūz Sene 1328 Cehārşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin Ḫalīl Beyle berāber Đstanbul’a gittik. Merkez-i ‘Umūmī’nin 

bulunduğu ḫānede iki sā‘at ḳadar kaldık. Ḥācī ‘Ādil Bey Eyyūb Ṣabrī Bey Bahā’eddīn 

Şākir Bey ve meb‘ūsāndan birkaç ẕāt var idi. Ṭal‘at ve Midḥat ve Cāvid ve Canbolat 

Beyler dün Selānik’e gitmişler. Onlardan Cem‘iyyet’in vaziyyetine dā’ir ṣarīḥ bir 

ḫaber alınmadan burada bizim hīç bir şeye ḳarār vermemekmiz münāsib olmayacağını 

düşündük. Bununla berāber kabinenin ṭavır ve ḥareketine ve bize karşı mütecāvizāne 

ve mütereddidāne ḥāline nażaran ve bizim Meclis-i Meb‘ūsān’da ḥükūmetin suḳūṭuna 

ve meclisin ta‘ṭīl ine dā’ir ḳarārımız üzerine Ẕāt-ı Şāhāne’nin bu ḳarārdan müte’essif 

olduğunu ve meşrūṭiyyete ve ḳānūna muḫālif gördüğünü ḫaṭṭ-ı hümāyūn ile dünkü 

gün gazetelerle neşrettirilmesi gibi esbāb-ı muḫtelifeye //VI-133// göre keyfiyyeti 

‘arīẓ ve ‘amīḳ düşünmek lāzım geleceğinden bu bābda re’ylerinden istifāde 

olunabilecek rüfeḳānın yarına da‘vet olunmasına ḳarār verildi.  

 

(‘Abdurraḥmān Paşa’nın) vefātı ḫaberini gördüm. Müşārünileyh başvekālette 

bulunmuş son me’mūriyyeti ‘adliyye neżāreti idi. On seneden ziyāde bir müddet 

żarfında devām eden neżāreti ondan evvelki nāżırların cümlesinin neżāretine 

müreccaḥtır. Ġāyet ‘afīf müstaḳīm mütedeyyin bir ẕāttır. Meşrūṭiyyeti müte‘āḳib 

iḫtiyār-ı teḳā‘üd eylemiştir. Eyyām-ı neżāretinde ‘Abdülḥamīd-i Sānī nezdinde ṣāḥib-i 

nüfūẕ olduğu gibi sarāy ḫāricinde de pek muḥterem tanınmış hele ‘adliyye rü’esā-yı 
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erkānı ḥaḳḳında büyük bir nüfūẕu kazanmış idi. Velḥāṣıl vaḳūr //VI-134// ve 

ma‘iyyetine tehdīdini īḳā‘a muḳtedir bir vezīr idi. ‘Đlmi yoktur ma‘lūmātı ve vuḳūfu 

mutavassıṭ bir ẕāttır. Kendisinden muḳaddem ‘adliyye neżāretinde mükerreren 

bulunmuş olan Cevdet Paşa’nın yanında bir şākird bile olamaz iken idāresi Cevdet 

Paşa’nın idāresinden ḳābil-i ḳıyās olmayacak derecede fā’iḳtir (raḥmetullāhi ‘aleyhi 

raḥmeten vāsi‘eten). Müşārünileyhin zamānında Mekteb-i Ḥuḳūḳ’a girdim ve onun 

zamānında mektebden çıktım. Üç yüz on üç dört sene-i māliyyesi aġustos ayında idi 

bir gün ‘Adliyye Neżāreti’nde refīḳlerim ile berāber müşārünileyhin da‘veti üzerine 

odasına girdim. Encümen Hey’eti mevcūd idi. Ḳabūl ettiği biz mekteb me’ẕūnları 

taḫmīnen on beş ḳadar var idik. Cümlemizin isimlerini memleketlerini mektebden 

derece-i me’ẕūniyyetlerini sordu. Sonra “Çıkınız dışarıda bekleyiniz.” dedi. Bir 

müddet sonra beni çağırdı. Mar‘aş sancağı müdde‘ī-i //VI-135// ‘umūmī mu‘āvinliğini 

teklīf etti. Ben tereddüd ettim. Cevāb veremedim. Paşa ṣūret-i tereddüdümden 

müṭāla‘amı keşfetti. “Evet.” dedi “Mar‘aş pek mühimdir. Faḳaṭ senin nāṣiyye-i ḥālin 

ḥiss-i aḫlāḳını ve şehādetnāmenin derecesi de ġayretini irā’e ediyor. Biz münāsib 

gördük. Ne dersin?” dedi. Ben de “Beş daḳīḳa müsā‘ade buyurunuz istişāre edeyim.” 

dedim. Müsā‘ade etti dışarıya çıktım. O zamānlarda Ermeni mes’ele-i ma‘lūmesi 

mevcūd ve Mar‘aş ise Zeytūn ḳaẓāsını da muḥtevī olarak bu sebeble pek mühim idi. 

Đlk me’mūriyyetimde muvaffaḳ olup olamayacağımdan mütereddid bulundum. 

Muḳadder imiş. Rüfeḳānın teşvīḳiyle tekrār içeriye girdim ma‘etteşekkür ḳabūl 

ettiğimi söyledim. Müşārünileyh “Haydi Allāh muvaffaḳ etsin.” dedi çıktım. Đşte 

‘Abdurraḥmān Paşa ile münāsebetim buradan başladı. Mar‘aş’a gittim (314)’den üç 

yüz yirmi dört senesine ḳadar i‘lān-ı meşrūṭiyyet senesidir o zamāna ḳadar //VI-136// 

Đstanbul’a gelmediğim için müşārünileyhi gör bir daha görmedim. Niğde meb‘ūsu 

olarak Đstanbul’a geldiğimde Paşa’yı pek ġarīb buldum. Evvelki ḥaşmet ve dārā yok 

leyl ve nehār yalısına müdāvim olan ricāl ve kibārdan eser görülmez olmuş çok 

müte’essif oldum. O ḳadar luṭfunu görenlerden bir kaç kişi istisnā edilirse hemān 

kimse semtine uğramıyor. Münāsebet geldikçe ziyāretini terketmedim. Meselā 

Meclis-i Meb‘ūsān re’īs-i sānīsi intiḫāb edildiğim sırada gittim. Evḳāf nāżırı oldum 

gittim. Meflūc olmuş idi tekrār gittim. Son ziyāretim de bu sene içindedir yatakta 

buldum. Bana ḫiṭāben söyledikleri sözleri ‘aynen naḳlediyorum.  

 

“Benim şu ḥālimde beni bırakmadın Allāh senden rāẓī olsun. Umūrunda muvaffaḳ 

buyursun. Senden maḥcūbum vaḳtiyle seni taḳdīr edemedim.” Derḥāl cevāb verdim 
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“Efendim mensūb olduğum meslek-i ‘adlīye //VI-137// sizin ḳadar hīç bir nāżır 

ḫidmet edemedi. Memleket nāmına müteşekkirim. Bir de bendeniz de luṭfunuzu 

gördüm. Kimsesiz olduğum ḥālde doğrudan doğruya sizin luṭfunuzla teraḳḳī ettim. 

Arkadaşlarımdan geriye kalmadım. Cenāb-ı Ḥaḳ ‘āfiyyet iḥsān buyursun.” dedim.  

 

Mübārek iḫtiyār bana çok du‘ālar etti. Onun du‘ālarından bende bir ḥażż-ı derūnī ḥāṣıl 

oluyor idi. Vedā‘ ettim çıktım.  

 

Dün gece vefāt etmiş. Bugün öğle namāzından sonra Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi’nin 

ḥażīresine defnedildi. Cenāzesinde ḥāẓır bulunamadığımdan cidden müte’essif 

bulunarak ‘arẓ-ı ta telgrafla maḫdūmu ‘Ārif Ḥikmet Paşa’ya ta‘ziyyet eyledim. 

Cenāb-ı Ḥaḳ ġarīk-i raḥmet buyursun Āmīn. //VI-138//  

 

Defter VII 

 

26 Temmūz 1328 Pençşenbih 

 

Dünkü ḳarārımız üzerine bugün Münīr Beyle berāber Đstanbul’a gittik. Merkez-i 

‘Umūmī’ye henūz kimseler gelmemiş Ḥüseyinbeyzāde ‘Alī Bey’in ḫānesinde ictimā‘ 

edeceğimizden oraya gitmek üzere çıktık. Kapıda bir sivil me’mūr Merkez-i 

‘Umūmī’ye girip çıkanların isimlerini yazıyor idi. gaba Ġālibā ḥerīf bizi teşḫīṣ 

edemedi. Devriyye vażīfesini icrā etmekte olan polis o ādamın yanına koştu geldi. 

Elindeki kāġıd ve ḳalemi alıp bir şeyler yazdı. Biz ehemmiyyet vermedik. O sırada 

‘araba ile Eyyūb Ṣabrī Bey geldi. //VII-01// Birlikte ‘Alī Bey’in ḫānesine gittik. Bir 

müddet intiżār ettikten sonra Seyyid Bey Ḫalīl Bey Đstanbul Muraḫḫaṣı Nāżım Bey 

Babanzāde Ḥaḳḳī Bey geldiler. Ḥācī ‘Ādil Bey, Aḥmed Nesīmī Bey geldiler. Ḥāẓır 

olanlar ile müẕākereye başladık. Eyyūb Ṣabrī Bey söz alarak “Dün Selānikli Doktor 

Rıf‘at Efendi geldi. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile görüşmüş. Bizimle (Cem‘iyyet) 

ḥükūmetin uyuşmak arzūsunda olduğunu söyledi. Ben de ‘Bugün gel.’ dedim. Sā‘at 

dörtte gelecektir. Bu ḫuṣūṣa dā’ir biraz müẕākere edelim.” dedi. Henūz sā‘at üç olmuş 

idi kapı vuruldu Doktor Rıf‘at Efendi geldi. Biṭṭabi‘ enżār-ı ḥāẓirūn Doktor’a 

müteveccih oldu. Dinlemek //VII-02// arzūsunu gören Doktor söze başladı. Dedi ki 

“Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile bu gece de görüştüm. Diyor ki ‘Ben hīç bir vaḳit 

Cem‘iyyet’in ‘aleyhinde bulunamam. Ḥattā Meclis-i Vükelā’da hey’et 
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muvācehesinde ‘Cem‘iyyet’in maḥvını arzū eden var ise Allāh ḳahreylesin.’ dedim. 

Cümlesi ‘Āmīn.’ dediler. Arzū ederim ki ‘umūmī bir muṣāfaḥa olsa da kabine 

tebeddül etse dāḫiliyye ve baḥriyye neżāretlerine Cem‘iyyet’e mensūb iki ẕāt girse. 

Gerek Arnavudlar ile meselā Ḥasan Beyle ve Kāmil Paşa ile Cem‘iyyet’in arası 

bulunsa. Bunun için yarın (bugün) sarāya gideceğim bu fikrimi Ẕāt-ı Şāhāne’ye 

‘arẓedeceğim.’ dedi ve bugün şimdi sarāya gitti. Ben sizin //VII-03// ṭarafınızı iltizām 

ederim.” diyerek sözüne nihāyet verdi.  

 

Bunun üzerine mevcūd olan iḫvān bilmüẕākere ḥükūmetle böyle bir uyuşma 

memleket için nāfi‘ olduğunu ḳabūl ettik. Faḳaṭ burada bu işe ḳaṭ‘iyyen ḳarār vermek 

mümkin olamayacağından Selānik’te bulunan Merkez-i ‘Umūmī’ye iş‘ār veyā 

rüfeḳādan birinin gitmesi lāzım geleceğini bittensīb “Mādām Ḥüseyin Ḥilmī Paşa 

bugün ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl buyurulmuştur ḥuẓūrdaki ma‘rūẓātı üzerine ne telaḳḳī 

edeceği irāde-i seniyye üzerine bir kerre daha Doktor’un Paşa ile görüşmesi iḳtiẓā 

eder.” denildi. Oradan müfāreḳet ettik. Faḳaṭ daha ayrılmaksızın //VII-04// orada iken 

aldığımız ḫaberler tekmīl kulüxblerimizin ḫuṣūṣiyle Nūr-ı ‘Osmāniyye Kulübü’nün 

‘asker ṭarafından abluka edilerek ḫāricden dāḫile kimsenin bırakılmadığı bize 

bildiriliyor idi. Ḥattā Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey’i Merkez-i ‘Umūmī’nin 

bulunduğu ḫāneye girmekten men‘etmişler. Fırḳa Re’īsi Seyyid Bey’in de meẕkūr 

ḫāneye girmesine māni‘ olmuşlar.  

 

‘Alī Bey’in ḫānesinden çıktık. Sā‘at dört buçuk idi. Ḫalīl Beyle açık bir faytona 

bindik. Köprüye geldik. Ḥaydarpaşa vapuru henūz gelmemiş Galata ṭarafına geçtik. 

//VII-05// Cino’da bir çāryek sā‘at ḳadar oturduk. Rüfeḳādan bir çoklarına teṣādüf 

ettik. Oradan vapur ile Ḥaydarpaşa’dan şimendüfer ile Ḫalīl Bey Göztepe’ye ben de 

Erenköyü’ne geldim.  

 

Gece yatmış idim. Şiddetli bir ḥareket-i arz üzerine uyandım.  

 

27 Temmūz Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin ba‘ẓı ẕevāt geldi. Geceki ḥareket-i arzın Đstanbul’da pek şedīd olduğundan 

baḥsolundu. Misāfirīnin //VII-06// ekseri gittiler. ‘Ārif Beyle (kayınbirāderim) Tevfīḳ 

Efendi yemekte kaldılar. Öğleden sonra gittiler. Ben de onlardan sonra Göztepe’ye 
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Ḫalīl Bey’e gittim. Eyyūb Ṣabrī Bey ṭarafından Ca‘fer Efendi gelmiş Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa’nın tebdīl-i lisān ederek kabinenin tebeddülüne rāẓī olduğunu söylemiş. Biṭṭabi‘ 

cānımız sıkıldı. Esbābını düşündük. Selānik Kumandanı Seyyid Paşa’dan ḥükūmete 

gelip bugünkü gazeteler ile neşrolunan telgrafnāmeden cür’et almdıkları anlaşıldı. 

Çünki telgrafta ‘askerin //VII-07// ḥükūmetin emrine munḳād olduğu yazılıyor.  

 

Ḫalīl Beyle düşündük. “Ne yapalım?” dedik. Nihāyet yarın sā‘at on birde Ḫalīl Bey’in 

ḫānesinde ictimā‘a ḳarār verdik. Eyyūb Ṣabrī ve Seyyid ve Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī 

ve Aḥmed Nesīmī ve Ḥācī ‘Ādil Beylerin daḫī gelmeleri için ādam gönderdik.  

 

28 Temmūz Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at on birde Göztepe’ye gittim. Sonra Babanzāde ve Seyyid Bey ve ‘Alī 

Cenānī Bey geldiler. Başka arkadaşlar //VII-08// gelmediler. Ḫaylī konuştuk faḳaṭ 

Selānik’ten ḫaber alamadığımızdan hīç bir şeye ḳarār vermeden dağıldık. Ben Seyyid 

Beyle berāber ‘Alī Cenānī Bey de olduğu ḥālde trenle Ḥaydarpaşa’ya indik. ‘Alī 

Cenānī iki gün sonra (salı) vapur ile Ḥaleb’e gideceğinden bize vedā‘ edip ayrıldı. 

Seyyid Beyle ben a‘yāndan Niğdeli Ġālib Beyefendi’nin Altūnīzāde’de bulunan 

köşküne gittik. On günden beri ḫasta bulunan müşārünileyhi ziyāret ettik. ‘Avdette 

Seyyid Bey Đstanbul’a gitti. Ben de trenle Göztepe’ye geldim. ‘Adliyye Nāżır-ı Sābıḳı 

Memdūḥ Bey’in //VII-09// ḫānesine gittim. Ma‘zūliyyet ma‘āşı için bugün istid‘ā 

ettiğini söyledi. Müṭāla‘amı sordu. Mādām istid‘ā verilmiştir müṭāla‘anın fā’idesi 

olmayacağından bir şey söylemedim. “Be’is yoktur.” diyerek beyhūde müşārünileyhi 

merāḳ ettirmemek için tesliyye ettim. Oradan ḫāneme geldim.  

 

29 Temmūz Sene 328 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Kozyatağı’na birāderzādem Rıẓā’nın köşküne gittim. Öğle ṭa‘āmını //VII-

10// orada ettim. Sā‘at vasaṭī dörtte ‘avdet eyledim. Ḫalīl Bey geldi. Manṣūrīzāde 

Saruhan Meb‘ūsu Sa‘īd Bey geldiler.  

 

Ḫalīl Bey Niyāzī Bey’in dört bin kişi ile dağa çıktığını ve beş altı tabur ‘askerin de 

onlara iltiḥāḳ etmiş bulunduğunu işittiğini söyledi ve Selānikli Rıf‘at Efendi’den bir 

telgraf aldığını beyān ve benim de alıp almadığımı sordu. “Almadım.” dedim. O 
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sırada telgrafçı geldi. Bir telgraf verdi açtım. Selānikli Doktor Rıf‘at //VII-11// 

imẓālıdır. Yarın vasaṭī sā‘at onda Binbirdxirek’te Nāżım Bey’in ḫānesinde 

görüşmekliğimizi ṭaleb ediyor. Mes’ele ma‘lūmdur. Yine Ḥüseyin Ḥilmī Paşa 

barışmak mes’elesini mevẓū‘-ı baḥs etmek olacaktır. Çünki bugünkü ḫaberler onlara 

müsā‘id değildir. Yarın sā‘at dokuz treniyle Ḫalīl Beyle berāber gideceğiz. Cenāb-ı 

Ḥaḳ ḫayırlar iḥsān buyursun Āmīn.  

 

Bu saṭırları yazdıktan sonra yatak odama //VII-12// çekilmiş idim. Henūz uyumadım 

dışarıda bir gürültü işittim. Kalktım baktım. Aḥmed Rıẓā Bey ile hemşīrezādesi 

Dāmād-ı Şehriyārī Ḥāmī Bey gelmişler. Hemān aşağıya indim. Đki sā‘at ḳadar 

görüştük. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’nın muṣālaḥa teklīfine dā’ir olan sözleri ve arada 

cereyān eden aḥvāli ḥikāye ettim. Aḥmed Rıẓā Bey Paşa’ya i‘timād olmadığını ve 

uyuşmak mes’elesini taṣvīb eylemediğini bu hey’et-i vükelāya bizden kimse dāḫil 

olmayıp bir müddet bunları kendi ḥāllerine bırakır isek tamāmiyle suḳūṭ 

edeceklerinden bilāḫere //VII-13// ḫalḳ Genç Türkleri arayacaklarını her ḥālde bizim 

i‘tidāl ile ḥareket ve ṭaleb-i ḥükūmetten mücānebet etmemiz daha muvāfıḳ 

bulunduğunu dermeyān eyledi.  

 

Ve ‘ilāveten dedi ki “A‘yānın son celse-i ḫafiyyesinde cereyān eden müẕākere 

esnāsında Maḥmūd Şevket Paşa vükelāya ḫiṭāb ederek ‘Size ḫāliṣāne tavṣiyye ederim 

Cem‘iyyet’e karşı ḥaṣmāne ḥareket etmeyiniz. Çünki bu ḥāl memlekette te’mīn-i 

sükūnet etmez. Bil‘akis tevlīd-i şūriş eder. Ḥattā beni dinler iseniz Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Cem‘iyyeti’nden //VII-14// kabineye bir kaç ẕāt alınız.’ dedi. Müşīr Fu’ād Paşa ile 

Dāmād Ferīd Paşa buna i‘tirāẓ eylediler. Ḥattā Dāmād Ferīd Paşa ‘Maḥmūd Şevket 

Paşa sevdiğim bir ẕāttır. Böyle bir söz söylediğine müte’essifim.’ dedi.” Aḥmed Rıẓā 

Bey’in sözleri bitti.  

 

30 Temmūz Sene 328 Pāzār ertesi  

 

Dokuz treniyle Đstanbul’a gittim. Trende vapurda arkadaşım Nāfı‘a Nāżırı Esbaḳı* 

 //Ḫulūṣī Bey idi. Ḫalīl Bey’i göremedim. //VII-15 [yazılmış �� !� ���0ى ا7&-�*]

Köprüde Ḫalīl Beyle birleştik. Mu‘ayyen olan sā‘atte Nāżım’ın Binbirdirek’teki 

ḫānesine muvāṣalat eyledik. Doktor Rıf‘at Efendi’yi orada bulduk. Aḥmed Nesīmī 

Bey de mevcūd idi. Sonra Seyyid Bey Babanzāde Ḥaḳḳī Bey geldiler. Doktor Rıf‘at 
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Efendi Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile olan mülāḳātını ber vech-i ātī ḥikāye etti “Paşa dā’imā 

ḳuvvete bakıyor. Selānik’ten gelen sa telgrafnāmelerde Cem‘iyyet’in ẓa‘afına delālet 

eder bir şey görür ise muṣālaḥaya tenezzül etmiyor. ‘Aksini görünce derḥāl arıyor. 

Dün de böyle yaptı. Gittim görüştüm. Muṣālaḥa sözünü //VII-16// tekrār etti ve bir 

kaç isim yazdırarak ‘Git rüfeḳānıza söyle bu ādamlar ile bir i’tilāf ‘aḳdedebilirler ise 

ben de mevcūd kabineyi derḥāl ısḳāṭ ederim. Kendim bir kabine teşkīl ederim.’ dedi.” 

Đsimleri Paşa’nın taḥrīri üzerine ‘aynen yazıyorum  

 

 Ṣādıḳ Bey 

 Gümülcineli (Đsmā‘īl olacak) 

 Lüṭfī Fikrī 

 Ṣabrī Efendi (Tokadlı) 

 Dāmād Ṣāliḥ Paşa (Ṭāhir Ḫayreddīn’in kardeşi) 

 Sīret Bey 

 Konyalı Zeynel‘ābidīn 

 Süreyyā Bey (Arnavud Ferīd Paşa’nın kardeşi) //VII-17// 

 Müfīd Bey (Ergüri meb‘ūsu) 

 Aḥmed Cevdet Bey (Đḳdāmcı) 

 Şefīḳ Elmü’eyyed (Şāmlı) 

 

Biz cevāben dedik ki “Peka‘lā i’tilāfa ḥāẓırız. Faḳaṭ bu ādamlara bizim ṭarafımızdan 

mürāca‘at hem kendilerinin daha ziyāde şımarmasını mūcib olur bu sebeble maḳṣūd 

olan i’tilāf ḥuṣūle gelmez. Bu ciheti de Paşa der‘uhde etmelidir. Onlara da bir vāsıṭa-i 

münāsibe ile mürāca‘at etmelidir.” 

 

Bu müṭāla‘amıza Doktor Rıf‘at Efendi müşāreket etti. Hemān şimdi gidip ‘Adliyye 

Dā’iresi’nde Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile görüşeceğini sonra kulübe //VII-18// gelip orada 

netīceyi bize teblīġ edeceğini beyān ederek gitti. Ben de rüfeḳāya vedā‘ ettim 

Beşiktaş’a gittim.  

 

Sā‘at dörde ḳarīb idi. A‘yān Dā’iresi’ne geldim. Aḥmed Rıẓā Beyefendiyle görüştüm. 

Doktor Rıf‘at Efendiyle olan mükālemeyi ḥikāye ettim ve bu ḥükūmet ile i’tilāf 

mutaṣavver olmadığını müṭāla‘a-i maḫṣūṣam olmak üzere ‘ilāve ettim. O da “Evet 

ben de o fikirdeyim ḥattā i’tilāfı muvāfıḳ bile görmem hīç karışmamalıdır.” dedi. 
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Dā’ire-i A‘yān’dan birlikte Galata’ya ḳadar geldik. Müşārünileyh Kuruçeşme’ye 

gitmek //VII-19// üzere köprüye gitti ben de Pençşenbihpāzārı’nda Necmeddīn Bey’in 

yazıḫānesine gittim. Bugün gelmemiş oradan Galata’ya indim. Cino’nun ḳurbunda 

Doktor Rıf‘at Efendi’ye teṣādüf ettim. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile Dā’ire-i ‘Adliyye’de 

görüştüğünü ve i’tilāfı ve esāmīsi muḥarrer ẕevāt ile anlaşmak ḫuṣūṣunu da kendisi 

der‘uhde eylediğini ve ‘ilāveten “Bu işi de ben yapacağım Đttiḥādcılar görsünler faḳaṭ 

evvelce yaptıkları gibi bir gün beni gine yere vururlar.” dediğini ḥikāye etti //VII-20//.  

 

Erenköyü’ne geldim. Bir telgraf buldum. Ḥabīb Bey’den. Görüşmek için zamān ve 

mekān ta‘yīni ṭaleb ediyor. Derḥāl cevāb yazdım. Yarın evde bulunduğumu yemeğe 

beklediğimi yazdım.  

 

31 Temmūz Sene 328 Salı 

 

Bugün ṣabāḥleyin Konya Meb‘ūsu Meḥmed Emīn Efendiyle Koçḥiṣār Müftīsi ‘Alī 

Rıẓā Efendi geldiler. Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey de geldi. Öğle yemeğini birlikte 

yedik. Ḥācī ‘Ādil Bey Göztepe’ye Ḫalīl Bey’in //VII-21// köşküne gelmiş bana ḫaber 

gönderdiler gittim. Yarım sā‘at ḳadar görüştüm. Ḥācī ‘Ādil Bey’in Selānik’e gittiğini 

işitmiş idim. “Ḫayır Đstanbul’dan bir yere gitmedim.” dedi. “Yarın Edirne’ye 

gidiyorum oradan Selānik’e gideceğim bir diyeceğiniz var mıdır?”  

 

Ben “Cümlesine selām ederim. Benim fikrim i‘tidāli elden bırakmamaktır. xŞiddet 

iżhār olunur ise efkār-ı ‘umūmiyyeden bütün bütün suḳūṭ ederiz. Ḥālbuki i‘tidāl ile 

dā’imā kazanırız.” dedim. //VII-22// 

 

Sā‘at dört olmuş idi. Ḥācī ‘Ādil Beyle berāber yaya olarak Erenköyü’ne geldik. O 

istasyona gitti. Đstanbul’a gidecektir. Ben de evime geldim. Münīr Bey bekliyor idi. 

Bir müddet sonra Ḥabīb Bey geldi. Telgrafımı pek geç almış olduğundan gelememiş. 

Üçümüz üç sā‘at ḳadar görüştük. Sā‘at yedi treniyle onlar da gittiler.  

 

1 Aġustos Sene 328 1 Ramaẓān Sene 330 

 



 

 

159 

Bugün ramaẓān-ı şerīfin birinci günüdür. Hīç bir yere çıkmadım aḫşāma ḳadar //VII-

23// evde oturdum. Cenāb-ı Ḥaḳ Müslümānlar ḥaḳḳında ḫayırlı ve cālib-i feyẓ ve 

ġufrān buyursun Āmīn.  

 

3 Aġustos 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin Menteşe Meb‘ūsu Ḫalīl Beyle berāber Nişāntaşı’nda Sa‘īd Paşa’nın 

ḫānesine gittik. Paşa Büyükdere’deki ḫānesine gitmiş henūz ‘avdet etmemiştir. Kart 

bıraktık oradan Đstanbul’a geçtik. Sonra köprüden Üsküdar vapuruyla Üsküdar’a 

gittik. Maḥmūd Şevket Paşa’yı evinde bulduk. Sā‘at //VII-24// dörtten beş buçuğa 

ḳadar orada kaldık. Maḥmūd Şevket Paşa bizden (Đttiḥād ve Teraḳḳī) pek müte’essir 

göründü. Bana ḫiṭāben “Sizin ipiniz ile kuyuya inilmez. Đnsān rüfeḳāsına karşı dā’imā 

ṣamīmiyyetini muḥāfaża etmelidir. Ḥālbuki benim ḥaḳḳımda böyle olmadı. Daha ben 

nāżır iken Ṭal‘at Bey Nāżım Paşa’nın ḫānesine ḳadar gitmiş ḥarbiyye neżāretini teklīf 

eylemiştir. Ben ẕāten isti‘fāya ḳarār vermiş idim. Faḳaṭ Cāvid ve Ṭal‘at Beylerin de 

‘aynı zamānda isti‘fāları lāzım olduğunu söylemiş idim. Zīrā efkār-ı ‘umūmiyye 

onları da istemiyor idi. //VII-25// Bir de Merkez-i ‘Umūmī’de ve Fırḳa Hey’et-i 

Đdāresi’nde benim ḥaḳḳımda müẕākereler cereyān etmiş. Ba‘ẓıları tekmīl ḳabāḥati 

benim üzerime yükleyerek* [*L��%�ت	1 yazılmış] beni mecliste ısḳāṭ eylemeyi teklīf 

eylemişler. Dīger ba‘ẓı ẕevāt muvāfıḳ görmemiş. Bunlar revā mıdır?” dedi.  

 

Ben “Paşa Ḥaẓretleri bunlar mübālaġalıdır. Vāḳı‘a Cem‘iyyet’in mesleği şaḫıṣ 

gözetmez. Bir ẕātın maḳāmında muḥāfażası ḳābil olmadığı gibi onu fedā ederler – 

sizinki de* [*,��% L7ز yazılmış] böyle oldu. Faḳaṭ tekmīl ḳabāḥatleri sana taḥmīl 

ederek ısḳāṭ sözü aḫlāḳa muġāyirdir. Bu alçaklıktır. Bunu arkadaşlar ḳabūl etmezler. 

//VII-26// Buna inanmayınız.” dedim.  

 

Paşa “Bana söyleyen sizin içinizdendir.” demesiyle bunun Ḥüseyin Ḳadrī Bey olduğu 

żannı gerek bende ve gerek Ḫalīl Bey’de ḥāṣıl olmakla “Evet o ẕāt da nāmūsludur. 

Faḳaṭ yanlış telaḳḳī etmek iḥtimāli vardır. Her ḥālde doğru değildir.” dedim. Ḫalīl 

Bey de bu fikrimi te’yīd eyledi.  

 

Sonra Paşa’dan sarāyın aḥvāline dā’ir ma‘lūmātını sordum. “Çoktanberi gitmiyorum 

cum‘a selāmlığıyla muḳayyed olmamaklığım için senin yanında Başkātib Ḫālid Ẓiyā 
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Bey bana //VII-27// irāde-i seniyye teblīġ etmiş idi. Elbette senin de o arada nażar-ı 

diḳḳatini celbeylemiştir. Sonra Ḫūrşīd Paşa bana bir teẕkere yazarak selāmlığa 

gitmekte benim için maḥẕūr olduğunu çünki ba‘ẓı ẓābiṭānın benim ‘aleyhimde bir 

cereyān ḥuṣūlüne çalıştıklarından nefsime su’iḳaṣd iḥtimālinden baḥsetmiştir. Ben de 

Ḫūrşīd Paşa’ya cevāb yazdım (Yazıḫānesinden aldığı müsveddeyi okudu. Ḫulāṣası bu 

gibi cereyānlara dā’ir işitilen sözlere ehemmiyyet verilmesi münāsib olmadığı ve 

ḥarbiyye ve baḥriyye neżāretleri vekāletini idāre eden //VII-28// ẕātın metāneti 

muḥāfaża etmesi iḳtiẓā edeceği ve bu hafta selāmlık resminde ḥāẓır bulunmaması 

su’iḳaṣddan korktuğundan değil belki bu ḥālin Ẕāt-ı Şāhāne’ye ismā‘edilmesi 

iḥtimāline binā’en kendince münāsib görmediğinden münba‘is idüğü x muḥarrerdir.). 

Sonra ḥuẓūra gittiğimde selāmlık ile muḳayyed olmamaklığım ḫuṣūṣuna dā’ir irāde 

tebellüġ ettiğimi söyledim. Ḫūrşīd Paşa da xx ma‘hūd teẕkeresinden müte’essir 

olduğumu xx‘arzetmiş. Ẕāt-ı Şāhāne buyurdu ki //VII-29// ‘Ḫūrşīd Paşa’ya ben 

söyledim. Çünki senin selāmlıkta bulunan ẕevātın alt ṭarafında durmanı arzū etmem. 

Onun için gelmeni arzū etmedim. Ne vaḳit Ben yāver ile seni īcāb ettikçe da‘vet 

ederim.’ Ẕāt-ı Şāhāne’nin bu sözlerinden sarāya gitmemi arzū etmediğini anladım. 

Ben de müstaġnī bir ādamım da‘vet olunmadıkça gitmem.” 

 

Ben “Ramaẓān tebrīkine gitmedin mi?”  

 

Paşa “Ḫayır gitmedim mādām arzū olunmuyor niçin gideyim?” //VII-30//  

 

Ben “‘Başkātib ile başmābeyinciye Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu su’iḳaṣd edecekler.’ diye 

Ẕāt-ı Şāhāne’yi iġfāl ederek müşārünileyhimānın ‘azline muvaffaḳ olan vükelā elbette 

senin de sarāydan uzak bulunmanın çāresini düşünmüşlerdir.” dedim.  

 

“Evet.” dedi “Ḫālid Ẓiyā ve Lüṭfī Beylerin ‘azlolunduktan sonra ḥuẓūra girmiş idim. 

Ẕāt-ı Şāhāne aḥvāl-ı cāriyyeden memleketin buḥrānından baḥsettikten //VII-31// sonra 

dedi ki ‘Cülūsumdan evvel maḥbūs bir ḥālde bulunuyor idim. O ḥālimde Ḳur’ān okur, 

namāz kılar, velḥāṣıl bir ẕevḳ-i ‘ibādet ḥisseder idim. Kendimde rāḥat duyar idim. 

Taḥt taḥta cülūsumdan beri ḥuẓūrum rāḥatım yoktur.’  

 

Ẕāt-ı Şāhāne bu sözlerinden sonra fırḳaların yekdīgeri ‘aleyhinde bulunmalarından 

müte’essir olduğunu söyledi ve ‘Üçüncü bir fırḳa daha olsa.’ dedi.”  
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Maḥmūd Şevket Paşa Pādişāhımızın bu son sözünü söyler iken “Üçüncü fırḳa sözü 

//VII-32// Pādişāh’ın kendi fikri değildir. Hey’et-i ḥāẓıra-i vükelā evvelce böyle bir 

şey düşünmüşler ḥattā Ṣabāḥ gazetesinin başmaḳālesinde bu ḫuṣūṣa dā’ir uzun bir 

baḥis var idi.23 Sonra bu baḥsin ta‘ḳīb ettikleri bīṭaraflık mesleğine muvāfıḳ 

olmayacağını anladılar ta‘dīl-i fikr ettiler. Bugünkü Ṣabāḥ gazetesi daḫī başmaḳālede 

i‘tiẕār ediyor idi. Hey’et-i Vükelā’dan ba‘ẓıları żannederim Ẕāt-ı Şāhāne’ye bu fikri 

verdiler.” dedi. //VII-33// 

 

Paşanın naṣıl vaḳit geçirmekte olduğunu sordum. 

 

“Okuyorum faḳaṭ doğrusu cānım sıkılıyor. Ben neżāretten çekildikten sonra biraz 

istirāḥat ederim żannediyor idim. Ḥālbuki işe alışan işsizlikten sıkılıyor.”  

 

Ḫalīl Bey Paşa’ya “Biraz seyāḥat etseniz iyi olur.” dedi.  

 

Paşa “Çok arzū ediyorum Japonya’ya bir seyāḥat etmek isterim. //VII-34// Lākin bu 

sıralarda gidemem Đstanbul’un aḫlāḳı bozuktur. ‘Kaçtı.’ derler. Bin türlü ercūfe iḥdās 

ederler. Münāsib bir zamānda gitmek isterim. Sibirya ṭarīḳinden gideceğim. On iki 

günde Japonya’ya vāṣıl olurum. ‘Avdette iki ṭarīḳ var. (1) Amerika ṭarīḳiyle gelmek 

(2) Hindistān ṭarīḳiyle ‘avdet eylemektir. Ben Hindistān ṭarīḳini tercīḥ ediyorum. Bu 

seyāḥat biraz maṣraflıdır. Yalnız ‘azīmet ve ‘avdet //VII-35// nevli yüz elli lira ediyor. 

Meṣārif-i sā’ire ile yedi yüz lira lāzımdır. Vāḳı‘a ben mütenekkiren gideceğim oradan 

infikākıma bir hafta kalarak hüviyyetimi bildireceğim. Çünki ‘umūmun giremeyeceği 

maḥallere hüviyyetimi bildirdikten sonra dāḫil olabilirim.” Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

sözleri burada bitti.  

 

Biraz da Sa‘īd Paşa’dan (Ṣadr-ı eSābıḳ) baḥsettik. Maḥmūd Şevket Paşa Ḫalīl Bey’e 

ḫiṭāben dedi ki “Sa‘īd Paşa ile //VII-36// isti‘fādan sonra görüştüm. Sizin için 

‘Ruvayal ādamlardır faḳaṭ iṣābet edemiyorlar.’ dedi.” Gerçi bu sözü Ḫalīl Bey’e ḫiṭāb 

ettiyse de Sa‘īd Paşa’nın maḳṣadı bütün Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’ni erkān-ı 

mutaḥayyızası olduğu anlaşılıyor idi.  
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Altıyı on dokuz geçe Ḥaydarpaşa’dan ḥareket edecek trene yetişmek üzere Paşa’ya 

vedā‘ edip ayrıldık. //VII-37// Bir ‘araba ile Ḥaydarpaşa’ya geldik. Oradan tren ile 

evlerimize ‘avdet eyledik.  

 

4 Aġustos Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Bugün aḫşāma ḳadar evimde (Erenköyü’nde) oturdum. 

 

5 Aġustos Sene 328 Pāzār  

 

Ba‘deżżuhr vasaṭī sā‘at üç rāddelerinde Sābıḳ Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa geldi. 

Ṣabāḥtan şimdiye ḳadar ḫānesinde yazı yazmakla //VII-38// meşġūl bulunduğunu ve 

bizim kabinenin suḳūṭuna ḳadar olan ḫāṭırātını yazmış ve bugün bitirerek bir żarf 

içine koyup kaldırdığını ve seksen ṣaḥīfe ḳadar olduğunu söyledi. Sā‘at beşe ḳadar 

bizde kaldık. Sonra birlikte Erenköyü Đstasyonu’na gittik. D Orada Da‘vā Vekīli 

Maḥmūd Refīḳ Bey’e teṣādüf ettik. Refīḳ Bey benimle görüşmek üzere adadan 

geldiğini söyledi ve “Beş daḳīḳa konuşmak benim için kāfīdir.” dedi. Đstasyonda 

Ḫūrşīd Paşa bizden ayrıldı. Refīḳ Bey “Pederim merḥūm Sivas dāḫilinde (ḫāṭırımda 

kalan //VII-39// doğru ise) Gürün ḳaẓāsındandır. Bu intiḫābda Sivas’tan meb‘ūs 

olmak isterim. Senin müṭāla‘anı almağa geldim.” dedi.  

 

Ben de “Peka‘lā olur.” diye cevāb verdim.  

 

Refīḳ “Hangi fırḳa nāmına nāmzedliğimi vaẓ‘etmek münāsib olur?” 

 

Ben “Đttiḥād ve Teraḳḳī.” 

 

Refīḳ “Buradan tavṣiyye lāzım mıdır?” 

 

Ben “Şimdiden tavṣiyye lāzım değildir. Evvelā siz Sivas’a gidiniz. Orada muḥīṭi 

tedḳīḳ ediniz. Orada Đttiḥād ve Teraḳḳī kulüblerine //VII-40// tavṣiyyeye lüzūm ve 

iḥtiyāc görülür ise bana yazınız. Merkez-i ‘Umūmī’den tavṣiyye alırız.”  

 



 

 

163 

Refīḳ Bey teşekkür ederek on güne ḳadar Sivas’a gideceğini bilbeyān ayrıldı. O sırada 

gelen trene bindi gitti. Ben de bir ‘araba ile Kozyatağı’na gittim. Đfṭārı Rıẓā Bey’in 

evinde ettim. Gece yeğenim ‘Avnī ile sā‘at onda ‘avdet eyledim. Çorum Meb‘ūsu 

Münīr Bey gelmiş iki buçuk sā‘at ḳadar görüştük. Sā‘at bir buçuk treniyle (ramaẓāna 

maḫṣūṣ) Đstanbul’a gitti. //VII-41// 

 

7 Aġustos Sene 328 Salı 

 

Đstanbul’a indim. Nūr-ı ‘Osmāniyye’deki kulübe gittim. Fırḳa ṭarafından intiḫāb 

olunup Selānik’e Merkez-i ‘Umūmī ile bilictimā‘ fırḳanın vaẓ‘iyyet-i münḳalibesi 

ḥaḳḳında bir ḳarār vermek üzere gönderilen beş meb‘ūs arkadaşlar ki Ankara 

Meb‘ūsu Ḫalīl Ḫālid Trabzon Meb‘ūsu ‘Alī ‘Osmān Aydın Meb‘ūsu Yūnus Nādī 

Bursa Meb‘ūsu Rıẓā Beyler ile Đçel Meb‘ūsu Emīn Efendidir Selānik’ten ‘avdet 

etmişler. Oradaki müẕākerelerinin ḫulāṣasını mevcūd olan a‘ẓāya teblīġ edecekler idi. 

Ettiler.  

 

(1) Meb‘ūsān intiḫābātına iştirāk edip etmeyeceğimize kongrece ḳarār verilmek 

lāzımdır. 20 Aġustos Sene 328 20 Ramaẓān Sene 330 ta’rīḫinde kongrenin //VII-42// 

Đstanbul’da in‘iḳādına ḳarār verildi. Bu ḫuṣūṣa o zamān ḳarār verilecektir.  

 

(2) Selānik’te bulunan arkadaşların ḳānā‘atine göre Cem‘iyyet’in mevḳi‘i 

emīndir. Ḥattā bu günlerde bile ḥükūmeti eline elmek almak ḳudretini ḥā’izdir. Faḳaṭ 

memlekette sükūn ve sükūneti iḫlāl etmeyecektir.  

 

Bu sözler a‘ẓā üzerinde ḥüsn-i te’sīr ḥuṣūle getiriyor idi.  

 

Oradan Beşiktaş’a gittim. Đfṭārı Ġālib Bey’in ḫānesinde ettim. Gece Kuruçeşme’ye 

Aḥmed Rıẓā Beyefendi’nin ḫānesine gittim. Vasaṭī on iki rāddelerinde Beşiktaş’a 

‘avdet eyledim. //VII-43// 

 

8 Aġustos Sene 328 Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’in ḫānesine gittim (Đstanbul’da 

Yerebatan’dadır). Oradan birlikte Topkapı ḫāricinde bulunan Şeyḫülislām-ı Esbaḳ 
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Mūsā Kāżım Efendi’nin köşküne gittik. Đki buçuk sā‘at ḳadar görüştük. Oradan Mūsā 

Kāżım Efendi birlikte Aḥmed Rıẓā Beyefendi’nin Kuruçeşme’deki ḫānesine gitmek 

üzere kalktık. Münīr Bey Bāyezīd’de bizden ayrıldı. Biz Rıẓā Bey’e ifṭāra med‘ū idik. 

O gece mevcūd olanlar 

 

Prens Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

Prens Meḥmed ‘Alī Paşa (Mıṣırlımuṣṭafāfāẓılpaşazāde) 

Sezā’ī Bey   (Sāmīpaşazāde) //VII-44// 

Mūsā Kāżım Efendi 

Aḥmed Māhir Efendi  Kastamonu Meb‘ūsu 

Müfīd Bey   Đzmit Meb‘ūsu 

Đbrāhīm Bey   Đstanbul Vālīsi Ṣāḥibmollāzāde 

 

Benimle ḫāne ṣāḥibinden ‘ibāret idi.  

 

Müẕākeremizin ḫulāṣası – hey’et-i ḥāẓıra-ı ḥükūmetin ta‘ḳīb-i meslek-i idāre bilittifāḳ 

taḳbīḥ olundu. Hey’et arasında iḫtilāf-ı efkār bulunduğu her gün bir ṣūretle müşāhede 

olunuyor bugün de ‘Adliyye Nāżırı Ḥüseyin Ḥilmī Paşa isti‘fā etmiştir. Yerine Sezā’ī 

Bey’in birāderi a‘yāndan Ḥalīm Bey’e teklīf edilmiş ise de ḳabūl etmemiştir. 

Maḥmūd Es‘ad Bey’e (Defter-i Ḫāḳānī Nāżırı) teklīf edilecek imiş. Ḥalīm Bey’e de 

//VII-45// telgraf posta neżāreti muṣırrāne teklīf olunmuş ko bunları Sezā’ī Bey 

birāderi Ḥalīm Bey’den münaḳḳalan beyān etti. Şübhesiz mevsūḳtur. Şu ḥālleri 

memleket nāmına muvāfıḳ göremedik. Beyrūt Vālī-i Esbaḳı meşāhīr-i mürtekibīnden 

x Ergirili Ḫalīl Paşa’ya da dāḫiliyye neżāreti teklīf edilmiş olduğu yine Sezā’ī Bey 

söyledi. Pek biçimsiz şeylerdir. Her ne ise vükelā arasında Kāmil Paşa ile Ḥüseyin 

Ḥilmī Paşa’nın iki ẓıd ḳuvvet oldukları anlaşılıyor idi Kāmil Paşa’nın ġalebesi Ḥilmī 

Paşa’nın isti‘fāsıyla teżāhür etti demektir. Bundan sonra Cem‘iyyet’e karşı bunların 

ittiḫāẕ edeceği ḥareket şiddet olacağı ve biġayriḥaḳḳin Cem‘iyyet erkānından 

ba‘ẓılarını tevḳīfe bile cesāret //VII-46// gösterecekleri anlaşılıyor. “O ḥālde 

Cem‘iyyet naṣıl bir ḫaṭṭ-ı ḥareket ta‘ḳīb edecektir?” diye aramızda mühim bir 

müẕākere geçti. Hey’et-i ḥāẓıra-i ḥükūmetin böyle bir cür’et göstermesi müsteb‘ad 

görülmekle berāber şāyed gösterir ise ne‘ūẕübillāh o vaḳit memlekette iḫtilāl żuhūru 

iḥtimāli vardır. Onun mes’ūliyyeti de elbette müsebbibi olan ḥükūmete ‘ā’id olacaktır.  
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Aḥmed Rıẓā Bey’e A‘yān’daki Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası’nın re’īsi olması i‘tibāriyle 

Merkez-i ‘Umūmī’den gelen varaḳada 20 Aġustos Sene 328 ta’rīḫinde Đstanbul’da 

in‘iḳād edecek kongreye Cem‘iyyet Niżāmnāme-i Dāḫiliyyesi’ne tevfīḳan a‘yāndaki 

fırḳa a‘ẓāsının onda biri derecesine a‘ẓā intiḫābı tavṣiyye olunurdu. Bu varaḳa da 

ḳırā’at olundu. //VII-47// Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫi ḫuṣūṣunda a‘yānın ġayriḳānūnī 

olan tefsīrine fırḳa a‘ẓāsının bir çoğu iştirāk eylemiştir. Şu ḥālde onları naṣıl fırḳa 

a‘ẓāsından ‘addedebiliriz? Sa‘īd Ḥalīm Paşa buna ‘ilāve ederek “Ben fırḳa ṭarafından 

münteḫab olarak kongreye gitmem. Çünki nażarımda fırḳa kalmamıştır. Bence fırḳa 

yalnızca o ḳarāra muḫālif olan beş altı kişiden ‘ibārettir.” Bu işe bir ḳarār veremedik. 

Sā‘at vasaṭī on ikide ‘avdet ettik.  

 

‘Avdetten evvel Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile bir gūşede maḥremāne Avrupa’da Đtalya 

muraḫḫaṣlarıyla ne yaptığını konuştuk. Paşa “Bilirsiniz ki beni ṣulḥ için 

göndermediniz. Đtalya ṭarafından vuḳū‘bulacak tekālīf ve meṭālibi dinlemek için 

gönderdiniz. Lozan’da mülāḳī olduğum Đtalīler ile görüştüğümden memnūnum. 

Mu‘tedil ādamlardır. Ṭrāblusġarb’de bir kaç limān ile iḳtiṣādī ba‘ẓı menāfi‘ verilir ise 

ṣulḥa yanaşacakları* [*ى��-�/��' yazılmış] anlaşılıyor.” //VII-48// 

 

9 Aġustos Sene 328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Beşiktaş’tan Galata’ya geldim. Necmeddīn Bey’i yazıḫānesinde 

bulamadım. Oradan vapura Ḥaydarpaşa’ya gider iken Kütahya Meb‘ūsu ‘Abdullāh 

‘Azmī Efendi’ye köprüde teṣādüf ettim. ‘Abdullāh Efendi “Daha erkenden köye 

gitmek neye iyi ben kulübe gidiyorum ‘Ṭal‘at Bey gelmiş.’ diyorlar. Haydi berāber 

gidelim. Aḫşām üzeri birlikte ‘avdet ederiz.” dedi. Muvāfaḳat ettim. Berāber Nūr-ı 

‘Osmāniyye Kulübü’ne gittik. Ṭal‘at Bey’in Selānik’ten henūz ‘avdet etmediğini 

anladık. Arkadaşlardan ba‘ẓılarını orada ḥāẓır bulduk. //VII-49// Selānik’ten ‘avdet 

eden Trabzon Meb‘ūsu ‘Alī ‘Osmān Bey benimle biraz ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede görüşmek 

istedi. Bir odada ben, o bir de Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Kemāl üçümüz 

görüşmeğe başladık.  

 

‘Alī ‘Osmān Bey “Selānik’te iken bilcümle rüfeḳā ile görüştük. Arkadaşlar arasında 

teżāhür etmiş ve şaḫıṣları üzerine bir çok i‘tirāẓlar celbeylemiş olanlar ba‘demā 

Cem‘iyyet işleriyle iştiġāl etmeseler bunlar bir ṭarafa çekilseler bu sene Merkez-i 
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‘Umūmī a‘ẓālığına celb-i iḥtirāṣ etmemiş olanlardan meselā Sa‘īd Ḥalīm Paşa gibi 

ẕevāttan bulunan arkadaşlarımızı intiḫāb etsek daha muvāfıḳ değil midir?” dedi. 

 

Dedim ki “Evet bu da fikirdir //VII-50// faḳaṭ hem menfa‘at ve hem de maẓarratı 

vardır. Menfa‘ati ba‘ẓı rüfeḳānın hem şaḫıṣları kurtulur ve hem de efkār-ı ‘umūmiyye 

bir müddet memnūn edilmiş olur. Maẓarratı ise bunların içinde öyle arkadaşlarımız 

vardır ki yerlerine başkalarını iḳāme pek müşkildir. Meselā Ṭal‘at Bey’in bu 

cem‘iyyete ḫidmeti ve gece gündüz ġayret-i fedākārlığı cümlemizin ma‘lūmudur. 

Ṭal‘at’ın yerine konacak kimseyi ben ẕihnimde bulamıyorum. Daha böyle 

arkadaşlarımız vardır. Đşte bunlar çekilirse korkarım Cem‘iyyet’in işlerine ḫalel tārī 

olur. Herḥālde bu işi* [*ا'آ� iki yazılmış, mana bakımından işi olmalı] //VII-51// ‘arīẓ 

ve ‘amīḳ düşünmek ve kongrede buna bir ḳarār vermek iḳtiẓā eder. Şimdiden bir şey 

diyemeyiz.” dedim. Onlar da “Muvāfıḳtır.” dediler.  

 

Oradan Münīr Beyle Erenköyü’ne geldim. Ananyas Efendi’ye Ḥaydarpaşa’da teṣādüf 

ettik. O da berāber geldi. Üçümüz birlikte bizim evde yemek yedik. Gece Babanzāde 

Ḥaḳḳī Bey geldi – Ananyas Efendi ‘avdet etmiş idi. Sonra Mu‘ammer Bey geldi. 

Sāḥūra ḳadar oturduk. Vasaṭī bir buçukta Münīr Beyle Ḥaḳḳī Bey gittiler. Mu‘ammer 

Bey bizde kaldı. //VII-52// 

 

10 Aġustos Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin kalktık Mu‘ammer Bey ile Cem‘iyyet işlerine dā’ir bir sā‘at ḳadar 

görüştük. Müşārünileyh Mekteb-i Mülkiyye’den me’ẕūndur. Ḳā’im-i maḳāmlıkta 

bulundu. x Ḳayṣeriyye mutaṣarrıfı olmuş idi. Ḫalīl Bey’in ma‘iyyet-i seniyye-i 

şāhānede Rumeli’ye seyāḥati esnāsında bir buçuk māh ḳadar devām eden benim 

dāḫiliyye neżāreti vekāletimde Adana vālīliğine ‘arẓettim. Sonra Ḥācī ‘Ādil Bey’in 

dāḫiliyye neżāretinde Konya vālīliğine ta‘yīnini ricā ettim. Mu‘ammer Bey’i 

inḳılābdan evvel Selānik’te ‘Adliyye Müfettişi Niğdeli Ġālib Bey’in ḫānesinde bir 

gece görmüş idim. Vodina ḳā’im-i maḳāmlığında bulunmuş ve rü’yet ve iḳtidārını 

herkese göstermiş idi. //VII-53// O zamān Cem‘iyyet’e dāḫil olmuş ve dā’imā fikr-i 

ḥürriyyet perverde eden gençlerindenden bulunmuştur. Arkadaşlardan dāḫiliyye nāżırı 

olanların nezdinde Mu‘ammer Bey’in ve vaṭana genç ve nāfi‘ bir me’mūr yetişmesine 

çalıştım. Mutaṣarrıf ta‘yīn ettirdim. Nihāyet gitti. Taḳrīrimle vālī yaptım. Bundan 
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memnūn ve müfteḫirim. Çünki müşārünileyhin aḫlāḳ ve iḳtidārından emīnim. Konya 

vālīsi iken Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey’e vuḳū‘bulan iş‘ārātının ‘adem-i 

tervīcinden dolayı isti‘fā etmiştir. Konya’dan geldi. Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓālığına 

Ṭrāblusġarb Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi Fetḥī Bey’e vekāleten devām ediyor. 

Müşārünileyh ṭab‘an müteḥarrik ve cevvāl bir ādamdır. //VII-54// Oturduğu yerde 

ḫidmet ve meşġūliyyeti sevmez. Dā’imā dolaşmak ister. Merkez-i ‘Umūmī 

Hey’eti’nin muvāfaḳatini istiḥṣāl etmiş Anadolu’ya gidiyor intiḫāb zamānında 

çalışmak istiyor. Yarınki cum‘a ertesi günü Karadeniz ṭarīḳiyle Samsun’a ve oradan 

Amasya Tokad cihetlerine gidecektir. Cenāb-ı Ḥaḳ selāmet iḥsān buyursun. 

Mu‘ammer Bey ḳableżżuhr on bir buçukta gitti. Öğleden sonra Ḫalīl Bey geldi. 

Aḫşāma ḳadar oturduk. Aḫşām üzeri ḫānesine gitti. Ben yeğenim Rıẓā ile ifṭār ettim. 

Yemekten sonra Ḫalīl Bey’in ādamı geldi. Ṭal‘at orada olduğundan //VII-55// beni 

istediklerini söyledi. Gittim. Ṭal‘at ve Seyyid ve Ḫalīl Bey’den başka kimse yoktur. 

Bir sā‘at ḳadar görüştük.  

 

Ṭal‘at “Selānik’te bulunan arkadaşlar selām ettiler. Cem‘iyyet’in vaẓ‘ ve mevḳi‘i 

iyidir. Ḥükūmete müşkilāt īḳā‘ını bir vechile tecvīz etmiyoruz. Kemāl-i i‘tidāl ve 

sükūn ile işimize devām edeceğiz. Bu gece buradan Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’ya 

gideceğim. Onunla görüşeceğim. Merkez-i ‘Umūmī’nin taḥmīl eylediği bir vażīfe ile 

mükellefim. Onu īfā edeceğim.”  

 

Ben “Bu gece Ḥüseyin Ḥilmī Paşa nezdinde //VII-56// bir şeye muvaffaḳ olacağınızı 

ümmīd etmem. Yarın kabinenin isti‘fā edeceği söyleniyor. Bana kalır ise buradan 

Maḥmūd Muḫtār Paşa’ya gidiniz. Onunla görüşünüz. Pederini isti‘fādan men‘etsin 

zīrā o isti‘fā ederse Kāmil Paşa hey’et-i vükelāya me’mūr olur żannederim. Ḥüseyin 

Ḥilmī bu vażīfeyi bugünlerde der‘uhde edemez. Her ḥālde Ġāzī Muḫtār Paşa’yı 

tutmalıdır. Buna da ancak oğlu muvaffaḳ olabilir. O isti‘fāsını yarın verir ise emir 

müşkil olur. Bu geceden Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’ya //VII-57// gitmekte fā’ide yoktur.” 

dedim.  

 

Ṭal‘at Bey “Eğer bu ciheti muvāfıḳ görüyor iseniz bu gece Maḥmūd Muḫtār Paşa’ya 

gideyim.” dedi. Bilmüẕākere nihāyet evvelemirde Maḥmūd Muḫtār Paşa’ya gitmeleri 

ḳarārgīr oldu. Seyyid Beyle berāber vedā‘ edip gittiler. “Yarın sā‘at ikide kulübde 

görüşelim.” dediler.  
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Ḫalīl Beyle ben Göztepe’de Ḥaleb Meb‘ūsu Hāmid Bey’in ḫānesine gittik. Bir sā‘at 

ḳadar oturduk. Oradan ‘Adliyye Nāżır-ı Esbaḳı Memdūḥ Bey’in ḫānesine gittik. Biraz 

da orada kaldık. Oradan ḫānelerimize ‘avdet edeceğimiz sırada Memdūḥ Bey 

Ḫāriciyye Nāżır-ı Sābıḳı ‘Āṣım Bey’den baḥsederek bir gün Sa‘īd Paşa’nın 

ḫānesinden birlikte çıktıklarını yolda ‘Āṣım Bey’in Memdūḥ Bey’e “Benimle berāber 

çalışır mısın?” //VII-58// diye sorduğunda Memdūḥ Bey “Đşte berāber çalışıyoruz.” 

dedikte ‘Āṣım Bey “Ḫayır öyle değil ben bir kabine teşkīl eder isem ‘avdet eyledik 

gelir misin?” dediğini Memdūḥ Bey Ḫalīl Bey’in yanında ḥikāye eyledi.  

 

11 Aġustos Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Vasaṭī sā‘at (11)’i 42 daḳīḳa geçe treniyle Đstanbul’a gittim. Ḫalīl Bey Göztepe 

Đstasyonu’nda iltiḥāḳ etti. Kulübe gittik. Ṭal‘at Bey geldi. Maḥmūd Muḫtār Paşa ile 

görüştüğünü söyledi. Ḫulāṣası – ne kendisinin ve ne de ped pederi Ġāzī Aḥmed 

Muḫtār Paşa’nın isti‘fā niyyetinde olmadıklarını ḥattā Hey’et-i Vükelā a‘ẓāsı kāmilen 

isti‘fā etseler bile ikisinin //VII-59// isti‘fā etmeyeceklerini Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın 

kendisine ekīden beyān eylediklerini söyledi.  

 

Ben “Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın Kāmil Paşa ile Nāżım Paşa ḥaḳḳındaki fikrini 

öğrenebildin mi?”  

 

Ṭal‘at Bey “Kāmil Paşa’nın saçma bir ādam olduğunu şöhreti kāẕib fikri mechūl söz 

söyleyemez bir ādam olduğunu ve faḳaṭ her naṣılsa Đngilizlerin teveccühünü kazanmış 

olduğundan kabinede bulunmasını arzū ettiklerini söyledi.” 

 

Ḫalīl Bey “Mādām Merkez-i ‘Umūmī burada yoktur Hey’et-i Vükelā ile temāsı 

te’mīn etmek //VII-60// ve Merkez-i ‘Umūmī’ye ta‘alluḳ eden veżā’ifi ihmāl 

etmemek üzere burada birkaç kişiden mürekkeb bir encümen teşkīl etsek fenā olmaz – 

bu encümene en emīn arkadaşları almak lāzım gelir.” dedi. Bu da ittifāḳ-ı ārā ile 

ḳabūl olunarak 

 

Ṭal‘at Bey 

Ḫalīl Bey 
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Nesīmī Bey 

Kemāl Bey 

Đsmā‘īl Canbolat Bey ile benden mürekkeb olması Ḫayrī ḳarārlaştırıldı. Yarın //VII-

61// sā‘at birde Merkez-i ‘Umūmī Dā’iresi’nde ictimā‘a ḳarār vererek dağıldık.  

 

12 Aġustos Sene 328 Pāzār 

 

Sā‘at vasaṭī birde Merkez-i ‘Umūmī Dā’iresi’nde ictimā‘ ettik.  

 

Ṭal‘at Bey “Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ile dün gece görüştüm. Đsti‘fāsından pek 

müte’essiftir. ‘Bu memleket edebsizdir.’ diyor. Ben de ‘Paşam ṭabī‘ī edebsizler 

vardır. Memleket edebsizlere bırakılamaz. //VII-62// Çalışalım.’ dedim ve ṣadāreti 

der‘uhde edip etmeyeceğini anlamak istedim. O ṭarafa yanaşmıyor. Muḫālif 

gazetelerin hücūmundan müte’essir olmuş korkmuş. Kabineye girdiğinden pişmān 

‘Ben ḥayāt-ı siyāsiyyeme nihāyet verdim.’ diyor. Kāmil Paşa ḥaḳḳındaki fikrini 

sormamdum. ‘Çok ‘ādī ādamdır. Aḥkām-ı ḳavānīne hīç vuḳūfu yoktur. Efkār-ı 

siyāsiyyesinden de bir şey anlaşılmaz. Cāhil bir ādamdır.’ dedikten sonra kendisini 

medḥe başladı. //VII-63// ‘Ecnebīler kabinede benim nāfiz olduğumu yazıyorlar idi.’ 

dedikten sonra eliyle yakasını tutup ‘tu tu’ diyerek ‘Ḥaḳīḳaten öyle idi ben ‘Bir şey 

böyle olacaktır.’ dedikten sonra hīç biri ‘Ḫayır.’ diyemez idi. Kāmil Paşa’ya da söz 

söyletmedim.’ dedi.” 

 

Efendiler eliyle niçin yakasını tutup “Tu tu” dediğini sordular.  

 

Ṭal‘at Bey “Bilmem kimbilir kendisine ġurūr gelmemek için midir yoksa nażar 

değmesin diye midir?” //VII-64// 

 

Ben “Muḳadderāt-i milleti der‘uhde eden tecrübekār ẕevāta bakınız. En ‘aḳıllısı bu 

ẕāttır.” dedim. Rüfeḳā kāmilen Paşa’nın sözlerinden mutaḥayyır ve temeddüḥünden 

müte’essif oldular.  

 

Bu sözlerden sonra vükelā ile naṣıl temās edebileceğimizi düşündük. ‘Adliyye Nāżırı 

Ḥalīm Beyle Ma‘ārif Nāżırı Sa‘īd Beyle görüşmeyi bana tevdī‘ ettiler. Ġāzī Muḫtār 
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ile de mümkin olur ise görüşeceğim faḳaṭ onu der‘uhde etmedim Ṭal‘at der‘uhde etti. 

//VII-65//  

 

Đkinci ictimā‘ı cehārşenbih gününe ta‘līḳ ederek Nūr-ı ‘Osmāniyye Kulübü’ne gittik. 

Meb‘ūslardan altmış ḳadar ẕevāt toplanmış kongreye iştirāk edecek a‘ẓāyı tefrīḳ için 

müẕākere açıldı. Ṭal‘at Bey’in teklīfi üzerine beni riyāsete intiḫāb ettiler. Müẕākerede 

Karesi Meb‘ūsu Ġālib Efendi ve Çorum Meb‘ūsu ‘Alī ‘Osmān Bey* [*?Trabzon 

Meb‘ūsu ‘Alī ‘Osmān Bey] Debre Meb‘ūsu Şevket Bey bilcümle meb‘ūsānın (fırḳa 

a‘ẓāsının) kongreye iştirāk etmesini teklīf eylediler. Buna karşı Ṭal‘at Bey ve 

Canbolat Bey bu kongre büyük kongre olup Merkez-i ‘Umūmī’nin ‘umūmī kongresi 

olduğundan fırḳa //VII-66// a‘ẓāsının onda birini intiḫāb etmek niżāmnāmemiz 

aḥkāmından bulunduğunu dermeyān eylediler. Re’ye koydum. Ġālib Efendi’nin 

teklīfini beş altı a‘ẓādan ziyāde ḳabūl eden olmal olmadı. Eḳalliyyette kaldı. Bunun 

için fırḳa a‘ẓāsı mertebesi iki yüz elli i‘tibāriyle yirmi beş kişinin bittefrīḳ intiḫābına 

ḳarār verildi. Netīce-i intiḫābda ekseriyyet-i izāfiyye ile tefrīḳ olunanlar meyānında  

 

Ḥallācyan Efendi  Đstanbul 

Ḫayrī Bey   Niğde //VII-67/ 

Münīr Bey   Çorum 

Ḥaḳḳī Bey   Babanzāde 

‘Alī ‘Osmān Bey  Trabzon 

Necmī Bey   Samsun 

Ḥācī ‘Ādil Bey  Gümülcine 

Canbolat Bey   Đzmit 

Seyyid Bey   Đzmir 

Ḫalīl Bey   Menteşe 

Ḥabīb Bey   Bolu 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey  Karesi  

 

Bu ẕātlar var idi. Sā‘at beşi kırk beş geçe köprüden ḥareket eden vapura yetiştim x 

evime geldim. Ba‘deṭṭa‘ām //VII-68// Evḳāf Nāżır-ı Esbaḳı merḥūm Ġālib Paşa’nın 

dāmādı Fevzī Bey’e gittim. Maḫdūmu Fāḫir Beyle berāber imişler. Bir sā‘at ḳadar 

onlar ile oturdum. Fāḫir Bey ‘Abdülḥamīd-i Sānī’nin kerīmesi (Şādiyye) Sulṭān 

Ḥaẓretlerinin zevcidir.  
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13 Aġustos Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Bugün Erenköyü’nde evimde kaldım. Đkindi namāzına istasyonda Ẕihnī Paşa 

Cāmi‘i’ne gittim. Bir ḥāfıż namāzdan sonra pek güzel Ḳur’ān okudu dinledim. Sūre-i 

Yūsuf’u tilāvet eyledi. //VII-69// ‘Adliyye Müsteşār-ı Esbaḳı ṣudūrdan Şükrī Efendi 

Ḫāce orada idi. A Đstifsār-ı ḫāṭır ṣūretiyle āşinālık ettik.  

 

15 Aġustos Sene 328 Cehārşenbih 

 

‘Adliyye Nāżırı Ḥalīm Bey’i ‘Adliyye Neżāreti’nde ziyāret ettim. Hey’et-i Vükelā 

meyānında Ḥarbiyye Nāżırı Nāżım Paşa ile Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi’nin 

kendi fikrine mütemā’il olup Cem‘iyyet ‘aleyhinde olmadıklarını ancak her ikisinin 

ḥayātlarına su’iḳaṣd olunacağından pek ziyāde korktuklarını ve bu korku //VII-70// 

sebebiyle her iki ṭarafta bir su’itefehhüm mevcūd idüğünü söyledi ve dedi ki “Rāmiz 

Mollā’nın oğlu Hāşim gibi ba‘ẓı çocuklar ötede beride ‘Asacağız keseceğiz.’ gibi 

söylzler söylemekte ḥattā ‘O kerata a‘yānı sallandıracağız.’ diyerek herkese bir ḫavf 

ve tereddüd ilḳā eylemektedirler. Bunları Cem‘iyyet men‘etmelidir.  

 

Gazeteleri de biraz i‘tidāle da‘vet eylemelidir. Hey’et-i Vükelā meyānında benim fikr-

i i‘tidālime mütemā’il olanlar Ṣadr-ı A‘żam Ġāzī Paşa ile oğlu Muḫtār Paşa da vardır. 

Kāmil Paşa’ya karışmam. Onu Đzmir’den tanırım. //VII-71// ‘Acā’ib bir ādamdır. 

Đḳtidārı mutavassıṭ olduğu ḥālde her naṣılsa memlekette bir mevḳi‘ tutmuş. Kadınlara 

varıncaya ḳadar ‘Kāmil Paşa’ diyorlar. Bunu böyle bırakmalı kendi düşünceye ḳadar 

devām etsin.” 

 

Ben “Hāşim gibi çocukların sözlerinin biṭṭabi‘ ehemmiyyeti olamaz. Ancak Hey’et-i 

Vükelā meyānında Cem‘iyyet ‘aleyhinde bulunduklarını ẕikr ve ta‘dād buyurduğunuz 

ẕevāt ṣaḥīḥan Cem‘iyyet ‘aleyhine değiller ise ḳabāḥatleri yalnız Cem‘iyyet’e 

intisāblarından ‘ibāret olan vālīleri mutaṣarrıfları niçin tebdīl //VII-72// ediyorlar? 

Kānūnen müstelzim-i mes’ūliyyet-i aḥvāli görülenleri tebdīl ve ḥattā tecziyye 

etmelerine kimsenin söz söylemeye ḥaḳḳı yoktur. Faḳaṭ yalnız Đttiḥādcı diyerek tebdīl 

doğru değildir. Bu ḫuṣūṣta ḥükūmetten i‘tidāl isteriz. Bilḫāṣṣa Ẕāt-ı ‘Ālīnizin 

‘adāletperverāne mu‘āvenetini ricā eyleriz.  
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Nāżım Paşa ile Cemāleddīn Efendi nefislerine su’iḳaṣd olunacağından korkmasınlar. 

Cem‘iyyet bunu ḳaṭ‘iyyen ḳabūl etmez. Kimsenin nefsine su’iḳaṣdi olmadığı gibi 

iḫtilāl çıkarmak fikrinde de değildir. Bunlar hem memleketin //VII-73// hem de 

Cem‘iyyet’in menāfi‘ine muẓırdır. Cem‘iyyet böyle şeylerden bir şey 

kazanamayacağını taḳdīr eder. Bu ḫuṣūṣta müşārünileyhimāya te’mīnāt vermenizi ricā 

ederim. Yalnız Cem‘iyyet efrādı üzerinde taẓyīḳi teşdīd ede ede bir vaḳ‘a iḥdāsına 

sebeb olmasınlar. Gazetelere gelince bizim ṭaraf gazetelerinin ve yegāne Ṭanīn’in 

i‘tidālini taṣdīḳ edersiniz sanırım. Biz de cümlemiz bu i‘tidāli muḥāfaża fikrinde 

sābitiz. Çünki menfa‘atimize de muvāfıḳ olan i‘tidāldir. Ḥattā bu i‘tidāl sebebiyle 

Ṭanīn’in satışı bu günlerde üç bin faẓla nüsḫa faẓla oluyor. //VII-74// Ancak dīger 

ṭaraf gazetelerinin hücūmunu ḥükūmetin görmesi iḳtiẓā eder.” 

 

Ḥalīm Bey “‘Alemdār paçavradır o gazete değildir.” 

 

Ben “Evet ‘Alemdār öyledir faḳaṭ Đḳdām da öyledir. Bundan başka cāmi‘lerde va‘az 

ve naṣīḥat nāmına Cem‘iyyet erkānına edilen şütūmeti ḥükūmet niçin görmüyor?” 

 

Ḥalīm Bey “‘Bunun aṣlı yoktur.’ diyorlar.”  

 

Ben “Naṣıl yoktur ḥattā geçende Nevşehirli //VII-75// Ḫayrī nāmında bir ādam benim 

‘aleyhimde ismimi ẕikrederek tefevvuhātta bulundu. Başka bir gün az kaldı bir ẓābiṭi 

dövecekler idi. Cāmi‘lerde ‘arbede żuhūru bile muḥtemeldir.”  

 

Ḥalīm Bey “Evet Cem‘iyyet’e karşı ḫuṣūmet edenler vardır. Bugün Ḥırḳa-i Şerīf 

ziyāretinde vükelādan biri Koçana’da iki yüzü mütecāviz nefsi telef eden bombayı 

iş‘āl eden Cem‘iyyet olduğunu söyledi. Kendisine dedim ki ‘Allāh raızāsı için bunu 

//VII-76// başka yerde söyleme. Bu dediğiniz ḥaḳīḳat olsa bile menāfi‘-i memleket 

nāmına bunu söylemek cā’iz değildir. Mażnūnlardan birkaç kişi tevḳīf edilmiş i‘tirāf 

ediyorlar. Bulgaristān bomba gönderdiklerini a söylüyor. Bu fāci’ayı tertīb ve icrā 

edenlerin Bulgar olduklarını bugün efkār-ı ‘umūmiyyede yer tuttuğu ḥālde 

Cem‘iyyet’e ‘aṭfetmek ḳaṭ‘iyyen memleket menfa‘atine muẓırdır.’ dedim. O da ḳabūl 

eder gibi göründü.”  
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Ben bu ẕātın kim olduğunu sordum. //VII-77// Biraz tereddüdden sonra Dāḫiliyye 

Nāżırı Dāniş Bey olduğunu söyledi.  

 

Bundan sonra vedā‘ ettim.  

 

16 Aġustos Sene 328 Pençşenbih 

 

Necmeddīn Beyefendi’nin Galata’daki yazıḫānesine gittim. Beyoğlu Muḳāvelāt 

Muḥarriri Rıf‘at Bey’i orada buldum. “Đki gün muḳaddem yolda teṣādüfümüzde 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāfcılar ṭarafından Đttiḥādcılara //VII-78// bir i’tilāf teklīfinden 

baḥsediyor idiniz. Bunun māhiyyetini anlamak üzere geldim.” dedim.  

 

Rıf‘at Bey “Geçenlerde Đ’tilāfcılardan Sīret Beyle (yeni Matbū’āt Müdīri) Kemāl 

Midḥat Bey – Midḥat Paşa ḥafīdi bana geldiler. Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası a‘ẓāsı 

arasında iḫtilāf-ı efkār olduğunu anladım. Mīralay Ṣādıḳ Bey Prens Ṣabāḥaddīn’i 

açıkta bırakmak istiyor çünki Prens’in yanında nüfūẕunun ẓāyi‘olacağından //VII-79// 

olacağından* [*olacağından sayfa sonu-sayfa başı olduğundan iki kere yazılmış] 

korkuyor. Ḥālbuki bu dediğim ẕātlar ile Māhir Sa‘īd Bey Lüṭfī Fikrī Bey de 

Ṣabāḥaddīn ṭarafdārıdırlar. Bunlar o fırḳa arasında bir grup ḥālinde bulunuyorlar ve 

diyorlar ki ‘Bizim aramızda Đsmā‘īl Gümülcineli gibi gibi ādamlar vardır. Bu gibilerin 

meb‘ūs olmasını biz de istemeyiz. Faḳaṭ Đttiḥādcılar arasında da Cāhid ve Cāvid 

Beyler gibi müfriṭler vardır. Onlar da bunları iḫrāc etsinler. Aramızda bir i’tilāf 

yapalım. Kimlerin meb‘ūs olacaklarını ḳarārlaştıralım.’ diyorlar. Ben de kendilerine 

‘Bu sözü yalnız //VII-80// Ḫayrī Bey’e söylerim.’ dedim. Đşte sana söylüyorum.” 

 

Ben “Bunların teklīfinin ciddiyyet ve ṣamīmiyyetinden evvelā emīn oluyor musun? 

Bir de bu teklīf şaḫṣī bir teklīf midir yoksa Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Cem‘iyyeti nāmına 

mıdır?”  

 

Rıf‘at Bey “Ben ṣamīmiyyetlerinde pek şübhe etmiyorum. Teklīfleri Ḥürriyyet ve 

Đ’tilāf Cem‘iyyeti’nde bunların yaptıkları grup nāmınadır.” 

 

Ben “Bunların sözlerini o ḳadar ciddī //VII-81// göremiyorum. Mücerred kendilerinin 

meb‘ūsluklarını te’mīn etmek için şaḫṣī bir teşebbüstür. Ma‘hāẕā aralarında mādām 
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tefriḳa ḥuṣūle gelmiştir bundan istifāde etmek lāzımdır. Arkadaşlara söylerim. 

Alacağım cevābı sana yazar ertesi günü teblīġ eylerim.”  

 

Rıf‘at Bey “Bunların arasında tefriḳa vardır. Ṣādıḳ Bey’in mīralay rütbesinin 

i‘ādesiyle tekrār orduya gitmesini bunlardan ba‘ẓıları teklīf ediyorlar imiş. Maḳṣad 

Ṣādıḳ Bey’i içlerinden atmaktır.” //VII-82//  

 

Ben “Bunlar fenā değildir. Faḳaṭ ben senden daha mühim bir ḫidmet isterim. 

Ḥarbiyye Nāżırı Nāżım Paşa senin dōstundur. Gidip kendisini görmelisin. Ḥayātına 

su’iḳaṣd edileceğinden şübhe ediyormul imiş. ‘Đzzet-i nefsine dokunmadan bunu 

taṣḥīḥ etmelisin ve demelisin ki ‘Paşa Ḥaẓretleri bu fikri size Ḫalāṣkār Ẓābiṭān Grubu 

veriyor. Onların maḳṣadları Cem‘iyyet’e karşı sizi i‘ẓāb ederek taḥrīk ve teşvīḳtir. 

Bunlara inma inanmayın çünki böyle bir su’iḳaṣd Cem‘iyyet’in menfa‘atine 

muġāyirdir. Ancak onların //VII-83// sözüne inanıp da Cem‘iyyet’i taẓyīḳ ederek 

iḫtilāle mecbūr etmeyiniz.’ de ve Cem‘iyyet nāmına kendisine te’mīnāt ver.”  

 

Rıf‘at Bey “Şimdi gider görürüm.” dedi kalktı gitti.  

 

Necmxxxeddīn Mollā Bey “Dün gece ‘Üryānīzāde Cemīl Mollā’da ifṭārda idim. 

Mollāyı Ḥürriyyet ve Đ’tilāfcılar içlerine almak istemişler. Re’īsleri Müşīr Fu’ād Paşa 

ile Ḳayṣeriyye Meb‘ūsu Ġālib Bey’i ve Ḳayṣerili Mülāzım Şa‘bān Efendi’yi Mollā’ya 

göndermişler //VII-84// ve birlikte çalışmayı teklīf eylemişler. Mollā reddetmiş ve 

Đttiḥād ve Teraḳḳī programını Đ’tilāf programına tercīḥ eylediğini söylemiş. Şa‘bān 

Efendi – Mollā’ya ḫiṭāben ‘Te’essüf ederim Beyefendi Đttiḥādcılardan ḥaḳāret gördün 

seni nefyettiler bu ḳadar mutaẓarrır olduğun ḥālde ḥālā onların lehinde bulunuyorsun.’ 

demiş. Cemīl Mollā buna ḫiṭāben ‘Ḫayır Đttiḥādcıların lehinde bulunmuyorum. Ben 

onların yüzünü //VII-85// bile görmedim ve onların tecrübesizliği ve gençliği 

ḥasebiyle memlekete ẓarar īrāsettiklerini de taṣdīḳ ederim. Ancak onların programı 

benim fikrime muvāfıḳtır.’ demiş kalkıp yürüyüvermiştir.” O sırada gelen Çorum 

Meb‘ūsu Münīr Bey de Necmeddīn Bey’in bu sözlerini te’yīd etti ve kimden işittiğini 

Necmeddīn Bey’in su’āline raġmen söylemedi. Bu sözler cereyān eder iken Ḥācī 

Evliyā Efendi de ḥāẓır idi.  

 

(Đstiṭrād) //VII-86// 
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Cemīl Mollā’nın sözlerinden bir şey ḫāṭırıma geldiği için burada bir istiṭrād yapmağa 

mecbūr oldum.  

 

Geçende Ḥalīm Beyefendiyle mülāḳātımızda demişti ki “Ḥüseyin Ḥilmī Paşa her iki 

ṭarafa da yaranmadı. Ḥālbuki ḥaḳsızlıktır. Ben Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’yı pek iyi tanırım. 

Cem‘iyyet’in ‘aleyhinde değildir. Ḥattā bu kabinenin teşekkülünden evvel bile dā’imā 

bana derdi ki ‘Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti gençleri tecrübesizlikleri ḥasebiyle bu 

memlekete ẓarar īrās ettiler. Bunların ḥüsn-i niyyetinde şübhem yoktur. //VII-87// 

Kendilerine isnād olunan irtikāb ve su’isti‘mālden de münezzehtirler* [*�9زهد����ر 

yazılmış]. Bunların cümlesi yalandır. Yalnız bunlar genç ve tecrübesiz ādamlardır. 

Her şeye karışırlar. Re’ylerinde ‘inād ve ıṣrār ederler. Bu sebeble memlekete ẓarar 

ettiler.’ der idi. Bu def‘a da kendi isti‘fā edince Ġāzī Muḫtār Paşa ‘adliyye neżāretine 

kimin münāsib olacağını sormuş. O da ‘Benim için Ḥalīm Bey pek münāsibdir.’ 

demiş. Bana teklīf edilince ḳabūl etmedim. //VII-88// Iṣrār ettiler sonra Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşa’yı gördüm. Bana dedi ki ‘Allāh rıẓāsı için ḳabūl et. Çünki ben ḥükūmeti 

bīṭaraflığı ẓāyi‘ edecek gibi görüyorum. Sen içinde bulun i‘tidāle ve bīṭaraflığa 

sevḳedersin.’ Bu fikrinde çok ıṣrār etti. Ben de ḳabūl ettim.”  

 

‘Đlāveten “Ḥüseyin Ḥilmī Paşa Sa‘īd Paşa’yı hīç sevmediği ḥālde Sa‘īd Paşa mevḳi‘-i 

iḳtidārda iken //VII-89// bir gün bana ‘Sen Đttiḥād’a mensūbsun bunlardan īcāb 

edenleri gör söyle Sa‘īd Paşa üzerinde te’sīr icrā etmesinler onu serbest bıraksınlar.’ 

demiş idi. Ḫulāṣa Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’dan şübheniz doğru değildir.” dedi.  

 

Ḥilmī Paşa ile Cemīl Mollā’nın Cem‘iyyet erkānı ha olan Ṭal‘at ve Cāvid Beyler 

ḥaḳḳındaki ve Merkez-i ‘Umūmī Hey’eti ḥaḳlarında fikirleri tevāfuḳ ediyor demektir. 

Gerek Ḥilmī Paşa’nın ve gerek Cemīl Mollā’nın //VII-90// sözlerinde isim taṣrīḥ 

olunmuyor ise de sözlerinden maḳṣadları anlaşılıyor idi.  

 

17 Aġustos Sene 328 Cum‘a 

 

Bugün vasaṭī iki treniyle Ḫalīl Beyle berāber Merkez-i ‘Umūmī’ye gittik. Đki sā‘at 

ḳadar müẕākereden sonra Đstanbul Vālīsi Đbrāhīm Bey’e Paşabaġçesi’ne ifṭāra gittik. 

Orada ḥāẓır bulunanlar //VII-91// Aḥmed Rıẓā Bey, Prens Sa‘īd Ḥalīm Paşa, Prens 
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Meḥmed ‘Alī Paşa, Ṭal‘at Bey, Ḫalīl Bey, Ḥācī ‘Ādil Bey, Đsmā‘īl Canbolat Bey, 

Đbrāhīm Bey birāderleri ‘Osmān ve Đsmā‘īl Beyler idi.  

 

Müzā Ṭa‘āmdan sonra müẕākeremiz 20 Aġustos Sene 328’de in‘iḳād edecek Đttiḥād 

ve Teraḳḳī kongresinde Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓālarının ṣūret-i intiḫābına dā’ir 

müdāvele-i efkār olundu. Bunların şāyān-ı emin ve i‘timād ve herkesin mażhar-ı 

teveccühü olmuş ẕevāttan olmaları ḳarārgīr oldu. Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının beş 

veyā yedi olması ve bir de otuz a‘ẓādan mürekkeb hey’et-i istişāresi bulunması 

te’emmül edildi ve a‘yān a‘ẓāsından Meclis-i Meb‘ūsān’ın fesḫine re’y //VII-92// 

vermiş olan fırḳa a‘ẓāları istisnā edilerek dīgerleri Fırḳa Re’īsi Aḥmed Rıẓā Bey 

ṭarafından pāzār ertesi günü ictimā‘a da‘vet olunup içlerinden iki ẕātı Cem‘iyyet’in 

niżāmnāme-i dāḫilīsi mūcebince intiḫāb ettirilmesi tensīb kılındı. Yalnız ben fesḫe 

re’y vermiş olan fırḳa a‘ẓāsının (ki altı ẕāttır) istisnā edilmelerine muḫālefet ettim. 

Çünki bunların ḥaḳḳında fırḳaca bir ḳarār verilip fırḳadan iḫrāc edilmedikçe fırḳa 

a‘ẓāsından ‘addedilmeleri lāzım geleceği cihetle bunların istisnā edilmeleri 

niżāmnāmeye muvāfıḳ olmayacağını re’yinde bulundum. Faḳaṭ ekseriyyet-i a‘ẓā-yı 

meẕkūrenin re’yleri Ḳānūn-i Esāsī’ye muġāyir ve bu da Cem‘iyyet’in doğrudan //VII-

93// doğruya ‘aleyhinde olması ḥasebiyle onların kendiliğinden fırḳadan çıkmış 

‘addolunacakları mülāḥaża ederek olvechile ḳarār verildi.  

 

Vasaṭī on ikiye ḳadar kaldık. On ikide vapura bindik. Aḥmed Rıẓā Bey* [*2ك 

yazılmış] Vaniköyü’ne çıktı. Ben Ḫalīl Bey Canbolat Bey Üsküdar’a çıktık ‘araba ile 

a Ḥaydarpaşa’ya geldik. Đki treniyle ḫānelerimize ‘avdet eyledik.  

 

18 Aġustos Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Vasaṭī on ikide Ḫalīl Bey bize geldi. Berāber trenle Kartal’a gittik. Oradan //VII-94// 

Yakacık’a gittik. Ḥaḳḳī Paşa’yı bulamadığımızdan doğru ‘Abdurraḥmān Efendi’ye 

(sābıḳ Ma‘ārif Nāżırı) gittik. Müşārünileyh ile üç sā‘at ḳadar görüştük. 

Mübāḥesemiz* [*9ز����9@ yazılmış] intiḫāba dā’ir ve a‘yāndaki Meclis-i Meb‘ūsān’ın 

fesḫine ta‘alluḳ eden tefsīrine mütedā’ir idi. ‘Abdurraḥmān Efendi hīç bir fırḳaya 

mensūb değildir ve kendi rivāyetine nażaran Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası’na 

mütemā’ildir. Çünki yine kendi ta‘bīri vechile “Ḥürriyyet ve Đ’tilāf fırḳası kadro 

ḫāriclerinden* [*6�������� yazılmış] toplanmış bir (nefīr-i ‘āmdır) onlara ḳaṭ‘iyyen 
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temāyül etmem.” dedi ve intiḫābı Đttiḥād ve Teraḳḳī //VII-95// Fırḳası’nın 

kazanmasını arzū ettiğini söyledi ve ‘ilāveten “Đstanbul nāmzedlerini ḫalḳça tanınmış 

ẕevāttan intiḫāb ediniz ben de kendi maḥallemde Topḫāne’de Cihāngīr’de gider 

çalışırım sizin lehinizde ġayret ederim.” dedi.  

 

Sonra a‘yāndaki tefsīre naḳl-i kelām eyledi a‘yānın tefsīrinin ḫulāṣası “Evvelki 

meclis-i meb‘ūsān ile Hey’et-i Vükelā arasında (25) mādde-i ḳānūniyye ḥaḳḳında 

iḫtilāf-ı efkār var idi. Meclis fesḫedildi yeni meclis geldi. Yeni meclisin vażīfesi eski 

meclis ile Hey’et-i Vükelā //VII-96// arasındaki iḫtilāfı ḥalletmek ve o ḫuṣūṣta bir 

vażīfe-i ḥükmiyyeti* [*ت���  yazılmış] īfā eylemekten ‘ibārettir. O vażīfeyi īfā	A�0ۀ �آ

ettiği gibi bu meclis de dağılmak ve yeniden meclis meb‘ūsānın intiḫābı lāzımgelir.” 

Ḫulāṣası budur.  

 

‘Abdurraḥmān Efendi dedi ki “Peki ammā yeni meclis-i meb‘ūsān (25) mādde 

ḥaḳḳında verdiği re’y ḳaṭ‘iyyet kesbetmemiştir. Henūz a‘yāndan çıkmamıştır. Bunu 

Hey’et-i A‘yān’da dermeyān ettiler. Vükelā ṭarafından cevāb verildi. Dendi ki 

‘Mādām meb‘ūsān re’yini vermiştir vażīfesi bitmiştir a‘yāndan māddenin çıkmaması 

vükelāya ta‘alluḳ etmez iki //VII-97// meclis arasında bir mu‘āmeledir. Vükelāya 

karşı meclisin vażīfesi bitmiştir.’ dediler. Faḳaṭ bence bu cevāb ṣevāb değildir* 

 ẓa‘īftir. Velḥāṣıl tefsīrimiz bir tefsīr olmakla berāber şāyān-ı [yazılmış �وا*�%���*]

ḳabūl bir tefsīr değildir. Hey’et-i Vükelā evvelā Encümen Odası’nda bizi topladı. 

Ecnebī tecāvüzünden ve kendilerinin bu meclis-i meb‘ūsān ile īfā-yı vażīfe 

edemeyeceklerinden ist ve meclisin fesḫine rāẓī olmaz isek d o aḫşām isti‘fā 

edeceklerinden baḥisle bizi tehdīd ettiler ve aḥvāli pek fenā gösterdiler. Başka çāre 

bulamadık //VII-98// nihāyet muvāfaḳat ettik. Ve encümende önayak olan Basarya 

Efendidir.” ‘Abdurraḥmān Efendi’nin sözleri bitti.  

 

Ben dedim ki “A‘yānın vereceği muḳarrerāttan (1) te’sīrat-i siyāsiyyeye tābi‘ olanları 

vardır. Meselā bugün Ṭrāblusġarb Muḥārebesi bitse muṣālaḥa ‘aḳdolunsa ve ṣulḥ 

memleketin devletin menāfi‘ine muġāyir olsa bile menāfi‘-i ‘umūmiyye-i memleket 

gözxetilerek olbābdaki mu‘āhedenāmeyi a‘yān taṣdīḳ eder çünki siyāset-i 

‘umūmiyyenin te’sīrine tābi‘ olur. Faḳaṭ (2) ṣırf Ḳānūn-i Esāsī’nin //VII-99// tefsīri 

gibi ṣıfat-ı ḥākimiyyete ta‘alluḳ eden ḳarārlarında hīç bir te’sīr-i siyāsīnin taḥtında 

bulunamazlar. Ve bir mülāḥaża-i siyāsiyye ile Ḳānūnin-i Esāsī yanlış tefsīr 
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edilmemelidir. A‘yān bilerek Ḳānūn-i Esāsī’yi yanlış tefsīr etti ve gūyā meclis 

fesḫedilmez ise menāfi‘-i memleket muḫtel olur żannını kendisine sebeb-i ma‘ẕeret 

tuttu. Ḥālbuki Ḳānūn-i Esāsī’nin yanlış tefsīrinde hīç bir ma‘ẕeret ḳabūl edilemez. 

Başka bir sebeb bulmalı meselā Meclis-i Meb‘ūsān’ın ḳabūl ettiği (25) māddeyi24 

derḥāl a‘yān taṣdīḳ ederek Hey’et-i Vükelā’nın eline bir silāḥ verebilir idi. Onunla 

ertesi //VII-100// günü Meclis-i Meb‘ūsān’ı fesḫedebilir idi. Vükelā ile Meclis-i 

Meb‘ūsān arasında iḫtilāf pek kolay iḥdās olunur idi.  

 

Sā‘at dörde geldi. Oradan Ḫalīl Beyle ḥareket ettik. Kartal’a geldik. Tren ile 

Erenköyü’ne geldik. Ḫānelerimize ‘avdet eyledik. Aḫşām oldu. Evḳāf Müsteşārı 

Ḥaḳḳī Muḥāsebeci Ẓiyā Emlāk-ı Vaḳfiyye Müdīri Nūrī Mi‘mār Kemāleddīn Beyler 

ifṭāra gelmişler idi görüştük. Đki sā‘at ḳadar konuştuk. Gece ‘avdet ettiler. //VII-101// 

 

19 Aġustos Sene 328 Pāzār 

 

Vasaṭī sā‘at bir rāddelerinde Ṣadr-ı Sābıḳ Sa‘īd Paşa’nın dāmādı Nūrī Bey 

Erenköyü’ndeki ḫāneme geldi. Sa‘īd Paşa ṭarafından geldiğini ḫāṭırımı su’āl 

eylediğini iḫtiyār ve rāḥatsız olmasa kendisi gelmek istediğini teblīġ etti. Görüşmek 

arzūsunda bulunduğundan ne zamān ister isem Büyükdere’sindeki köşkünden 

Nişāntaşı’ndaki konağına görüşmek üzere geleceğini söyledi. Ben de “Paşa’nın //VII-

102// rāḥatsız olmasını arzū etmem ben kendilerini Büyükdere’de gelir ziyāret 

ederim.” dedim. Ayrıldık 

 

(‘Đbret) 

 

Nūrī Bey Ferīd Paşa’nın (Ṣadr-ı Esbaḳ) mesāvī-i aḫlāḳından baḥsetti ve Đ’tilāfcıların 

bugünkü ittiḥādlarına pek mutaḥayyır olduğunu bilbeyān iki misāl söyledi. (1) “Geçen 

gün Kemāleddīn Efendi merḥūmun kerīmesi Münīre Sulṭān’ın zevci Dāmād Ṣāliḥ 

Paşa’ya Reji Đdāresi’nin önünde teṣādüf ettim. Ṣāliḥ Paşa’ya dedim ki ‘‘Abdülḥamīd 

zamānında ben senin evine gelmiş idim. O vaḳit bana sen değil mi idin ‘Ferīd Paşa 

beni jurnal //VII-103// jurnal etti. ‘Reşād Efendi Ḥaẓretlerine intisābı var.’ diye 

Ḫünkār’a yazdı. Benim ḫānemin taraṣṣud altına alınmasına sebeb oldu.’  
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Ṣāliḥ Paşa ‘Evet öyle oldu.’ dedi. Sonra ‘Bu da bir şey değildir. Daha mühimmi 

vardır. Senin hemşīrene bir şefḳat nişānı verilmiş idi. Ferīd Paşa sarāya ‘Bu kadın 

orospudur bu kadına nişān vermek muhadderāt-ı islāmiyyeyi rencīde eder.’ diye 

yazmadı mı? Ta’rīḫte Bāb-ı ‘Ālī’den sarāya yazılmış belki böyle bir teẕkereye teṣādüf 

edilmez. Đşte Ferīd Paşa sizi ve bütün //VII-104// ‘ā’ilenizi taḥḳīr eylemiş olduğu 

ḥālde bilmem ki bununla naṣıl görüşüyor ve birlikte Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin 

‘aleyhine çalışıyorsunuz?” Nūrī Bey bu sözleri Ṣāliḥ Paşa’nın yüzüne karşı 

söylediğini yemīn ederek bana söyledi.  

 

Misāl (2) “Kāmil Paşa’nın oğluna da teṣādüf ettim (hangi maḫdūmu olduğunu beyān 

ve ismini ẕikretmedi ben de sormadım). Dedim ki ‘Kayınpederim Sa‘īd Paşa ile 

pederiniz Kāmil Paşa arasında iḫtilāf-ı ictihād vardır. Yekdīgeri ‘aleyhine yazı 

yazarlar efkār-ı siyāsiyyeleri muḫāliftir. Buna bir şey denmez. Faḳaṭ //VII-105// Ferīd 

Paşa’nın size yaptığı fenālıklardan yalnız birini söyleyeyim. Pederinizin nefyine 

Meclis-i Vükelā’da maẓbaṭa yapılmış idi. O maẓbaṭayı bugün dünyānın menfūru olan 

olvaḳt dāḫiliyye nāżırı bulunan Memdūḥ Efendi ‘Ben böyle maẓbaṭayı imẓā etmem.’ 

dediği ḥālde Ferīd Paşa imẓā etmedileri mi? Şimdi bununla naṣıl oluyor da pederiniz 

de siz de görüşüyorsunuz?’  

 

… -* [*metinde bu ḳısım üç noḳta ḥālinde bırakılmış] dedi ki ‘Evet Ferīd Paşa 

ḥaḳīḳaten fenā ādamdır. Alçaktır. Faḳaṭ sonradan //VII-106// pederime geldi deḫālet 

etti.’”  

 

Nūrī Bey Sa‘īd Paşa ḥaḳḳında Cem‘iyyet’in fikrini anlamak ist istiyor idi. Su’āl etti 

“Đsti‘fā mes’elesinde Sa‘īd Paşa’nın bir ḳuṣūru oldu mu? Ricā ederim bana 

emniyyetiniz var żannediyorum söyleyiniz?”  

 

Ben “Ḫayır Sa‘īd Paşa’nın isti‘fāda hīç ḳuṣūru yoktur ḥattā isti‘fā mevẓū‘-ı baḥs 

olunca ‘Bundan iki ay muḳaddem olsa idi isti‘fāyı tercīḥ ederdim //VII-107// faḳaṭ 

bugün isti‘fā niyyetinde değilim.’ dedi. Ben orada idim. Arkadaşların ekseri de var 

idi.” dedim.  

 

“O ḥālde ötede beride Paşa’nın ‘aleyhine söz söyleniyor. Ezcümle Şeyḫ Muḥsin Fānī 

imẓāsıyla Selānik Vālī-i Sābıḳı Kāżım Bey’in Ṭanīn’de yazdığı maḳāle ne idi?” dedi.  
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Ben de “Kāżım Bey’in maḳālesine ehemmiyyet verilmez. Cem‘iyyetçe mevḳi‘i 

yoktur. Ve onun maḳālesini Cem‘iyyet’in fikri olarak telaḳḳī etmemelidir. Gerçi ba‘ẓı 

ẕevātın //VII-108// isti‘fā mes’elesinde Sa‘īd Paşa’yı mu’āḫeẕe etmek istediklerini 

biliyorum. Faḳaṭ doğru değildir. Sa‘īd Paşa’nın bu ḫuṣūṣta ḳuṣūru yoktur. Ẕāten 

kabine devām edecek ḥālde değildi. Meselā isti‘fādan iki māh evvel Ḫāriciyye Nāżırı 

‘Āṣım Bey Londra Sefīri Tevfīḳ Paşa ile ḫafiyyen muḫābere ediyor ṣadāret teklīf 

ediyor. Onu Sofya sefīrliğinden ḫāriciyye neżāretine irtiḳā ettiren Sa‘īd Paşa da 

yerinde oturuyor. Şimdi siz söyleyiniz böyle kabine devām edebilir mi idi? //VII-109// 

Bundan başka da kabinenin devāmına māni‘ esbāb-ı ‘adīde var idi. Bence bu isti‘fā 

ẓarūrī idi.” dedim.  

 

Nūrī Bey Đttiḥād ve Teraḳḳī erkānı arasında yalnız Cāvid Beyle benim ḥükūmet ādamı 

olabileceğimizi söyledi ve Sa‘īd Paşa’nın benim ḥaḳḳımda “Ḫayrī Bey hepsinden 

ziyāde anlar faḳaṭ sükūtī ādamdır söylemez.” dediğini ḥikāye eyledi.  

 

Sā‘at ikiye gelmiş idi. Vedā‘ ederek gitti. //VII-110//  

 

29 Aġustos Sene 328 Cehārşenbih 

 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti xx (328) senesi kongresi bugün ḫitām buldu. Đki mühim 

ḳarār verdi (1) Meb‘ūsān intiḫābātına müşāreket edilmesixne (2) Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsının yirmi bire iblāġına ḳarār verilmiştir. Son ictimā‘ı olan bugün Merkez-i 

‘Umūmī a‘ẓāsı yeniden intiḫāb olundu. Ben de intiḫāb olunan a‘ẓā meyānındayım.  

 

Kātib-i ‘Umūmī Sa‘īd Ḥalīm Paşa //VII-111// 

 

 1 A‘ẓā  Şerīf Ca‘fer Paşa 

 2 “  Ḫayrī 

 3 “  Ṭal‘at Bey 

 4 “  Cāvid Bey  

 5 “  Cāhid Bey 

 6 “  Eyyūb Ṣabrī Bey 

 7 “  Doktor Nāżım Bey 
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 8 “  ‘Abdullāh Ṣabrī Bey 

 9 “  Ḥācī ‘Ādil Bey 

10 “  Ḥallācyan Efendi 

11 “  Ḥüseyin Kāżım Bey 

12 “  Emrullāh Efendi 

13 “  ‘Alī Münīf Bey //VII-112// 

14 A‘ẓā Diyārbekirli Ẓiyā Bey 

15 “  Babanzāde Ḥaḳḳī Bey 

16 “  Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā Kāżım Efendi 

17 “  Midḥat Şükrī Bey 

18 “  Aḥmed Nesīmī Bey 

19 “  

20 “ //113// [boş sayfa] //VII-114// 

 

16 Eylūl Sene 328 Pāzār 

 

Mekteb-i Ḳuẓāt’ın dersleri dün başladı. Bugün ṣabāḥleyin birinci derse ki üçüncü 

sınıfa üç seneden beri taḳrīr etmediğim (Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye) dersine başladım. 

Vasaṭī sā‘at on birde Merkez-i ‘Umūmī’ye uğradım. Oradan Çorumlu Münīr Beyle 

Ḥabsḫāne-i ‘Umūmī’ye - ḥükūmet-i ḥāẓıra ‘aleyhinde neşriyyātından dolayı Ṭanīn 

Muḥarriri Cāhid Bey’in bir māh ve Müdīr-i Mes’ūlü Māliyye Nāżır-ı Sābıḳı //VII-

115// Cāvid Bey’in yirmi gün ḥabslerine Dīvān-ı Ḥarbce ḳarār verilmiş ve ḥabsḫāne-i 

‘umūmīye konulmuş idi - onların ikinci def‘a olarak ziyāretlerine gittim (Birinci 

ziyāretim Ramaẓān Bayramı’nın ikinci günündedir). Oradan çıktım vasaṭī sā‘at üç 

buçukta köprüden ḥareket eyleyen Ḥaydarpaşa vapuruna geldim. Đskelede Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin Esvābcıbaşısı Sābit Bey’i gördüm. Sābit çok ẕekī ve Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin pek manżūr //VII-116// ve mu‘temedi olmak üzere 

tanınmaktadır. Hele esrār-ı ḫuṣūṣiyye-i şāhāneye vāḳıf olduğunu sarāya girip çıkanlar 

teslīm ederler. Binā’en‘alāhāẕā sarāyın aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyesine dā’ir olan sözleri 

ehemmiyyetten ‘ārī olamaz.  

 

Sābit Bey bana taḳarrüb ile görüşmeğe başladık. Nereye gittiğini ve bugün naṣıl olup 

da müsā‘ade-i seniyyeye nā’il olabildiğini sordum. Zevcesinin adada oturduğunu ve 

bugün müsā‘ade-i pādişāhī ile adaya gitmekte olup Maltepe ṭarīḳini //VII-117// iḫtiyār 
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eylediğini beyān etti. Ḥaydarpaşa’ya ḳadar vapurda ve Erenköyü’ne ḳadar 

şimendüferde ikimiz ḫuṣūṣī olarak görüştük. Muṣāḥebemiz Ḫānedān-ı Ẕīşān’ın aḥvāl-

ı ḫuṣūṣiyyelerine müte‘alliḳ olup bilḫāṣṣa mūmāileyhin iki ḥikāyesi bence mūcib-i 

istiġrābım olmakla ḳaydını fā’ideden ḫālī göremedim.  

 

(1) 

 

Sābit Bey’in sözlerini mümkin olduğu ḳadar ‘aynen yazıyorum.  

 

“Velī‘ahd Yūsuf Efendi geçenlerde Avrupa’ya gider iken sarāya vedā‘ya geldi. O 

sırada Efendimiz ma‘rūẓātının tedḳīḳiyle meşġūl idi //VII-118// Çit Köşkü’nde 

istirāḥat etmelerini fermān buyurdu. Velī‘ahd meẕkūr köşkten bana ḫaber gönderdi. 

‘Bir sā‘ate ḳadar vapur ḥareket edecektir Sābit’e söyleyiniz ‘arẓetsin.’ demiş. Ben de 

derḥāl ḥuẓūra girdim ‘arẓettim. Efendimiz de ‘Hemān buyursun’ dedi. Velīad‘ahdin 

vürūdundan evvel Efendimize ‘Velī‘ahd ḫastadır biraz iltifāt buyursanız iyi olur 

Efendimiz.’ dedim. ‘Peka‘lā olur.’ buyurdu. Bu sırada Velī‘ahd geldi. Biz bermu‘tād 

kapıları kapadık dışarıya çıktık. Đkisi yalnız kaldılar. //VII-119// Bir müddet 

mülāḳāttan sonra Velī‘ahd çıktı. Faḳaṭ rengi bozulmuş müte’essir idi. Ḥayret ettim. 

Mābeyn erkān-ı me’mūrīni kendisini teşyī‘ ediyor idi. Onların arasından beni yanına 

çağırdı. Dedi ki – başkaları işitmeyecek derecede yavaş sesle – ‘Ġālibā ben ḫastayım. 

Ben deli olmalıyım ki Ẕāt-ı Şāhāne beni kucaklamadı. Ben bir iki def‘a kendisine 

yaklaştım* [*J�H/�' yazılmış] kucaklaşmak istedim. Ẕāt-ı Şāhāne geriye çekildi. 

Demek ki ben deliyim. Boğazına sarılırım diye korktu.’  

 

Buna cevāben derḥāl dedim ki ‘Ḫayır Efendim //VII-120// Efendimiz sizi fevḳel’āde 

sever müfāreḳetten pek müte’essirdir. Kucaklasa idi iḥtimāl ağlayacak idi. Olvaḳt siz 

de ağlayacak müte’essir olacaktınız. Maḳṣad-ı şāhāne sizi müte’essir etmemek 

içindir.’ dedim.  

 

Velī‘ahd biraz münbasiṭ oldu. Ben de ayrıldım ḥuẓūr-ı şāhāneye girdim. Mā vaḳa‘ayı 

ḥikāye eyledim ve ‘ilāveten ‘Efendimiz māşāallāh siz güçlü ḳuvvetli arslan misā 

gibisiniz. Velī‘ahd yanınızda şu ḳadarcık – onu aşağı tutarak Velī‘ahd’ın kısa boyunu 

gösterir ṭavır ile – bir ādamdır. Sıkı //VII-121// verseniz suyunu çıkarırsınız. Korkacak 

ne vardır? Bu ādamı beyhūde müte’essir ettiniz.’ dedim.  
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Ẕāt-ı Şāhāne kendisini medḥimden ḥażżetti. ‘Ḥaḳḳın var Sābit şimdi vapura git. 

Kendisini müte’essir etmemek için kucaklamadığımı söyle gönlünü al.’ buyurdu. 

Derḥāl bir ‘araba ile rīḫtıma gittim vapura girdim. Velī‘ahd’ın eṭrāfında vükelāyı 

gördüm. Kamara kapısından bir iki def‘a görüşündüm. Sonra yanına taḳarrüb ederek 

kulağına Ẕāt-ı Şāhāne’nin sözlerini teblīġ ettim. //VII-122//  

 

Velī‘ahd ‘Çok memnūn oldum. Ta‘żīmāt ve ‘arẓ-ı iḥtirām eylerim.’ dedi. Ben de 

sarāya ‘avdet ederek Ẕāt-ı Şāhāne’ye ‘arẓ-ı keyfiyyet eyledim.”  

 

Sābit Bey’in silsile-i kelāmı burada bitince ben merāḳ ettim. “Bu ḳadar 

Kucaklamadığından Velī‘ahd’ın bu ḳadar merāḳ etmesinin sebebini anlayamadım.” 

dedim. Sābit Bey “Çünki Velī‘ahd geçen sene Avrupa’ya gider iken Ẕāt-ı Şāhāne 

kendisini kucaklamış idi. Onlar i’tiyādın en ufak bir cüz’üne bile diḳḳat ederler.” 

//VII-123// dedi.  

 

(2) 

 

Söz şehzādelerin aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyesine intiḳāl etti. Ẓiyā’eddīn Efendi Ḥaẓretlerinin 

dört ḥaremi olup ikisi muṭlaḳa ve ikisi taḥt-ı nikāḥında bulunduğu ve muṭlaḳa 

olanların da birlikte ve bir dā’irede beytūtet eylediklerini çünki muṭlaḳa olanlardan 

çocukları olduğunu söyledi.  

 

Ben ḥayret ettim. “Ẕāten bunlar cāriyyedir. Sonradan nikāḥ edilmiş olsalar bile 

efendilerine karşı ḥürmetleri bāḳīdir. Ṭalāḳ ne demektir? Bunların arasında //VII-

124// ben ṭalāḳ taṣavvur etmez idim. Karıların Ḫānedān-ı Āl-i ‘Osmān üzerinde de mi 

te’sīrleri vardır?” dedim.  

 

Sābit Bey “Karıların ḫānedān üzerlerinde te’sīrleri bizimkinden çok ziyādedir. Bunu 

isbāt için size bugün vuḳū‘bulan bir vaḳ‘ayı ḥikāye edeyim.” diyerek ‘aynen şu 

sözleri söylemeğe başladı “Refīḳam rāḥatsız olduğundan adada oturuyor ben de ara 

sıra müsā‘ade-i şāhāneyi istiḥṣāl ettikçe gidiyorum. Bu gün de müsā‘ade buyuruldu. 

Demince ya‘nī iki sā‘at //VII-125// evvel ḥuẓūrda idim.  
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Ẕāt-ı Şāhāne ‘Sābit sen adaya git ben de üçüncü kadın ile arka kapıdan Çâdır 

Köşkü’ne gideceğim.’ buyurdular. Bir müddet sonra bu ḳarārından vazgeçti ve 

buyurdu ki ‘Vazgeçtim – x birinci ve ikinci kadınlar sonra arkadan bana yuha 

çağırırlar.’” Sābit’in sözleri bitti.  

 

Ha (Mülāḥaża) 

 

Meḥmed-i Ḫāmis Ḥaẓretleri gibi cidden ḥalīm bir Pādişāha karşı ne idükleri bilir 

belirsiz bir kaç cāriyyenin ḥürmet ve ta‘żīmdeki ḳuṣūrlarından //VII-126// müte’essir 

olmuş idim. Bu saṭırları buraya yazmağa lüzūm görmez idim.  

 

Şimendüfer Erenköyü’ne geldi. Ben vedā‘ ederek ayrıldım. Sābit Maltepe’ye gitti. 

Oradan adaya gidecektir.  

 

17 Eylūl Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Oğullarımdan Aḥmed Ḥaḳḳī ile ‘Alī Su‘ād’ın Beyoğ Nişāntaşı’ndaki Đngiliz 

mektebine leylī olarak verildiği. 

 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī on birde //VII-127// yeğenim Rıẓā ile berāber 

Nişāntaşı’ndaki Đngiliz mektebine gittik. Müdīr ile görüştük. Ḥaḳḳī ile Su‘ād’ı orada 

bıraktık. Aḫşāma ḳadar orada kalacaklar. Bu geceyi Beşiktaş’taki büyükvālidelerinin 

(liümm) ḫānesinde x geçirecekler. Yatak takımlarını yarın göndereceğim ve yarından 

i‘tibāren mektebde yatacaklardır. Mekteb müdīriyle böyle ḳarār verdik. Müdīre ve 

çocuklarıma vedā‘ edip ayrıldık.  

 

Aḫşām üzeri ben de kayınvālidemin ḫānesine gittim. Çocuklar da gelmişler idi. 

Geceyi berāber geçirdik. //VII-128//  

 

18 Eylūl Sene 328 Salı  

 

Ṣabāḥleyin Ḥaḳḳī ile Su‘ād’ı x meẕkūr mektebe gönderdim. Ben de mektebde 

kendilerine lāzım olan şeyleri biliḥẓār mektebe gönderdim. Bāġa ‘avdet eyledim.  
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19 Eylūl Sene 328 Cehārşenbih 

 

Bugün ḫānemden çıkmadım. Bir kaç gündenberi çocukların mekteb mes’elesinden 

yorgun idim. Đstirāḥat eyledim. //VII-129// 

 

20 Eylūl Sene 328 Pençşenbih 

 

Bugün ictimā‘-i ‘umūmī günü olmak ḥasebiyle Merkez-i ‘Umūmī’ye gittim.  

 

Yarın Sulṭānahmed Meydānı’nda ‘aḳdolunacak miting hey’etinin ta‘yīniyle tertībātı 

ḳarārgīr oldu.  

 

Benimle Cāvid Bey’in de Đntiḫāb Komisyonu’na dāḫil olmamıza Merkez-i ‘Umūmī 

ḳarār verdi. Ṭal‘at, Ḥüseyin Kāżım* [*0م�+ yazılmış; ya da L kötü yazılmış], Doktor 

Nāżım Beyler ile Ḥallācyan Efendi’den mürekkeb olan meẕkūr komisyona bizim de 

devāmımız taḳarrür etti. //VII-130//  

 

21 Eylūl Sene 328 Cum‘a  

 

Ṣabāḥleyin a‘yāndan Niğdeli Ġālib Beyefendiyle ‘Abdülḥamīd-i Sānī’nin 

Tütüncübaşısı ‘Alī Bey geldiler. Öğle ṭa‘āmını berāber yedik. Öğleden sonra Pendik’e 

ḳadar şimendüfer ile bir tenezzüh yaptık. Trenle Erenköyü’ne geldik. Onlar 

Ḥaydarpaşa’ya gittiler ben ayrıldım.  

 

Bu ‘Alī Bey kendi rivāyetine göre yetmiş üç yetmiş dört yaşlarındadır. Vücūdu zinde 

uzun boylu maṭrūş bir ādamdır. Görenler elli beş nihāyet altmış yaşında //VII-131// 

żannederler. Faḳaṭ ḥaḳīḳatte seksen yaşında olmalıdır. Çünki ‘Abdülmecīd merḥūmun 

Selānik’e seyāḥatinde ma‘iyyetinde bulundurduğu velī‘ahdı ‘Abdül’azīz ve kendi 

oğulları Murād Efendi ve ‘Abdülḥamīd Efendi ve Reşād Efen Efendi’den her birinin 

ḫademesi biṭṭabi‘ berāber gitmişler. Bu ‘Alī Efendi de olvaḳitte efendisi ‘Abdülḥamīd 

ma‘iyyetinde bulunmuş. Elli beş sene dizi müddetle ḫidmetinde bulunduğunu 

söylüyor. Şu ḥāle nażaran feraḥ feraḥ seksen yaşında olmak īcāb eder.  
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Her ne ise ṣadede gelelim. ‘Alī Bey’den Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a ‘ā’id ba‘ẓı //VII-132// ḫāṭırāt 

sordum. Ḫāṭırına gelenlerden ba‘ẓılarını ḥikāyet etti. Ber vech-i ātī naḳlolunur.  

 

(1) 

 

“‘Abdülmecīd merḥūm ‘işrete pek münhemik idi. Ve ekseri Ḥācī Ḥüseyin Bāġı’yla 

Küçükçiftlik’e gider aḫşāmları o iki yerin birinde içer idi.  

 

Bir gün kendi maḫdūmlarına teṣādüf etmiş. Sigara içerler iken görmüş. Demiş ki ‘Yā 

siz tütün içiyor musunuz? Benim tütünümden size ayda beşer oḳḳa //VII-133// tütün 

ta‘yīn eyledim.’ dedikten sonra ‘‘Đşret etmeyiniz ‘işret fenā bir şeydir. Ben haẓım için 

aḫşāmları bir iki ḳadeḥ içerim siz de içer iseniz o ḳadar içiniz ondan ziyāde 

içmeyiniz.’ demiş. Şehzādeler bunu müsā‘ade ma‘nāsına ḥamlederek efendilerin 

dā’iresinde hep birden ‘işret takımlarının tedārikinde bir fa’āliyyet başladı. Bizim 

efendinin de (‘Abdülḥamīd-i Sānī) ‘işret takımlarını benimle arkadaşlarımdan (Rıf‘at 

Efendi - kim olduğunu sormadım) //VII-134// Beyoğlu’na giderek tedārik ettik. Ve 

Balāṭ’ta bir Yahūdī ġāyet güzel rāḳī çeker imiş onu da bulduk. Ḥaṣırlılar ile rāḳīları da 

getirdik. Bundan biz ḫademeler daha ziyāde memnūn idik. Çünki a’lā xxx rāḳī içecek 

idik. Bir gün Yıldız’da efendiler toplandı. Murād Efendi bizim efendiyi hīç sevmez 

idi. O gün çok içerdi. Gece ‘avdet eder iken Ketenci Ḥammāmı’nın civārında bizim 

efendi ‘arabadan düştü faḳaṭ bir şey olmadı. Ertesi günü bizi çağırdı. ‘‘Đşret //VII-

135// takımını kırınız bir daha içmeyeceğim.’ dedi. Ḥaḳīḳaten ondan sonra pek az 

içerdi. Ba‘ẓı aḫşāmları haẓım için (rom) bir iki ḳadeḥ (rom) içerdi.  

 

(2) 

 

‘Abdülḥamīd efendiliği zamānından beri Yıldız’ı pek sever pederi ‘Abdülmecīd’in 

zamān-ı salṭanatında Yıldız Ḳaṣrı’na sık sık gider idi. Orada tavuk güvercin, dīger 

ḥayvānātı toplattı. Onlar ile eğlenir idi. Pederine efendinin derslerine çalışmadığını 

kuşlarla eğlendiğini söylerler. Sulṭān xxx Mecīd kızar //VII-136// ‘Ḥamīd bir daha 

Yıldız’a gitmesin.’ diye irāde eder. Bekçibaşı’ya irāde teblīġ olunur. Ḥālbuki efendiye 

ḫaber verilmez. Bir gün bermu‘tād Yıldız’a gittik. Kapıyı kapalı bulduk. Açtıramadık 

‘Yasaktır.’ dediler. Oradan geriye döndük. Efendi bundan pek münfa‘il oldu. ‘Bir 
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daha gelmem burada ne ḳadar ḥayvānāt var ise size verdim.’ dedi. Bize de hepsini 

aramızda taḳsīm ettik.  

 

(3) 

 

Sulṭān Mecīd Selānik’e gittiği vaḳit bizim efendi de berāber idi. Aynaroz’a dāḫil 

olduk. Orada efendiler alay elbīsesi giydiler. Olvaḳt şehzādelerin feslerine //VII-137// 

sorguç takılır idi. Bizim efendinin sorgucunu Đstanbul’da unutmuşuz. Cümlemizi bir 

telāştır aldı. Efendiler de bizim efendiyi eğlenceye başladı. Hele Murād Efendi pek 

çok eğlendi. ‘Şimdi babamız tekdīr edecektir.’ dediler.  

 

O zamānlar vālīler de sorguç takarlar idi. Aḫīren başmābeyinci olan o zamān 

‘Abdülḥamīd’in lalası ‘Osmān Bey’i geceleyin Selānik’e gönderdik gitti. Oradan 

vālīnin sorgucunu getirdi. Alay esvābını ikmāl ettik. Oradan Selānik’e gittik. Reşād 

Efendi (elyevm Pādişāh-ı ‘Ālīcenāb) nişānını //VII-138// düşürmüş. ‘Abdülmecīd 

Ḥaẓretleri ‘Bir nişānını bile muḥāfażaya muḳtedir değil misin?’ diye tekdīr eyledi.  

 

(4) 

 

‘Abdülḥamīd kadınları sever idi faḳaṭ pederi gibi maġlūb değil idi. Pederi 

‘Abdülmecīd merḥūm bir gün Yıldız Ḳaṣrı’na gitmiş idi. Şehzāde Süleymān Efendi 

merḥūmun vālidesi kendisini ḳabūl etmemiş oradan ‘avdete mecbūr kalmış idi. 

Şehzāde Süleymān Efendi merḥūmun vālidesinin //VII-139// ismi Serferāz Kadındır. 

Ġāyet güzel idi. Ḥattā Sulṭān Mecīd merḥūmun onun ḥaḳḳında şi‘irleri bile vardır.  

 

(5) 

 

‘Abdülḥamīd şehzādeliğinde bir gün Yıldız’da geziyor idi. Kayıkla ḥavuẓ içinde 

eğlenir iken kayık devrildi suya düştü. Ḥavuẓ derin idi. Yūsuf Bey nāmında bir 

arkadaşımız var idi. Ġāyet iyi ṣıfatlı ve merd bir ādam idi. Xxx ‘Osmān Bey ile arası 

pek fenā idi. Yūsuf Bey derḥāl suya atladı. Efendiyi kurtardı. Cülūsundan sonra bir 

gün ben ma‘iyyetinde //VII-140// olduğum ḥālde o ḥavuẓun civārında gezer iken bana 

dedi ki ‘Ben şu ḥavuẓa düşmüş idim Yūsuf Bey kurtardı.’ Ḥālbuki cülūsundan sonra 

Yūsuf Bey’i nefyetmiş idi. Pādişāh’ın bu sözünden Yūsuf Bey’i ‘afvedeceğini 
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ḥissettim. Faḳaṭ bir şey söyleyemedim. Bunu Başmābeyinci ‘Osmān Bey duymuş. Bir 

kaç gün sonra Pādişāh’a der ki ‘Efendim bir rü’yā gördüm. Derin bir kuyunun 

dibinden bir ses işittim. ‘Kimdir ?’ diye sordum. ‘Benim efendisine ḫıyānet eden 

Yūsuf Bey.’ diye cevāb aldım.’ ‘Osmān Bey’in bu* [*ر& bir yazılmış] rü’yāsı yalandır 

//VII-141// faḳaṭ yalan bir rü’yā ile bīçārenin ‘afvına māni‘ oldu. ‘Osmān Bey cidden 

fenā ve çingene bir ādam idi. 

 

(6) 

 

‘Abdülḥamīd son zamānlarında işten bıktı. ‘Ādetā umūr-ı salṭanatı bütün bütün ‘Đzzet 

Hōlō’ya teslīm etti. Bir de ba‘ẓı ādamlardan korkar idi. Ḥattā bir gün ben kapının 

önünde idim. Đçerdeki odada ‘Abdülḥamīd ile ḳurenādan Rāġıb Bey var idi. 

Kulağımla işittim. Rāġıb Bey Pādişāh’a diyor idi ki ‘Ben istiḳbālimi te’mīn edemez 

isem //VII-142// sonra benim ḥālim ne olacaktır ? Ben nāmūsumu senin uğrunda fedā 

ettim.’ diyor idi. Hem de bu sözleri sert bir çehre ile söylüyor idi. Buna muḳābil 

Pādişāh ḫafīf bir ses ile ‘Cānım ne oluyorsun istiḳbālin niçin te’mīn edilmesin 

ṣabrediniz.’ diyor idi. Ḥayrette kaldım. Rāġıb Bey ḥuẓūrdan çıktıktan sonra niçin 

böyle yaptığını sordum ‘Sen bilmezsin ona öyle yapmayınca olmaz.’ dedi.  

 

Bir de Lüṭfī Ağa’dan korkar idi. Onu da //VII-143// darılır ise ortalığı ‘iṣyāna 

kaldırmağa muḳtedir żanneyler idi. Onun için her sözünü dinler ve istediğini yapar 

idi.” 

 

22 Eylūl Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Necmeddīn Bey’in yazıḫānesine uğradım. Yarım sā‘at ḳadar oturdum. 

Ayrılır iken Necmeddīn bana dedi ki “Bugün Ṭal‘at’ı görür isen aḫşām üzeri vaḳti 

olursa beni burada görsün.” //VII-144// Ben “Peki.” dedim. Oradan Merkez-i 

‘Umūmī’ye gittim. Arkadaşları buldum. Sā‘at dörde ḳadar müẕākere ettik. Dörtte 

Ṭal‘at Bey’e söyledim. O da “Haydi berāber gidelim.” dedi. Birlikte çıktık. 

Necmeddīn Bey’e yazıḫānesine geldik. Bir sā‘at ḳadar oturduk. Yolda Ṭal‘at Beyle o 

koruşu konuşur iken yarın Edirne’ye gideceğinden baḥseder iken oraya vardığında 

evvelā bedel vereceğini sonra gönüllü yazılacağını söyledi. //VII-145//  
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Ben “Senin bu ḥareketin Merkez-i ‘Umūmī’nin ḳarārına muḫāliftir çünki bedel 

vermeğe ḳarār verdi.”  

 

Ṭal‘at “Ḫayır muḫālif değildir çünki bedel vermeğe ḳarār verdi ben de bedel 

vereceğim sonra gönüllü olarak nefer yazılacağım.”  

 

Ben “Öyle değildir Merkez-i ‘Umūmī’nin ḳarārı senin burada memlekete ḫidmetin 

daha nāfi‘olduğundan buradan ayrılmamak üzere bedel vermek içindir.” dedim ve 

‘ilāve olarak “Mādām sen Merkez-i ‘Umūmī’nin ḳarārına muḫālefet edeceksin ben 

bugünden Merkez-i ‘Umūmī’ye ḫaber veririm.” //VII-146// dedim.  

 

Ṭal‘at telāş etti. “Cānım siz Merkez-i ‘Umūmī’de ne zamān ḳarār verir ve telgrafla 

çağırır iseniz gelirim. Ben ḳarāra muḫālefet eder miyim? Laṭīfe olarak söylüyorum.” 

dedi. Bu sözler ile Galata Köprüsü’nü geçmiş idik. Tramvay Merkezi’nin arkasında 

Beyoğlu’na gider x cādde üzerinde bir geçit içinde bir bıçakçı dükkānına gittik. 

Oradan kasa kasaturaya benzer bir bıçak almak istedi. Bir buçuk lira istediler bahālı 

olduğundan alamadı. Oradan çıktık Necmeddīn Bey’in yazıḫānesine //VII-147// 

geldik. Bir müddet sonra Ḥācī Evliyā Efendi de geldi. Sonra dördümüz berāber çıktık. 

Köprüye ḳadar geldik. Ṭal‘at yarın Edirne’ye gideceğinden köprü başında 

yekdīgerimizi öperek ayrıldık. Necmeddīn Beyle Ṭal‘at Đstanbul ṭarafına doğru 

gittiler. Necmeddīn Paşabaġçesi’ne gidecek idi Ṭal‘at Bey de ḫānesine. Ben ile Evliyā 

Ḥaydarpaşa iskelesine geldim. On daḳīḳa ḳadar Evliyā ile konuştum. O da Eyyūb’e 

gitti. Ben de Erenköyü’ndeki ḫāneme geldim. //VII-148//  

 

Sābıḳ Serduḫānī ‘Alī Bey’in ḥikāyelerinden bir ḥikāye-i mühimmesini daha buraya 

naḳli münāsib gördüm.  

 

(7) 

 

“Otuz Bir Mart ḥādisesinde Baḥriyyeli ‘Alī Ḳabūlī Bey’in Yıldız Sarāyı önünde 

vaḳ‘a-i şehādeti ma‘lūmdur. O gün Kāmil Paşa’nın oğlu Sa‘īd orada sarāyda idi. ‘Alī 

Ḳabūlī Bey’i getirdikleri zamān Sa‘īd’e dedim ki ‘Sen baḥriyyelisin hem de 

Pādişāh’ın nezdinde maḳbūlsün. Sözün geçer xx şu ādamı kurtar.’  
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Sa‘īd bana ‘Senin ne vażīfen bırak //VII-149// ne yaparlar ise yapsınlar. Bunun gibi 

daha baḥriyyede bir kaç ḫınzīr vardır. Onları da gebertmelidirler.’ dedi.  

 

Pādişāh ile ‘askerin ne konuştuklarını bilmiyorum. Faḳaṭ ‘Abdülḥamīd ‘Alī 

Ḳabūlī’nin karakola götürülmesini söyledi. Odasına çekildi. Onu müte‘āḳib vaḳ‘a-yı 

fecī‘a-i ḳatl vuḳū‘buldu. Ben şaşırdım. Orada yüksek sesle ‘Yazık bu günü de mi 

gördük bir pādişāhın sarāyı önünde ādam öldürüyorlar.’ dedim. Yanıma derḥāl 

Burhāneddīn Efendi gelerek //VII-150// ‘Sus şimdi içerde işitecektir.’ diye pederini 

işāret etti.  

 

Ben de ‘Bu işi yapan yılan Sa‘īddir. Hep onun başı altındandır.’ dedim.  

 

Burhāneddīn Efendi ‘Cānım sus işitirler ise sonra ḥaḳḳında fenā olur.’ diyerek beni 

susturdu. Burhān Efendi fenā çocuk değildir. Lākin Kāmil Paşa’nın oğlu Sa‘īd ‘ādetā 

bir yılandır.” //VII-151//  

 

(Müṭāla‘a) 

 

‘Alī Bey’in ḥissiyyātına nażaran ‘Alī Ḳabūlī Bey’in şehādetinde Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ın 

su’iḳaṣdı yoktur. Ve merḥūmun şehādetine sebeb ‘Alī Bey’in i‘tiḳādına göre Kāmil 

Paşa’nın maḫdūmu Sa‘īd Beydir. Ve o gün de sarāyda olduğunu söylüyor. Gerçi ‘Alī 

Bey’in fikir ve müṭāla‘ası istib‘ād edilmez ise de Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a elli beş sene ḫidmet 

etmiş bir çok nān ve ni‘metini yemiş bir ādam olmasına nażaran sözlerinde mümkin 

olduğu ḳadar efendisini müdāfa‘a //VII-152// ettiği görülüyor idi. El‘uhdetü ‘alerrāvī. 
25 

 

25 Eylūl Sene 328 ve 26 Şevvāl Sene 330 Salı 

 

Bugün ṣabāḥleyin Đstanbul’a indim. Pençşenbihpāzārı’nda Necmeddīn Bey’in 

yazıḫānesine gittim. Öğle yemeğini birlikte Beyoğlu’ndaki kulübde yedik. Oradan 

vasaṭī sā‘at birde Merkez-i ‘Umūmī’ye gittim. Müẕākere başlamış idi. Taḫmīnen 

vasaṭī sā‘at üç //VII-153// var idi. Ṭanīn gazetesinin bir ‘ilāvesi neşrolundu. Bundan 

Karadağ Ḥükūmeti’nin Devlet-i ‘Osmāniyye’ye i‘lān-ı ḥarb eylediği anlaşıldı. Cenāb-
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ı Ḥaḳ vaṭanımızı tehlikeden maḥfūż ve Millet-i ‘Osmāniyye’yi manṣūr ve mużaffer 

buyursun Āmīn. //VII-154//  

 

14 Teşrīn-i Evvel Sene 328 Pāzār 

 

Bugün ṣabāḥleyin Üsküdar’a gittim. Maḥmūd Şevket Paşa’yı ḫānesinde buldum. Ben 

kapıdan girer iken Şerīf Ca‘fer Paşa Ḥaẓretlerine teṣādüf ettim. Merkez-i ‘Umūmī’ye 

gideceğini söyledi. “Ben de gideceğim faḳaṭ Paşa ile görüşeyim.” dedim. Şerīf 

Ḥaẓretleri gitti. Ben de yukarıya //VII-155// çıktım. Sābıḳ Lazistān Meb‘ūsu Ẓiyā 

Mollā ile Maḥmūd Şevket Paşa’dan başka kimse yok idi.  

 

Paşa muḥārebeden pek muẓṭarib olduğunu çünki erzāḳ ve mühimmāt her şey mevcūd 

olduğu ḥālde her ṭarafta maġlūb hem de muḥārebesiz maġlūbiyyet ne felāket 

olduğunu yana yakıla anlattı. Sırbların Priştine’yi işġāl //VII-156// ve Đslāmları ḳatl-i 

‘ām eylediklerini ve Üsküb’ü işġāl etmek üzere bulunduklarını ve Şarḳ Ordusu’nda 

Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın ḫaṭāsıyla ordumuzun bozulduğunu ve Kırkkilisa’yı 

Bulgarların işġāl eylemiş olduğunu hele Yūnānīlerin Alasonya ve Serfiçe’yi işġāl 

eylemeleri ‘akıllara ḥayret verdiğini pek müte’essir olarak anlattı. Paşa’nın müte’essir 

x olmağa ḥaḳḳı vardır. Vaṭan ve millet ḳaydı ẕāten insānı müte’essir eder. Faẓla 

olarak şu muḥārebenin //VII-157// planını ve mühimmātını iḥẓār etmiş olan bir 

ḥarbiyye nāżırı olmak ḥasebiyle böyle pek beyhūde yere bir maġlūbiyyet 

görmesinden elbette müte’essir olur.  

 

Ma‘hāẕā bununla her türlü ümmīdin maḥvolmadığını Cenāb-ı Ḥaḳḳın ‘avn ve 

nuṣretiyle inşā’allāh ġalebe bizde olacağına birlikte du‘ā ettikten sonra öğle ṭa‘āmının 

ḥāẓır olduğu ḫaber verildi. Birlikte ṭa‘ām ettik. Yemekten sonra Ẓiyā Mollā gitti. Ben 

Paşa ile kaldım.  

 

“Dünkü Cum‘a ertesi 13 Teşrīn-i Evvel Sene 328 Beşiktaş //VII-158// Sarāy-ı 

Hümāyūnu’nda a‘yān ve ‘ulemādan ba‘ẓılarıyla vükelānın birlikte bir meclis 

‘aḳdeylediklerini gazetelerde gördüm. Siz de orada ḥāẓır imişsiniz. Müẕākereniz neye 

dā’ir idi?” dedim.  
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Paşa “Vallāhī birāder insān o meclde o mecliste bulunmakla ḥayret eder. Ne 

söyledikleri ve ne konuştukları x ‘acīb bir şekildedir. Gūyā aḥvāl-ı ḥāẓıra-i ḥarbiyye 

ve siyāsiyyeye dā’ir görüşülüp ḳarār verilecek idi. Ṣadr-ı A‘żam bütün bütün //VII-

159// ‘ateh getirmiş bir kocakarı olmuş. Dīger vükelā ona tābi‘ olmuşlar. Kāmil 

Paşa’yı hīç anlamadım çünki beş altı sā‘at żarfında ağzından bir kelimeyi işitemedim 

muttaṣıl sükūt. Aḥvāl-i ḥarbiyyeden baḥsettiler. Bu maġlūbiyyetlerin esbābını taḥarrī 

ve ta‘yīn etmek için çalıştılar. Nihāyet beş sebeb buldular.  

 

1.  Efrād-ı ‘askeriyyenin vaḳtiyle ta‘līm görmedikleri. 

 

2.  Ẓābiṭānın vaḳtiyle siyāsiyyātla //VII-160// meşġūl bulunmaları. 

 

3.  Ẓābiṭānın kāfī miḳdārda olmaması. 

 

4.  Erzāḳ ve mühimmātın ve efrādın vaḳtiyle sevḳ edilememesi. 

 

5.  Kumandanların (a cehli (bilhassa ‘Abdullāh Paşa ile Ġarb Ordusu 

Kumandanı a‘yāndan Ḥarbiyye Nāżır-ı Esbaḳı ‘Alī Rıẓā Paşa’nın) 

isimleri taṣrīḥ edilerek bunların ‘adem-i kifāyesi sebebleri beyān edildi 

ve bunları //VII-161// kāmilen bizim üzerimize ‘aṭf ve taḥmīl etmek 

istiyorlar. 

 

Bunların hepsine cevāb vermek pek kolaydır. Ẕāten evvelce defā‘atle de söylemiş 

idim. Faḳaṭ dünkü gün münākasaḳaşa etmeyi münāsib görmedim. Çünki şu sırada 

münāḳaşa Bizansları taḳlīd gibi bir şey olacak idi. Ta’rīḫten utandım sustum. Şimdi 

size söyleyeyim.  

 

I.  Birinci fıḳra doğru değildir. ‘Asker ta‘līm görmüştür. Ḥattā o derece 

ta‘līm gösterilmiştir ki herkes ‘askerin //VII-162// bu ḳadar çalıştırılmasını çok 

görüyorlar idi. 

 

II.  fıḳra doğrudur. Ẓābiṭān istiḥṣāl-ı meşrūṭiyyet için siyāsiyyātla iştiġāl 

ettiler. Sonra biz bunu men‘etmek istedik. Faḳaṭ birden bire men‘ kolay değildi. 

Ma‘lūm olan lāyiḥa-i ḳānūniyyeyi Meclis-i ‘Umūmī’ye tevdī‘ eyledik. 
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III.  fıḳra da doğrudur. Ẓābiṭān ordumuza kāfī değildir. Bu ‘adem-i //VII-163// 

kifāyeyi Meclis-i Meb‘ūsān kürsīsinde kaç söyledim. Faḳaṭ ẓābiṭ manṭār gibi 

yerden bitmez mektebden yetişir ammā onlar diyor ki ‘Eski ẓābiṭleri kāmilen 

teḳā‘üd ettiniz. Onları muḥāfaża etmemeli* [*��9�� etmemeli yazılmış; daha ا'ت

sonra ikinci mīm’in üzeri karartılmış; mana bakımından etmeli olması gerek] 

idiniz.’ Ḥālbuki onların da miḳdārı kāfī olmamakla berāber bugün hīç biri işe 

yarayacak ādam değildirler. Ma‘hāẕā mevcūd olan ḳavānīn-i ‘askeriyye 

mūcebince onlar teḳā‘üd olmakla ‘askerden çıkmadılar iḥtiyāṭ ẓābiṭidirler. //VII-

164// Đsterler ise celb ve istiḫdām edebiliriz. 

 

IV.  sebebin bize ta‘alluḳunu anlayamadım. Hey’et-i ḥükūmet aḥvāli keşfeder 

sevḳiyyātı ona göre yapar. Niçin yapmamışlar bilemedim. Bunu da söylemekten 

maḳṣadları bize taḥmīl ise pek ġarībdir.  

 

V.  fıḳra ise bütün bütün ḥayretimi mūcibdir. Cāhil kumandanları ta‘yīn eden 

kendileri değil midir?  

 

Her ne ise nihāyet bana Ġarb Ordusu //VII-165// kumandanlığı teklīf ettiler. ‘Alī Rıẓā 

Paşa’yı ‘azletmek istediler.  

 

Dedim ki ‘Bu devlet 93 Muḥārebesi’nde esnā-yı ḥarbde kumandan ‘azletmenin ne 

büyük ḫaṭā olduğunu tecrübe etmiştir. Daha bu tecrübeden tavaḳḳī buyurunuz.26’  

 

Benim bu sözüm üzerine Ḥüseyin Ḥilmī Paşa ‘Öyle ise senin ḥamiyyetin vardır ‘Alī 

Rıẓā Paşa’nın ma‘iyyetinde Erkān-ı Ḥarbiyye riyāsetini ḳabūl et.’ dedi.  

 

Cevāben ‘Ben müddet-i medīdeden beri //VII-166// icrā ile meşġūlüm. Erkān-ı 

Ḥarbiyye veżā’ifini bugün īfāya muḳtedir değilim. Benim īfāya muḳtedir 

olamayacağım bir işi bana ḥavāle ediyorsunuz.’ dedim.  

 

‘Öyle ise ‘Alī Rıẓā Paşa’nın mevḳi‘ini ḳabūl eyle.’ diye çok ıṣrār ettiler. Dedim ki 

‘Hani* [*���� haninin sonundaki ى harfi çok kötü yapılmış] bugün ḳabūl etsem iki 

günde anca Selānik’e varırım. Oradaki tertībātı anlamak için de birkaç gün lāzımdır. 
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Ḥālbuki vaḳtin //VII-167// ḥāl ve zamānın bu dört günü ẓıyā‘a müsā‘adesi yoktur. 

Hem de kumandan değiştirmek büyük ḫaṭādır. Ben bunu ḳabūl etmem.’  

 

Bir de kendilerine dedim ki ‘Geçenlerde beni Meclis-i Vükelā’ya da‘vet etmiş idiniz. 

Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi de orada idi. Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi Bulgaristān’a karşı 

tecāvüz edemeyeceğimizi söyledi. Ben de bunu taṣdīḳ ettim ve size dedim ki ‘Bizim 

planımız (ḥarbiyye nāżırı iken //VII-168// tertīb ettiğimiz) Bulga Karadağ ve Yūnān 

Ḥükūmetlerine karşı müdāfa‘a ḥālinde bulunmak ve Sırb’a karşı da öyle ḥareket 

etmek ve ufak ufak birer Plevne mevḳi‘i vücūda getirerek onları durdurmak Bulgar’a 

karşı üç yüz bin ḳadar ‘asker taḥşīd edince Bulgar’a tecāvüz etmek onu ezdikten sonra 

dīgerlerinin īcābına bakmak olduğunu söyledim. Ḥālbuki siz dört devlet ḥudūdunda 

bulunan ordularımıza //VII-169// tecāvüz emrini vermişsiniz. Böyle her ṭaraftan 

tecāvüz emrini vermek ḫaṭāsını niçin yaptınız?’ dedim. Kimseden ḳaṭ‘ī ve şāfī bir 

cevāb alamadım. Faḳaṭ merāḳta kaldım. Bunun sebebini öğrenmek istedim. Ma‘ārif 

Nāżırı Sa‘īd Bey’den sordum. O dedi ki ‘Evet öyle idi. Faḳaṭ sonra erkān cihet-i 

‘askeriyye bize dediler ki ‘Taḫmīnimizin fevḳinde sevḳiyyātımız oldu. Tecāvüz 

edecek bir ḥāldeyiz.’ dediler. //VII-170// Bizim de pāramız yoktur. Mes’eleyi bir ān 

aḳdem bitirmeyi menāfi‘-i memlekete muvāfıḳ görerek tecāvüz edilmesini tensīb 

ettik.’  

 

Sonra Ḫāriciyye Nāżırı Noradunkyan Efendi ‘Ah bir iki yerde olsun bir mużafferiyyet 

gösterebilsek bize müżāharat edecek devletler derḥāl işe karışacaklar mes’ele bizim 

lehimize ḥalledilmekecektir.’ diyor idi. Bundan ve Sa‘īd Bey’in //VII-171// 

sözlerinden anladım ki Hey’et-i Vükelā müdāḫele-i ecnebiyyeyi da‘vet ederek 

muḥārebeyi durdurmak ṣūretini düşünmüşler. Süferādan biri de ‘Bir iki mużafferiyyet 

gösterir iseniz müdāḫele olunabilir.’ demiş. Hey’et-i Vükelā da tecāvüz etmekle 

mużafferiyyet olur żannıyla bu emri vermişler ne ḳadar büyük ḫaṭā etmişler.  

 

Đşte birāder o meclis-i ‘ālīde görüştüğümüz şeyler hep böyle ‘der ki dedim ki’den* 

 VII-172// ‘ibārettir. Şaşırmışlar (93) senesinde olduğu gibi// [yazılmışد��ک� �'�6��%9*]

bir hey’et-i ‘ālīyye toplamak istemişler toplamışlar. Herkes üzerinden mes’ūliyyeti 

atmak istiyor.”  
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Maḥmūd Şevket Paşa sözleri bu dereceye getirince ben dedim ki “Bunlar ile 

üzerlerinden mes’ūliyyeti atamazlar. Kendi ḫaṭālarını sābıḳ kabineye yükletemezler. 

Paşam bence bunların ehemmiyyeti yoktur. Yalnız bir şey beni düşündürüyor. O da 

//VII-173// Allāh muḥāfaża buyursun ‘Osmānlı Ordusu maġlūb olursa bunlar 

kendilerini kurtarmak için bir iḫtilāl-ı dāḫilī çıkarmazlar mı? Ẕāten gūyā kendi 

ḥayātlarına Cem‘iyyet ṭarafından su’iḳaṣd olunur vāhimesi ekserinin ve bilḫāṣṣa 

Cemāleddīn Efendiyle Nāżım Paşa’nın ẕihnini işġāl eylediğini çoktan beri işitiyorum. 

Bu vāhime bir ṭaraftan ahālīnin kendilerinden ḥesāb sormaları vāhimesi de dīger 

ṭaraftan bu ẕevātı korkutur ise memlekette bir iḫtilāl yaparak kendilerine //VII-174// 

ḫaṣım ‘addettikleri kimseleri maḥvetmek şu ṣūretle mevḳi‘lerini te’mīn etmek iḥtimāli 

yok mudur? Vāḳı‘a Hey’et-i Vükelā’dan cümlesi ḥaḳḳında böyle xxx ithāmātta 

bulunamam ve bulunmak günāhtır – ammā içlerinde böyleleri de vardır – bu da 

bīṭaraf olan ẕevāt için ġayri ḳābil-i inkārdır.  

 

Ḥayātın o ḳadar ehemmiyyeti yoktur. Emīn olunuz ki Paşam beni öldürürler diye 

korkmuyorum. Kendime ehemmiyyet vermek //VII-175// istemem. Belki ben bir 

gūşede kalırım. Hīç kimsenin ta‘arruẓuna uğramam. Uğrasam da Ḫüdā ‘Alīm 

ehemmiyyeti yoktur. Ancak memlekette böyle bir ḥālin vuḳū‘undan korkuyorum. 

Nefsim için değil yine memleket için korkuyorum.”  

 

“Evet.” dedi “Olabilir dünyāda herşey olmuş. Faḳaṭ memleket de batar. Faḳaṭ Hey’et-

i Vükelā’da bu işi yapacak ādam göremiyorum. //VII-176// Hepsi korkaktırlar. Yalnız 

Maḥmūd Muḫtār’dan emniyyet cā’iz değildir. Şimdiki orduda vuḳū‘a gelen ḫaṭāsını 

mu‘tādı vechile başkalarına taḥmīl etmek için eğer elinde ḳuvvet bulunur ise her şeyi 

yapmaktan çekinmez. Ḥattā bu ādam bir vaḳit diktatör olmak hevesine bile düştü. 

Kabineye Ḥaḳḳī Paşa zamānında baḥriyye nāżırı olarak girmiş idi. Benim ṭabī‘atımı 

bilirsiniz. Arkadaşlarım ile ḫōş //VII-177// geçinmek isterim. Bununla ḥüsn-i 

mu‘āmele eder idim. Benim ḥüsn-i mu‘āmelemden cür’et alarak bir gün bana ‘Đşler 

iyi gitmiyor. Sen ṣadr-ı a‘żam ol Nāżım Paşa’yı da ḥarbiyye nāżırı yapalım. Ben de 

baḥriyye nāżırı kalayım. Đşleri elimize alalım düzeltelim.’ dedi.  

 

Ben Ona cevāben ‘Ben ‘askerim ṣadr-ı a‘żam olamam ve olmak istemem.’ dedim. 

‘Öyle ise sen ḥarbiyye nāżırı kal Nāżım Paşa’yı baḥriyye nāżırı yapalım ben de //VII-

178// başka bir neżāret alırım bizim pederi ṣadr-ı a‘żam yapalım.’ dedi. Maḳṣadını 
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anladım. Dedim ki ‘Birāder senin maḳṣadın diktatör olmaktır. Faḳaṭ bunun imkānı 

yoktur. Zīrā gözü açılmış ḥürriyyet nedir görmüş olan memleketimizde diktatörlüğün 

beḳāsı olamaz. Nihāyet üç ay devām edebilir. Sonra hepimiz maḥvolduğumuz gibi 

memleket de maḥvolur.’ dedim. Đşte Maḥmūd //VII-179// fikri budur. Bu ādamdan her 

şey umulur. Bir de geçenlerde bana bir söz söyledi. Nażar-ı diḳḳatimi celbeyledi. 

Dedi ki ‘Siz Taṣfiyye-i Rüteb-i ‘Askeriyye Ḳānūnu’nu benim için yaptınız. Ammā 

benim elimdeki fermānları muḥāfaża ediyorum. Bir gün meydāna çıkacağım. 

Nişānlarımı dikeceğim. ‘Đşte birinci ferīḳim.’ diyeceğim.’ dedi.  

 

Cevāben ‘Taṣfiyye ḳānūnunu ben yapmadım. Yapmışlar. Ma‘hāẕā ben de rütbemi 

ẓāyi‘ edenlerdenim.’ dedim. //VII-180// Sözünü benden çevirerek ‘Benim için yaptılar 

faḳaṭ göreceksin.’ dedi. Doğrusu bu sözleri benim diḳḳati diḳḳatimi celbetti.”  

 

Paşa’nın sözleri bitti. Benim de sözüm kalmadı. Vedā‘ ederek ayrıldım. Üsküdar 

iskelesinde vapura bindim. Köprüye çıktım. Oradan bir ‘araba ile Merkez-i 

‘Umūmī’ye vāṣıl oldum. Arkadaşlar ayakta bana ḫiṭāben “Ḫaberin var mı //VII-181// 

Kāmil Paşa ṣadr-ı a‘żam oldu.” dediler. “Ḫaberim yoktur.” dedim. “‘Acabā mevsūḳ 

mudur?” diye sordum. “Mevsūḳtur şimdi Dāmād Erkān-ı Ḥarb Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey 

ḥuẓūr-ı hümāyūna dāḫil olmuş Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī kendisi biẕẕāt söylemiş. Ve 

ḥattā ‘ilāveten ‘Đttiḥād ve Teraḳḳī ‘aleyhine ḫuṣūmet etmemesi için Kāmil Paşa’ya 

yemīn dedirdim* [*J��'� yazılmış; ya  ا����1دمettirdim ya د'�'ر�م dedirdim olacak] ondan 

sonra ṣadārete naṣbettim.’ buyurmuş.” dediler. “O ḥālde mevsūḳtur.” dedim. //VII-

182// Ṣadāret alayının vuḳū‘una muntażır olduk. Aḫşāma ḳadar hīç bir şey żuhūr 

etmedi.  

 

Đki sā‘at evvel Maḥmūd Şevket Paşa ile vuḳū‘bulan mülāḳātta Paşa geçende ḥuẓūr-ı 

hümāyūna ḳabūl buyurulduğuna Kāmil Paşa’yı ṣadārete naṣbeylemesi için dā’imā 

kendisine Vaḥīdeddīn Efendiyle Dāmād Ferīd Paşa’nın ve bir de a‘yāndan Seyyid 

‘Abdülḳādir Efendi’nin tavṣiyye etmekte olduklarını Ẕāt-ı Şāhāne’nin //VII-183// 

ḥikāye buyurduğunu ve bu ḫuṣūṣta re’yini sorunca “‘Efendimiz ‘Abdülḳādir Efendi 

umūr-ı devletten bīḫaber hīç bir şeyden anlamaz bir ādamdır böyle şeye karışması 

doğru olmaz.’ dedim. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ‘Ġāzī Muḫtār Paşa’nın ‘āciz ve umūr-ı 

idāreye ġayri muḳtedir olduğundan Kāmil Paşa’yı ta‘yīn etmek lāzım olduğunu 

söylüyorlar.’ buyurdu. Ben de cevāben ‘Efendimiz Meclis-i Meb‘ūsān küşād 
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edilinceye ḳadar //VII-184// vükelāyı tebdīl doğru değildir. Sonra mes’ūliyyeti 

kāmilen Efendimiz der‘uhde buyurmuş olursunuz.’ dedim. ‘Bir de Kāmil Paşa’nın 

ḥiss-i intiḳāmından korkarım. Memlekete ẓararı olur.’ diye ‘ilāve eyledim. Ẕāt-ı 

Şāhāne ‘Evet doğrudur yapmam.’ buyurdu.”  

 

Arkadaşlar Kāmil Paşa’nın ṣadāreti ḫaberini verince Maḥmūd Şevket Paşa’nın şu 

ḥikāyesini de derḫāṭır ettim. //VII-185// Kāmil Paşa’nın Ẕāt-ı Şāhāne’ye olan 

te’mīnātı kāfī görülmüş demek olacaktır diye düşündüm. Faḳaṭ aḫşām oldu hīç bir 

ḫaber ve eser görülmedi işitilmedi.  

 

15 Teşrīn-i Evvel Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Dersten sonra Merkez-i ‘Umūmī’ye vardım. 

Ṣadāret alayından ḥālā ḫaber yoktur. Aḫşām yaklaştı ḥālā bir ḫaber yoktur. //VII-186// 

Esbāb-ı te’eḫḫürü anlamak istedik. O sırada vürūd eden ba‘ẓı rüfeḳā Kāmil Paşa’nın 

ḳabūl etmediğini ḥattā “Đki māh sonra bile ḳabūl edeceğim şübhelidir.” dediğini 

söylediler. Faḳaṭ Ẕāt-ı Şāhāne Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey’e Paşa’yı taḥlīf ederek ta‘yīn ettiğini 

söylemiş. Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey yalan söylemez şu ḥālde Kāmil Paşa’nın dünkü gün 

ṣadārete ta‘yīni muḥaḳḳaḳtır. Esbāb-ı te’eḫḫürü başka olmalıdır. //VII-187// diye 

istiknāhta bulunduk. O arada birisi gelerek (ḫāṭırımda kaldığına göre Đstanbul Hey’et-i 

Merkeziyyesi a‘ẓāsından Kāmil Bey Kemāl Bey) Ġāzī Muḫtār Paşa’nın mühr-i 

hümāyūnu vermediğini ‘Bu ‘ādetā ‘azildir. ‘Azil ise meşrūṭiyyete muḫāliftir. Ben 

isti‘fā etmem.’ dediğini ḫaber verdi. Ġāzī Paşa’nın ṣafveti ve besāṭet-i ‘aḳlı buna 

müsā‘id olduğundan en muvāfıḳ sebeb bu olmalıdır veyāḫūd Ẕāt-ı Şāhāne sonradan 

//VII-188// fikrederek Ġāzī Paşa’yı ibḳā buyurmuştur. Aḫşām sā‘at vasaṭī dört 

buçukta Merkez-i ‘Umūmī’den ayrıldım. Kalamış vapuruyla Erenköyü’ndeki ḫāneme 

geldim. Vapurda Şūrā-yı Devlet Tanżīmāt Re’īsi Sa‘īd Bey ve a‘ẓāsından Kemāleddīn 

Bey ve Ebūẓẓiyā Tevfīḳ Bey ile berāber konuşarak geldik. Kemāleddīn Bey Dāmād 

Şerīf Paşa’nın Ḫāḳān-ı Sābıḳ ‘Abdülḥamīd-i Sānī’yi getirmek üzere Selānik’e 

ḥükūmet //VII-189// ṭarafından gittiğini söyledi.  
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Bugün öğle zamānına vaḳtine ḳadar evden çıkmadım. Ṣabāḥleyin Dā’ire-i Meşīḫat 

Me’mūrīn Ḳalemi Müdīri Sābıḳ Baḥrī Efendi geldi. Denizli Meb‘ūs-ı Sābıḳı Ġanī 

Bey de geldi. Birlikte muṣāḥebet ettik. Ġanī Bey gitti. Baḥrī Efendiyle birlikte ṭa‘ām 

ettik. Sonra Kütahya //VII-190// Meb‘ūs-ı Sābıḳı ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye gittik. 

Oradan Ġanī Bey’in ḫānesine gittik. Bir sā‘at ḳadar oturduk. Sonra dördümüz berāber 

gezdik. Havā aldık. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi istīcār etmek istediği bir ḫāneye baktı. 

Muṣāḥebemiz ‘alelekser muḥārebeye* [*�&���� muḥārebe yazılmış] dā’ir idi. 

Cümlemiz Millet-i ‘Osmāniyye’nin i‘tilāsına ve ‘asākirimizin manṣūr ve mużaffer 

olmasına du‘ālar ediyor idik. //VII-191// Su‘ādiyye Cāmi‘-i Şerīfi’nin yanında Baḥrī 

Efendi ayrıldı Kozyatağı’ndaki ḫānesine gitti. Sonra Ġanī Bey de evinin civārında 

ayrıldı. ‘Abdullāh Efendiyle ben istasyona ḳadar geldim. Đstasyonda Sābıḳ Bursa 

Meb‘ūsu Rıẓā Bey’i gördük. Onunla berāber oturup konuştuk. Sā‘at vasaṭī beş olmuş 

idi. Ḫānelerimize ‘avdet eyledik. //VII-192// 
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Bugün ṣabāḥleyin neşrolunan gazetelerde ṣadāretin Kāmil Paşa’ya tevdī‘ buyurulduğu 

ve vükelānın ḳısmen tebeddül eylediği i‘lān olunuyor. Geçen pāzār günkü ḫāṭıra 

taḥaḳḳuḳ etti. Faḳaṭ bunun düne ḳadar te’eḫḫür etmesinin esbābını ḥālā anlayamadım. 

Vükelānın tamāmen teşekkülünden sonra anlayacağımı ümmīd eylerim. Vükelānın bu 

ṣūretle tebeddül ve teşekkülünden memnūn ve muṭma’in oldum. Denizli Meb‘ūsu 

Ġanī Bey geldi. O da benim gibi hey’et-i cedīdeden //VII-193// muṭma’in görünüyor 

ve “Bunlardan memlekete bir ẓarar gelmez.” diyor idi. Gerçi içlerinde müfriṭ ve muẓır 

ādamlar vardır. Faḳaṭ ekserīsi mu‘tedil ve ḫayırḫāhtırlar. Ma‘hāẕā kabine tamāmiyle 

ve ḳaṭ‘iyyen teşekkül etmiş ‘addedilemez. Yarına ḳadar beklemek lāzımdır. Cenāb-ı 

Ḥaḳ vaṭan ve millet ḥaḳḳında ḫayırlar iḥsān buyursun Āmīn. //VII-194// 

 

[sayfa VII-195-196 boş] 

 

Defter IX 

 

Bugünden i‘tibāren ḫāṭırātımı muntażaman yazmağa ḳarār verdim. 
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Dün Merkez-i ‘Umūmī’de verilen ḳarār vechile ṣabāḥleyin Erenköyü’nden 

şimendüferle Ḥaydarpaşa’ya ve oradan ‘araba ile Üsküdar’da Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın ḫānesine gittim. Paşa’yı yalnız buldum. Odanın ortasında bulunan māṣa 

üzerine Rumeli ḥarīṭasını sermiş ve yazıḫānesinin önünde oturmuş yazmakla meşġūl 

idi. Beni görünce “Eyvāh bittik.” dedi. Maḳṣadı evvelsi gün şāyi‘ olan Şarḳ 

Ordusu’nun Lüleburgaz cihetlerinde Bulgar Ordusu’na maġlūb olmasına işāret idi. 

Paşa biṭṭabi‘ bilcümle Müslümānlar gibi //IX-01// pek müte’essir idi. Esbāb-ı 

inhizāma dā’ir ma‘lūmātı olup olmadığını sordum. “Ma‘lūmāt-ı ṣaḥīḥe alamadım.” 

dedi. “Çatalca’da ordumuzun muḳāvemet xxx etmek imkānı var mıdır?” diye su’āl 

ettim. “Birāderim Ḫālid Çongra Muḥārebesi’nde mecrūḥ olmuş dün geldi. Onun 

rivāyetine nażaran ‘askerin ḳuvve-i ma‘neviyyesi kırılmıştır. Öyle ise muḳāvemet 

olunamaz. Faḳaṭ benim fikir ve i‘tiḳādıma göre eğer ‘askerin ḳuvve-i ma‘neviyyesi 

bozulmamış ise Çatalca mevḳi‘i Baḥr-ı Sefīd ile Siyāh arasında kırk kilometroluk 

maḥaldir. Đki ṭaraftan denizden //IX-02// vapurlarımızdaki toplarımız sekiz 

kilometroluk maḥalleri āteş altına alabilir. Çatalca’da mühim bir ḳuvvet teşkīl 

edilerseek muḳāvemet mümkindir ve bence me’mūldür.” dedi.  

 

“Kumandanyı size tevdī‘ etseler ḳabūl eder misiniz?” dedim.  

 

“Vallāhī birāder insān böyle bir zamānda ḫidmet etmek ister faḳaṭ ‘Ben yapaarım.’ 

diyerek meydāna çıkmak doğru olmaz. Aḥvāl-i ‘askeriyyeyi tedḳīḳ edemedim. 

‘Askerin ḳuvve-i ma‘neviyyesi yerinde ise ḳabūl ederim.” //IX-03//  

 

Bundan sonra Paşa ‘askerin levāzım ve mühimmāt-ı ḥarbiyyesinde noḳṣān olmadığını 

ve zamānında dercedilmiş ve iḥẓārı te’mīn kılınmış olan ẕeḫā’ir ve mühimmāt-ı 

ḥarbiyyeye dā’ir tafṣīlāt i‘ṭāsı etti. Sā‘at vasaṭī on bir buçuğa geliyor idi. Vedā‘ ederek 

ayrıldım. Doğru Merkez-i ‘Umūmī’ye geldim. Ṭal‘at Bey (Edirne) ordudan gelmiş. 

Bu ṣabāḥ trenden çıkmış merkezde bulunuyor idi. Ḥarbe dā’ir ma‘lūmāt aldık. Bunun 

da verdiği ma‘lūmāta nażaran esbāb-ı maġlūbiyyetin başlıcası //IX-04// sevḳiyyāttaki 

yolsuzluk ve ordudaki idāresizliktir. Maḥmūd Şevket Paşa da Vize ve Lüleburgaz 

Muḥārebesi’ndeki maġlūbiyyetine seferberlik ḥālinde sevḳiyyāttaki idāresizlik 

olduğunu söylüyor idi.  
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Erenköyü’ndeki ḫānemdeyim. Ṣabāḥleyin Baġdād Vālī-i Esbaḳı Mecīd Efendi geldi. 

Bu ẕāt bundan bir hafta muḳaddem yine gelmiş Đstanbul’a indiğim cihetle beni 

bulamamış //IX-05// bugün ikinci def‘a olarak gelmiştir. Đlk def‘a görüştüğüm bir 

ẕāttır. Mebādī-i mükālemede efendi “Size karşı ḥürmetim vardır görüşmek arzū ettim. 

Evvelce (ben neżārette iken demektir) gelemedim çünki bir şey ṭalebine ‘aṭfedilmek 

iḥtimāli var idi. Evvelce birāderiniz Ḥaḳḳī Bey merḥūm ile bir kardeş gibi idik. 

Olvaḳt sen çocuk idin. Bir de senin evḳāf-ı islāmiyyeye olan ḫidemātın ḥasebiyle seni 

görmek ve teşekkür etmek ister idim.” dedi.  

 

Ben de “Teşekkür ederim teşrīf buyurdunuz.” dedim. Bir sā‘at ḳadar oturdular. //IX-

06// “Bugünkü Đḳdām gazetesini okudunuz mu? Ṣādıḳ Bey’in bir beyānnāmesi vardır. 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāf mü’essesāt-ı siyāsiyyesinin seddedildiğini i‘lān ediyorlar. ‘Acabā 

bundan maḳṣad nedir?” dedi.  

 

Ben “Birkaç günden beri Đstanbul’a gitmediğimden kimseyi görmedim. Đşin aṣlını 

tamāmiyle bilmiyorum. Faḳaṭ bizim Đttiḥādcılar aradaki fırḳa ḥissinin kaldırılmasını 

ve memleketin şu ḥāl-i ḫaṭarında tevḥīd-i mesā‘ī edilmesini Ḥürriyyet ve Đ’tilāf’a 

teklīf ettiler żannediyorum. Đ’tilāfcılar ise //IX-07// Đttiḥādcılar ile birleşmekten ise 

dağılmayı daha muvāfıḳ bulmasalarak böyle bir beyānnāme neşretmeleri 

muḥtemeldir.” dedim.  

 

Mecīd Efendi “Ḥükūmetin Đttiḥādcılara ‘Đşte Ḥürriyyet ve Đ’tilāf dağıldı siz de 

dağılınız.’ demesi muḥtemel değil midir?” dedi.  

 

Ben “Żannetmiyorum çünki cem‘iyyetlerin dağılmaları ḳānūn ile olabilir. Elyevm 

cem‘iyyetler ḳānūnu mevcūd iken öyle teklīf naṣıl olabilir?” deyince Efendi 

“Muvaḳḳat bir ḳānūn yapmak müşkil değildir.” //IX-08// dedi. Ben de “Olabilir.” 

dedim.  

 

Sözü Kāmil Paşa’ya intiḳāl ettirerek dedi ki “Ben Kāmil Paşa’yı otuz sene 

muḳaddeminden beri tanırım. Bu ẕāt Đ’tilāfcıların dediği ḳadar muḳtedir değildir. 
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Faḳaṭ bütün bütün boş ādam de değildir. Ancak pek ziyāde ġareẓkārdır. Maġlūb-ı ḥırṣ 

ve ġareẓ olur diye korkarım.”  

 

Ben “Öyle diyorlar. Ġareẓ fenā şeydir. Ḫuṣūṣiyle seksen yaşını tecāvüz etmiş olan o 

gibi ẕevātta görülmesi pek çirkīn oluyor. Bilḫāṣṣa böyle bir zamānımızda ne 

oluyoruz* [*روز	او�' yazılmış]?” //IX-09// Mecīd Efendi* [*9ج�دى Mecīdī yazılmış; دى�Aا 

 .Mecīd Efendi olacak] ba‘delvedā‘‘avdet etti 9ج�د
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Bu ṣabāḥ erken (vasaṭī yedi buçuk treniyle) Đstanbul’a indim. Evvelā Beşiktaş’a 

gittim. Şirket-i baḳḳāliyyeye olan tekmīl borcumu verdim. Ba‘ẓı erzāḳ aldım. Onun 

da pārasını verdim. Oradan Đstanbul’a Nūr-ı ‘Osmāniyye Cāddesi’nde ‘Āṭıf Bey 

merḥūmun ḫānesi karşısında bulunan Merkez-i ‘Umūmī ittiḫāẕ olunan ḫāneye gittim. 

//IX-10// Ṭal‘at Bey’i gördüm. Dedim ki “Evvelki gün neşrolunan gazeteler seninle 

Ḥācī ‘Ādil Bey’in Ṣadr-ı A‘żam Kāmil Paşa ile görüştüğünüzü* [*و�و/د�آزى% 

yazılmış] yazıyor ne konuştunuz?” 

 

Ṭal‘at Bey “Gece Bāb-ı ‘Ālī’de mülāḳāt ettik. Cem‘iyyet’in ḥükūmete dā’imā 

müżāhir olacağını ve faḳaṭ ordunun ḥāli pek de iyi olmadığını kumandanlar 

değiştirilmailmedikçe ḥarbin netīcesinden ḫavfetmek lāzım geleceğini ve Nāżım 

Paşa’nın yerine Tatar ‘Osmān ve Maḥmūd Şevket Paşalardan birinin ta‘yīni ḥālinde 

//IX-11// ‘askerin ḳuvve-i ma‘neviyyesinin tezāyüd edeceğini söyledik.  

 

Kāmil Paşa cevāben Tatar ‘Osmān Paşa’yı tanımadığını Maḥmūd Şevket Paşa ise 

Bāb-ı ‘Ālī’ye da‘vet olunduğunda bile fikrini beyān etmemekte olduğundan onun 

intiḫābının muvāfıḳ olmadığını söyledi. Ve ‘ilāveten ‘Şu sırada Nāżım Paşa’nın 

tebdīli de münāsib olmaz.’ dedi. Faḳaṭ bununla berāber Nāżım Paşa’yı pek de iltizām 

etmediği ṭarz-ı ifādesinden anlaşılıyor idi.  

 

Sonra Avrupa kabineleriyle cereyān etmekte olan muḫāberāt ḥaḳḳındaki müṭāla‘asını 

sorduk. //IX-12// Buna da Kāmil Paşa şöyle cevāb verdi. 
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‘Muḥārebe devām ediyor. Düvel-i Mu‘ażżama’nın tavassuṭ etmelerini ṭaleb ettik. 

Henūz cevāb alamadık. Muḥārebeden muḳaddem bize teblīġ ettikleri şey ḥarbi biz 

kazansak da ġā’ib etsek de istatükonun muḥāfaża edileceğinden ‘ibāret bulunduğu 

ḥālde muḥārebenin bizim ‘aleyhimize netīcelenmek üzere olduğunu gördükleri gibi 

sözü değiştirdiler. Şimdi istatükonun muḥāfażası mümkin olamayacağını söylüyorlar. 

Böyle sözünde durmamak Düvel-i Mu‘ażżama’ya yakışır mı? Bilcümle //IX-13// 

Düvel-i Mu‘ażżama süferāsına dedim ki ‘Rusya Ordusu’nu Đstanbul’a sokmayan ve 

Meḥmed ‘Alī Ordusu’nu Kütahya’dan çeviren Avrupa hey’et-i düveliyyesi Bulgar’a 

söz anlatmaktan ‘āciz midir? Buradan hīç birinizi bırakmam Pādişāh burada Velī‘ahd 

burada ben de burada kalacağım siz de berāber kalırsınız x birlikte ölürüz. Sağ kalır 

isek birlikte kalırız.’ dedim.  

 

Bu sözleri söyledikten sonra Kāmil Paşa sözü meşrūṭiyyete naḳletti ve ‘Meşrūṭiyyet 

//IX-14// kimin için olacaktır?’ dedi.  

 

Bundan sonra ben (Ṭal‘at Bey) dedim ki ‘Biz yalnız ḥükūmet ile değil Ḥürriyyet ve 

Đ’tilāf Fırḳasıyla da bir i’tilāf ḥuṣūle getirmek için ṣarf-ı mesā‘ī ediyoruz.’  

 

Kāmil Paşa bu sözüme cevāben ‘Onlar ẕāten yarın dağılıyor.’ dedi. Ertesi ṣabāḥ 

neşrolunan gazetelerde Ṣādıḳ Bey’in ma‘lūm olan beyānnāmesi görüldü. Kāmil 

Paşa’nın bir sözü de Cem‘iyyet’ten //IX-15// üç kişinin ḫidmet ettiği bunlar da 

Mīralay Ṣādıḳ Beyle Eyyūb Ṣabrī Bey ve bir de benim (Ṭal‘at Bey Edirne) olduğumu 

söyledi ve ‘Sonraları fenā oldu.’ dedi ve ‘ilāve ederek ‘Meşrūṭiyyeti müte‘āḳib altı ay 

çok iyi geçti. Ondan sonra berbād oldu.’ diyerek kendi ṣadāretten suḳūṭ ettikten sonra 

işlerin bozulduğuna işāret etmek istedi ve Cem‘iyyet’in x memleketi idāre //IX-16// 

edemediğini beyān eyledi.”  

 

Ṭal‘at Bey’in sözlerinin ḫulāṣası budur.  

 

Diğer Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından olanların ba‘ẓıları daha geldiler. Ayakta 

olduğumuz ḥālde şu ḳarārı verdik.  

 

“Ḥükūmet-i ḥāẓıra bizden emīn olamıyor. Biz kendilerine müżāhir olacağımızı ne 

ḳadar te’mīn etmiş isek de fā’idesi görülmüyor. Ḥükūmet ‘aleyhinde bir ḥareket ise 
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bizce //IX-17// menāfi‘-i memlekete muvāfıḳ bulunmuyor. Şu ḥālde bu günlerde 

muntażaman ictimā‘ ederek hey’et-i ḥāẓıra-i ḥükūmeti kuşkulandırmanın ma‘nāsı 

yoktur. Belki muẓır olur ba‘demā haftada bir def‘ada görüşelim. Netā’ic-i aḥvālin mill 

millet ve memleket ḥaḳḳında ḫayırlı olmasına du‘ālar edelim.” 

 

(vasaṭī sā‘at 3)  

 

Bu ḳarārdan sonra dağıldık. Münferiden görüşüyor idik. //IX-18// Mūsā Kāżım 

Efendi’den iki üç gün aḳdem ḥuẓūra ṣūret-i ḳabūlünü sordum. Mūsā Kāżım Efendi 

“Pençşenbih günü Ḥācī ‘Ādil Beyle berāber ḥuẓūra ḳabūl buyurulduk. Manastırlı 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Efendi Ḫāce’yi de (a‘yāndan) ḥuẓūrda bulduk. Oturmamızı müte‘āḳib 

Đsmā‘īl Efendi bize ḫiṭāben “Şimdi Efendimizden bir irāde istiḥṣāl ettim. Maḥmūd 

Şevket Paşa’yı teftīş //IX-19// vażīfesiyle orduya gönderecekler.” dedi. Biz de Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī’ye* [*�'ه��/�� yazılmış] ‘Pek iṣābet buyurulmuştur Efendimiz.’ 

dedik. Ẕāt-ı Şāhāne ‘Bakarız.’ dedi.  

 

Ordunun ḳuvve-i ma‘neviyyesini düzeltmek için Maḥmūd Şevket Paşa’yı göndermek 

lāzım olduğunu ve memleketin fenā bir idāreye tābi‘ olarak gitmekte idüğünü ‘arīẓ 

//IX-20// ve ṭavīl ‘arẓettik. Faḳaṭ aldığımız cevābların ḫulāṣa-i mefādı Hey’et-i 

Vükelā’nın ḳarārı ne merkezde olursa ondan başka bir şey yapamayacağını iş‘ārdan 

‘ibāret idi. Müfāreḳetimize müsā‘ade buyurulduğu zamān ma‘rūẓātımızı 

başmābeyinciye söylemekliğimizi emir buyurdu ve ‘Bugün Bāb-ı ‘Ālī’ye gidecektir 

Ṣadr-ı A‘żam’a teblīġ eylesin.’ diye ‘ilāve //IX-21// eyledi. Biz de başmābeyinciyi 

görüp söyledik.” Şeyḫülislām-ı Esbaḳ a‘yāndan ve Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından 

Mūsā Kāżım Efendi’nin sözleri bundan ‘ibārettir.  

 

Velī‘ahd Ḥaẓretlerinin de hey’et-i vükelā-yı ḥāẓıranın aḥvālinden ve orduya gidip 

gördüğü ḥāllerden müte’essif olduğunu ve faḳaṭ ne Ẕāt-ı Şāhāne nezdindeki 

teşebbüsünden bir fā’ide ḥāṣıl olmadığı gibi ḥaṣ ḥükūmet-i ḥāẓıraya da //IX-22// lāf 

anlatmak ḳābil olmadığını – rüfeḳādan birini çağırtıp (telgrafla) söylemiş ve bu 

hey’et-i vükelānın tebeddülü menāfi‘-i memleket nāmına elzem bulunduğunu ifāde 

buyurmuştur.  
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Faḳaṭ Merkez-i ‘Umūmī hey’et-i ḥükūmet ‘aleyhinde teżāhüratta bulunmaktan 

memleket için daha vaḫīm netīceler ḥuṣūle gelmesine ḳāni‘ olduğundan bugünkü 

ḳarārı vererek dağılmıştır. //IX-23// Erenköyü’ndeki ḫāneme gelmek üzere köprüden 

sā‘at vasaṭī dördü yirmi yedi geçe vapuruna bindim. Trende Teşrīfāt-ı ‘Askeriyye 

Nāżırı olan Ferīḳ ‘Alī Refīḳ Paşa’ya teṣādüf ettim. Şūrā-yı Devlet a‘ẓāsından 

Kemāleddīn Beyle Doktor Rıf‘at Ḥām Ḥüsāmeddīn Paşa da yanımızda aḫẕ-ı 

mevḳi‘ettiler. Rıf‘at Ḥüsāmeddīn Paşa ile mu‘ārefem yoktur. //IX-24// Mūmāileyh 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Aleyhinde ağzına gelen iṭāle-i lisānı icrā ediyor idi. Pek çok fenā 

sözler söyledi. Çok müte’essif oldum. Ma‘hāẕā hīç bir şey söylemedim. Göztepe’de 

çıktı. Taṣfiyye-i Rüteb Ḳānūnu mūcebince rütbesi tenzīl edilmiş. Meger meşrūṭiyyet-i 

idāreden o da dilgīr olanlardan imiş. Cenāb-ı Ḥaḳ bu memlekete acısın. //IX-25//  

 

1 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pençşenbih 

 

Bugün ba‘deżżuhr Göztepe’ye ‘Adliyye Nāżır-ı Sābıḳı Memdūḥ Beyefendi’ye gittim. 

Havā pek güzel idi. Biraz dışarıya çıkıp gezinmeğe ḳarār verdik. Dışarıya çıkınca 

birlikte “Haydi Ṣadr-ı Sābıḳ Ġāzī Paşa’ya gidelim.” dedik. Fenāryolu’ndaki köşküne 

gittik. Müşārünileyh gecelik entārisiyle çıktı. Vasaṭī sā‘at dört buçuğa ḳadar taḫmīnen 

bir buçuk sā‘at konuştuk. //IX-26// Muḥārebe-i ḥāẓıradan baḥis açıldı. Maġlūbiyyet-i 

vāḳı‘aya çok te’essüfler ettik. Esbāb-ı maġlūbiyyet ḥaḳḳında Paşa’nın fikrini sordum.  

 

Şöylece idāre-i kelāma başladı “‘Askerin açlığı birinci sebebdir. Çorlu’da erzāḳ dolu 

idi. ‘Askere tevzī‘edemediler. Çünki bu da kumanda ḳadar mühim bir iştir. Bu işe 

vāḳıf kimse yok idi. //IX-27// Nāżım Paşa da ‘āciz ādamdır. Ma‘hāẕā ondan başka da 

başkumandan olacak kimse yoktur. Maḥmūd Şevket Paşa da bu işi yapamaz. Yalnız 

oğlum Maḥmūd Başkumandan olabilirdi. Faḳaṭ ben ṣadr-ı a‘żam iken onun da onu da 

başkumandan ta‘yīn edemez idim. Çünki orduya pek de emīn değil idim.  

 

Üç ay müddet-i me’mūriyyetimde çok zaḥmet çıktım çektim. //IX-28// ‘Aleyhimde ne 

ḳadar xx entrikalar çevrildi bilmezsiniz. Ben kabineye Kāmil Paşa ile Nāżım Paşa’yı 

alışım onları sevdiğimden ve taḳdīr eylediğimden değildir. Faḳaṭ ḫāricde kalırlar ise 

dedikodu devām edeceğinden ağızlarını kapamak için aldım. Yalnız Şeyḫülislām 

Cemāleddīn Efendi’yi almakta aldandım. Onun ẕekāsından istifāde ederim bana 

mu‘īn olur sandım. Umduğum gibi //IX-29// çıkmadı. Ḫuṣūṣiyle oğlu Muḫtār buraya 
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geldikten sonra bütün bütün entrikaya sarāya gidip benim ‘aleyhimde dōlāb 

çevirmeye başladı. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa xxx ikiyüzlü bir ādamdır. Kabinede iken 

Kāmil Paşa ile Cemāleddīn Efendi dā’imā beni Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti a‘ẓāsını 

ḥabs ve tevḳīf etmeğe teşvīḳ ederler idi. Ben de onlara cevāben ‘Tevḳīfi mūcib bir 

şeylerini bulunuz derḥāl tevḳīf ettireyim. Ammā bir şey //IX-30// yok iken tevḳīf eder 

isem sonra benim başıma kalır.’ deyince sükūt ederler idi. Faḳaṭ bunların fikirleri 

dā’imā bu idi ve hemān her meclde mecliste beni Cem‘iyyet ‘aleyhine taḥrīk ederler 

idi.” dedi. 

 

Maḥmūd Şevket Paşa’yı da ordunun idāre ve intiżāmında ḳuṣūru olduğundan 

mu’āḫeẕe etti. “Nāżım Paşa da ādam değildir. Hele kolordu ve fırḳa kumandanların 

//IX-31// ve ordu kumandanlarının içinde kimseler yoktur.” diye ‘ilāve eyledi.  

 

Ḥattā kumandanların ta‘yīn-i esāmīsi üzerine Nāżım Paşa’ya dedim ki “Bu 

kumandanları beğenemiyorum. Ḫuṣūṣiyle Yāver Paşa gibi ādam kumandan olamaz.” 

dedim. Nāżım Paşa bana cevāben “Ben bir şey yapmadım. Bunları Maḥmūd Şevket 

Paşa zamānında ġurre tertībiyle ta‘yīn etmişler. Yalnız Maḥmūd Şevket’in yerine 

//IX-32// benim ismimin yazılmasından başka bir şey yapmadım. ‘Ayniyle onların 

yaptığını taṭbīḳ ediyorum.” dedi. Ġāzī Paşa’nın sözleri bitti. Müsā‘ade alarak çıktık. 

‘Avdet eder iken “Arasıra gelmenizi ricā ederim. Bir yere gitmiyorum. Gelir iseniz 

görüşürüz.” dedi. Biz de “Hay hay geliriz.” diyerek ayrıldık.  

 

Ġāzī Paşa’nın ifādātını ẕihnimde //IX-33// tedḳīḳ ederek yürüdüm. Cemāleddīn 

Efendiyle Kāmil Paşa’nın Cem‘iyyet ‘aleyhine bu ḳadar ġayż ve ḫuṣūmet iżhār 

eylemelerine mutaḥayyır oldum. Bunların maḳṣadlarını doğrusu tamāmiyle 

anlayamıyorum. ‘Acabā Bulgar ve müttefiḳleriyle ‘aḳd-ı ṣulḥ edecekler de ve 

memlekete muẓır bir muḳāvele yapacaklar da kendilerine ḫaṣım żannettikleri 

Cem‘iyyet’i ortadan kaldırmak maḳṣadı mı vardır? Veyāḫūd da Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ı 

i‘ādeten cülūs ettirmek fikrinde midirler? //IX-34// Doğrusu mutaḥayyırım çünki bu 

ḳadar ġayż ve ḫuṣūmete sebeb bulamıyorum. Zīrā zīra* [*iki kere yazılmış] ben de 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından bulunmaklığım ḥasebiyle biliyorum ki Cem‘iyyet’in 

kabine ‘aleyhine hīç bir ḫuṣūmeti yoktur. Memlekette ednā bir teżāhürün muẓır 

olduğuna ḳāni‘dir. Ma‘aẕallāh Ta’āla ‘askerī bir ḥāle teşebbüs edecek olsalar ben 
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derḥāl men‘ederim. Edemez isem isti‘fā eder ve isti‘fāmı maṭbū‘āt ile i‘lān ederim. 

//IX-35// 

 

Cemāleddīn Efendi’nin fenā bir ādam olduğunu herkes söylüyor. Kāmil Paşa’nın da 

pek ziyāde ġarīẓeẓkār olduğundan baḥsolunuyor. ‘Acabā bu iki ẕāt memleketin başına 

büyük bir felāket mi getirecekler? Cenāb-ı Ḥaḳ – pek büyük bir buḥrān geçirmekte 

olan – millet ve memleketimize merḥamet etsin. Eğer bu iki ādam ḥaḳḳında bālādaki 

sözler ṣaḥīḥ ise felāket ve iẓmiḥlāl-i memleket yaklaşıyor demektir. Rabbim 

muḥāfaża buyursun Āmīn. //IX-36// 

 

(Mülāḥaża) 

 

şu mülāḥażayı  

 

Ben tevḳīfḫāneden çıktıktan sonra Ġāzī Muḫtār Paşa kabinesinde ‘adliyye neżāretinde 

bulunmuş olan Sāmīpaşazāde a‘yāndan Ḥalīm Beyle görüşmüş idim.  

 

Olvaḳt kabine a‘ẓāsının hemān küllen kāmilen Cem‘iyyet a‘ẓāsı ‘aleyhinde 

olduklarını görmesiyle “Efendim bunların arasında iyi ādamlar //IX-37// vardır. Ḥattā 

benim yakından tanıdığım kimseler bile vardır. Bunlardan memlekete ẓarar gelmez. 

Buyurduklarınızı doğrusu ben mübālaġalı görüyorum. Ez en cümle Sābıḳ Evḳāf 

Nāżırı Ḫayrī Bey’i pek iyi bilirim.” demiş.  

 

O ānda Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi “Ḥalīm Bey sen pek ṣāf ādamsın. Đttiḥādcılar 

içinde aṣıl muḥarrik ve müşeddid Ḫayrīdir.” demiş olduğunu Ḥalīm Bey bana ḥikāye 

etti. //IX-38// Ben mevḳūf iken Maḥkeme-i Temyīz Re’īs-i Evveli Ḥaydar Efendi bir 

kaç günde bir tevḳīfḫāneye gelir bizi taṭyīb buyurur idi. Ve Kāmil Paşa ile 

Cemāleddīn Efendi’ye de giderek tevḳīfimizin muvāfıḳ ve münāsib olmadığını 

bundan vazgeçmelerini taḫliyye edilmekliğimizi söyler ve ricā eder imiş.  

 

Ba‘dettaḫliyye evvelce Merkez-i ‘Umūmī’de verilen bir ḳarāra istināden ve hem de 

tevḳīfḫānede kalan yetmiş ḳadar rüfeḳāyı taḫliyye ettirebilmek ümmīdiyle 

Cemāleddīn Efendi’ye //IX-39// gitmiş idim. Benim bu ziyāretimi teşekkür ṭarzında 

telaḳḳī ederek Cemāleddīn Efendi beni ḥabsden taḫliyye ettiren kendisi olduğunu 
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i‘lān ve işā‘aya başladı. Ben de bu ḫuṣūṣu biraz taḥḳīḳ etmek istedim. Gerçi ben 

yalnız taḫliyye olunmadım. Tevḳīfim gibi taḫliyyem de on sekiz rüfeḳā ile icrā 

olunmasına nażaran cümlemiz ḥaḳḳında seyyān mu‘āmele olunuyor idi. Ma‘hāẕā 

Cemāleddīn Efendi’nin sözünü anlamak istedim. Binā’en‘alāhāẕā bālāda //IX-40// 

beyān olunduğu vechile Ḥalīm Beyle görüştüm. Müşārünileyh Ḥilmī Ḥalīm Bey’den 

bu cevābı aldığım gibi aḫīren Kāmil Paşa kabinesinde ‘adliyye nāżırı olan 

‘Abdurraḥmānpaşazāde ‘Ārif Ḥikmet Paşa da bizim Evliyā Efendi’ye – Ḫayrī Bey 

mevḳūf iken taḫliyyesi için Meclis-i Vükelā’da söz açtığımda Şeyḫülislām 

Cemāleddīn Efendi’nin dā’imā sükūt ettiğini ve Ḫayrī Bey lehinde bir kelime bile 

söylemediğini – beyān eylemiştir. ‘Ārif Ḥikmet Paşa da Evliyā Efendi de //IX-41// 

pek nāmūslu ādamlardır yalan söylemezler ve ‘Ārif Ḥikmet Paşa’nın benim taḫliyyem 

ile Dāḫiliyye Nāżır-ı Esbaḳı Celāl Bey’in taḫliyyesine çok çalıştığına ve ḥattā 

Dāḫiliyye Nāżırı Reşīd Beyle mücādele bile ettiğine ḳāni‘ im. //IX-42// 

 

[sayfa IX-43-52 boş] 

 

Defter VIII 

 

Ḫāṭırāt 

 

4 ve 5 ve 6 Teşrīn-i Sānī Sene 1328 Pāzār ve Pāzār ertesi ve Salı günleri Beşiktaş’ta 

kayınvālidemin ḫānesinde kaldım. Salı günü öğle vaḳti (‘Arefe) Erenköyü’ndeki 

ḫāneme ‘avdet ettim. Meclis-i Meb‘ūsān Re’īs-i Sābıḳı Menteşe Meb‘ūsu Ḫalīl Bey’i 

‘ā’ilesiyle berāber bizde buldum. Bir gün evvel ya‘nī 5 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār 

ertesi günü bize gelmişler. Ben evde olmadığım için Ḫalīl Bey ‘ā’ilesini bizde bırakıp 

kendisi //VIII-01// geceyi Erenköyü istasyonunun Bōstāncı cihetinde bulunan ve 

Denizli Meb‘ūsu Fraşerli Ġanī Bey’in ḫānesinde geçirmiş. Ben eve geldim. Ḫalīl Bey 

yok idi. On daḳīḳa sonra ben de çıktım Ḫalīl Bey’i görmeğe gittim. Kütahya Meb‘ūsu 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’nin köşküne uğradım. Ḫalīl Bey’i orada buldum. Üçümüz 

aḫşāma ḳadar orada oturduk. Aḫşām üzeri bize ‘avdet etmek üzere kalktık* [*دق��
 

yazılmış]. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi bırakmadı. Yemeğe alıkoydu. Yemekten sonra 

vedā‘ ederek bizim eve //VIII-02// geldik. Geceyi bizde geçirdik.  

 

7 Teşrīn-i Sānī Sene 1328 Cehārşenbih 
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Bugün ‘iyd-i eḍḥādır. Ṣabāḥleyin kalktım. Erenköyü istasyonundaki Ẕihnī Paşa 

Cāmi‘-i Şerīfi’ne gittim. Ṣalāt-ı ‘iydi ba‘deledā eve geldim. Ḫalīl Bey evdedir.  

 

Biraz sonra tebrīk-i ‘iydüşşerīf için gelen züvvārı ḳabūl ettik. Aḫşāma ḳadar bir yere 

çıkmadık. //VIII-03// Bugün gelen züvvārdan ba‘ẓı ẕevāt ḥükūmet-i ḥāẓıra ṭarafından 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’ne mensūb olanların tevḳīfi ḥaḳḳında gösterdikleri 

mu‘āmeleyi tenḳīd ettiler. Gece Ḫalīl Bey kayınbirāderim Ġālib Bey, ben üçümüz 

birlikte ḥasb-i ḥāl ettik. Ḥükūmetin Cem‘iyyet-i Đttiḥādi’ye karşı almakta olduğu vaẓ‘-

ı ġarībi teşdīd eder ise bizi de bilḫāṣṣa Ḫalīl Bey ile beni de tevḳīf etmeleri muḥtemel 

olduğunu söyleştik. Faḳaṭ x ortada sebeb-i tevḳīf olarak hīç bir şey olmadığından 

cesāret //VIII-04// edemezler ümmīdiyle geceyi geçirdik. 

 

8 Teşrīn-i Sānī Sene 1328 Pençşenbih 

 

Bugün vaḳt-i żuhra ḳadar tebrīke gelen ẕevātı ḳabūl ettim. Dersa‘ādet Đstīnāf-ı Ḥuḳūḳ 

Re’īsi Ḥācī Evliyāyı Efendi’yi öğle ṭa‘āmına bıraktım. Birlikte yemek yedik. O 

gittikten sonra Ḫalīl Beyle bizim Ġālib bir de ben üçümüz Bōstāncı’ya gittik. Büyük 

kayınbirāderim ‘Ārif Bey’i ziyāret ettik. Bōstāncı //VIII-05// ile ‘Ārif Bey’in 

köşkleşkünün arasında ḫaṭ boyunda Ḫāḳān-ı Sābıḳ ‘Abdülḥamīd-i Sānī’nin maḫdūmu 

Burhāneddīn Efendi Ḥaẓretlerine teṣādüf ettik. Ḫalīl Bey’i evvelden tanır imiş. Đltifāt 

buyurdu ḥāl ve ḫāṭır sordu yaya olarak Bōstāncı Đskelesi’ne doğru gitti. Biz de 

yolumuza devām ederek ‘Ārif Bey’in köşküne gittik. x Şehzāde’nin o civārda bulunan 

Refīḳ Bey’in köşkünden gelmesi muḥtemel olduğunu aramızda taḫmīn //VIII-06// 

eyledik. Refīḳ Bey elyevm Defter-i Ḫāḳānī Neżāreti mu‘āvinidir ve a‘yāndan merḥūm 

Müşīr Edhem Paşa dāmādıdır.  

 

Ārif Bey’de bir sā‘at ḳadar kaldık. Oradan yine Bōstāncı’ya ‘avdet ettik. Đstasyonda 

sivil ẓābıṭa me’mūrlarından bir ẕāt Ḫalīl Bey’e taḳarrüb ederek bir ẕāt bir şeyler 

söyledi ayrıldı. Sonra Ḫalīl Bey trende bana taḳarrüb //VIII-07// ile istasyonda 

görüştüğü ẕātın ẓābıṭa me’mūrlarından olup söylediği sözler “Sizi ta‘ḳīb ediyorlar 

şimdi burada bir sivil me’mūru vardır.” diye iḫṭār-ı ḫayırḫāhāneden ‘ibāret 

bulunduğunu anlattı. Her ikimiz de şu ‘acīb ḥāllerden te’emmül ve mülāḥaża ile 

Erenköyü’ne geldik. Doğru bizim eve vāṣıl olduk. Aḫşām olmuş ortalık kararmış idi. 
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Yemek ḥāẓırlanmasını söyledik. Biz de konuşuyor //VIII-08// idik. O sırada ḫidmetçi 

‘Ārif geldi bana “Đki kişi geldi seni görmek istiyor ve kim olduklarını söylemiyorlar.” 

dedi. Kaynım Ġālib Bey’e “Sen bak kim iseler kimler ise anla.” dedim. Gitti geldi. 

“Söylemiyorlar ve muṭlaḳ seni görmek istiyorlar. ‘Ḫuṣūṣī bir şey ‘arẓedeceğiz.’ 

diyorlar.” dedi. Polis me’mūrları olup beni tevḳīfe geldiklerini ben de Ḫalīl Bey de 

anladık. “Peka‘lā buraya //VIII-09// çağırınız.” dedik. Đki daḳīḳa sonra iki kişi 

geldiler. Biri esmer çil yüzlü ẓa‘īf biraz kısa boylu dīgeri şişmanca beyāẓ tenli māvī 

gözlü orta boylu idi. Esmer çehreli olan bana karşı bir temennādan sonra “Kızıltoprak 

Merkezi’ne ḳadar gideceğiz.” dedi.  

 

Ben “Kimi istiyorsunuz?” 

 

O “Evḳāf Nāżır-ı Sābıḳı Ḫayrī Bey’i.” 

 

Ben “Tevḳīf için vesīḳanız var mı?” //VIII-10// 

 

O “Evet.” deyip koynundan bir kart çıkardı. Kendisinin* [*L�7		��% yazılmış] 

hüviyyet varaḳası idi. Baktım okudum. Dedim ki “Bu senin polis me’mūru olduğuna 

delālet eder faḳaṭ benim tevḳīfim için bir vesīḳa olamaz. Tevḳīfim için bir müẕekkere 

var ise onu göster.” dedim.  

 

Bu sözüme cevāben “Efendim aldığım emir ḳaṭ‘īdir. Seni Kızıltoprak Merkezi’ne 

ḳadar götüreceğiz. //VIII-11// Bu ḫuṣūṣta her türlü tedābīr-i lāzime ittiḫāẕ edilmiştir.” 

dedi. Ḳānūn ve uṣūlden baḥsetmenin fā’idesi olmayacağını ve her çi bād ābād beni 

tevḳīf edeceklerini anladım. O siyāh çehreli ādama ḫiṭāben * [*�+خ yazılmış] “Peka‘lā 

berāber gideceğiz. Biraz baġçede oturunuz. Yemek yiyeceğim sonra gidelim.” dedim.  

 

O “Pek aceledir te’eḫḫür olamaz.” dedi.  

 

Bu sırada Ḫalīl Bey onlara ḫiṭāben “Yāhū ‘ayıbdır nāżırlık etmiş bir ādam size 

‘Birlikte giderim.’ //VIII-12// diyor. Çıkınız biraz bekleyiniz.” dedi. Ben de 

“‘Arabanız var mı?” dedim. Onlar “Ḫayır.” dediler. “Öyle ise bekleyiniz ‘araba da 

getirteyim.” dedim. Bunun üzerine çıktılar. Ben Ḫalīl Bey Ġālib Bey üçümüz kaldık. 

Bilā sebeb ḥürriyyet-i şaḫṣiyyeme vuḳū‘bulan şu ta‘arruẓ ve tecāvüzden müte’essir 
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olarak “Allāhü ‘Ażīmüşşān her şeye kādirdir.” diyerek artık yemeğe de iştihā 

kalmadığından ve o sırada ‘araba gelmiş bulunduğundan ḥarem cihetine //VIII-13// 

gidip zevceme vedā‘ ettim oğullarımı okşadım. Kapıya çıktım Ḫalīl Beyle Ġālib 

Bey’e vedā‘ ederek ‘arabaya bindim. Me’mūrlardan siyāh çehrelisi yanıma dīgeri de 

karşıma bindiler. ‘Araba ḥareket etti. Baġdād Cāddesi’ni ta‘ḳīb ederek Kızıltoprak’a 

doğru gidiyor idik. Siyāh çehreli me’mūrun ismini sordum benim su’ālime cevāb 

olarak isminin Rāşid olup Gelibolulu olduğunu ve dört senelik polis idüğünü söyledi. 

Dīgeri de “Đstanbulluyum.” //VIII-14// dedi. Onun ismini unuttum. Kızıltoprak 

ḥizāsına gelmiştik. Onlar yekdīgeriyle ḫafī bir kaç kelime te‘āṭī ettiler. Sonra bana 

“Đster iseniz Üsküdar’a veyāḫūd Ḳāḍīköyü Merkezi’ne gidelim. Ẕāten karşıya 

geçilecektir.” dediler.  

 

Ben “Naṣıl ister iseniz öyle olsun.” dedim. ‘Araba Ḳāḍīköy Polis Merkezi’ne bizi īsāl 

eyledi. ‘Arabacıya üücretini ben verdim. Dīgerleri //VIII-15// “Biz vereceğiz.” diye 

teklīf bile etmediler. Üçümüz karakolḫāneye girdik. Üst kata çıktık. Bir odada üç kişi 

oturuyor gūşede genç bir kadın da bir koltuğa yaslanmış uyuyor idi. Ben girince iki 

kişi çıktılar. Merkez me’mūru odada kaldı. Me’mūrun Kāmil Bey olduğunu gördüm. 

Bu Kāmil Bey Ṭrāblusşām müdde‘ī-i ‘umūmī mu‘āvini iken Đstanbul’a gelmiş bundan 

taḫmīnen iki sene muḳaddem benim delāletimle //VIII-16// merkez me’mūru olarak 

Đstanbul’da kalmış idi. Bana karşı ḥasbelinsāniyye bir ḥürmeti olduğundan 

te’essüflerini beyān ve tesliyye etti. Sonra ben ded o esmer çehreli Rāşid isminde 

olduğunu söyleyen me’mūr içeriye girdi. “Üsküdar Polis Müdīriyle telefon ile 

konuştum (beni irā’e ile) ‘Beyefendiyi Dīvān-ı Ḥarb-ı ‘Örfī’den istiyorlar oraya 

götürünüz.’ diyor.” dedi ve Ḳāḍīköyü’nden köprüye son vapur ḥāẓır olduğundan 

gitmekliğimizi iḫṭār eyledi.  

 

Ben (Kāmil Bey’e) “Yanımda iki me’mūrun bulundurulması //VIII-17// ve enżār-ı 

diḳḳatin celbedilmesi lüzūmsuzdur. Beni cümleniz firāra teşvīḳ etseniz ḳabūl etmem 

çünki kaçmak* [*�9ق��
 yazılmış] xxx iḥtimāli benim için mümkin değildir. Yanımda 

sizce mümkin ise yalnızca bir me’mūr bulunsun.” dedim.  

 

Kāmil Bey “Peka‘lā hay hay olur.” dedi. Me’mūr Rāşid Efendi de “Evet olur sizinle 

yalnız benim refīḳim gelecektir.” dedi. Oradan iskeleye doğru yürüdük. O siyāh 

çehreli ẕāt bir ṭarafımda dīgeri de dīger ṭarafımda oldukları ḥālde siyāh çehreli 
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sırıtarak “Efendim ẓābıṭa me’mūrlarının başına çok şeyler geliyor. Geçen gün merkez 

//VIII-18// me’mūrlarından Samuel Efendi tevḳīf edilmiş idi kaçırdılar.” dedi.  

 

Ben “Ne demek istiyorsunuz maḳṣadınız nedir?” dedim.  

 

O “Ḫayır maḳṣadım yoktur. Öyle oldu.” dedi.  

 

Đskeleye gelmiş idik. Orada siyāh çehreli ġā’ib oldu başka bir me’mūr peydā oldu. 

Yine iki me’mūr yanımdan ayrılmıyor idiler. Vapura bindik köprüye geldik. 

Baġçekapısı’nda bir ‘arabaya* [*�'�*ا� yazılmış] binecek iken bir iḫtiyār ādam yanıma 

geldi. “Efendim bu ‘arabalar dārülḥarbden gelen mecrūḥīni* [*����	9حر yazılmış] 

naḳil içindir müsā‘ade ediniz.” dedi. //VIII-19// Yanımdaki me’mūrlardan biri “Ḫayır 

ḫayır biz me’mūruz.” demek istediler. Ben “Olamaz mecrūḥīn* [*ن��	9حر yazılmış] 

‘arabasına binemem yayan giderim yolda boş bir ‘arabaya teṣādüf edersem binerim.” 

dedim yürüdüm. Onlar da beni ta‘ḳīb ettiler. Ḥarb Neżāreti’nin Mercān cihetindeki 

kapısının önüne vāṣıl olduk. Oradaki nevbetçilere me’mūrlar işāret verdiler. Đçeriye 

girdik. Doğru Merkez Kumandanlığı Dā’iresi’ne gittik. Odada merkez kumandan 

mu‘āvini olduğunu sonradan anladığım bir kolağası ile bir yüzbaşı bir de sivil me’mūr 

//VIII-20// var idi. Beni getiren polislere merkez kumandan mu‘āvini “Beyefendi 

yalnız mıdır?” dedi. “Evet.” dediler. Oraya teslīm olunduğuma dā’ir bir ‘ilmüḫaber 

yazdılar. Yüzbaşı Efendi imẓā etti. Me’mūrlar gitti. Ben ḥālā ayakta tutuluyor idim. 

On daḳīḳa ḳadar ayakta tutuldum. O sırada kumandan mu‘āvini yanındaki sivile 

“Yarın Đstanbul’da herkes neler olduğunu anlayacaklar.” dedi. Bu sözden maḳṣadının 

o gece Đttiḥādcılar ḥaḳḳında ‘umūmī bir tevḳīfe teşebbüs edilmiş olduğunu //VIII-21// 

ertesi gün anladım.  

 

Yüzbaşı efendi yerinden kalkarak yerini bana irā’e ederek “Oturunuz.” dedi. Kendisi 

dışarıya çıktı. Ben de oturdum. Đki daḳīḳa sonra geldi. Bana “Buyurunuz.” dedi 

kalktım. Odadan çıkınca bir onbaşıya teslīm etti. (Çorumlu Nūrī Onbaşı olduğunu 

sonradan anladım). Onunla berāber yürüdüm. Bir odaya dāḫil oldum. Evvelā üzerimi 

aradı. Biṭṭabi‘ hīç bir şey bulamadı. Bulduğu şeyler pāra ve ceb cüzdānları idi. Onları 

da //VIII-22// almadı çıktı gitti.  

 

(Oda) 
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Taḫmīnen dört zirā‘ ‘arẓında beş zirā‘ ṭūlünde koridora açılır bir penceresi var idi. 

Girince fenā bir koku ḥissettim. Pencereyi açmağa lüzūm gördüm. Đki karyola var idi. 

Pencere önündeki karyolada bir ādam yatıyor idi. Onun karyolasına bastım pencereyi 

açtım ve o ādamı Đttiḥādcılardan żannıyla uyandırdım kim olduğunu sordum.  

 

“Almanım.” dedi. Bir çāryek sā‘at ḳadar //VIII-23// Đdāre-i ‘Örfiyye Ḳarārnāmesi’nin 

ta‘yīn ettiği zamāndan beri geç kalmış olmasına mebnī tevḳīf edilmiş iki geceden beri 

mevḳūf imiş. Tekrār yattı uyudu. Bunu müte‘āḳib Nūrī Onbaşı tekrār geldi “Üzerinizi 

bir daha arayacağım.” dedi. “Peka‘lā arayınız.” dedim. Bir daha faḳaṭ evvelkinden 

daha diḳḳatli aradı. Nażarı celbedecek bir şey olmadığı için ṭabī‘ī bir şey bulamayarak 

gitti. Ben de boş karyolaya oturdum. Karyola üzerinde kılıfsız bir ot minderden başka 

bir şey yok idi. Fırḳa iḥtirāṣından //VIII-24// başka sebebi olmayan şu tevḳīf 

mu‘āmelesini düşünmekte iken kapı açıldı bir yāver girdi. Đsmimle bana ḫiṭāb ederek 

ḥāl ve ḫāṭırımı sordu ve benim vicdān ve nāmūsuma i‘timādları olduğunu ancak 

içimize çok fenā ādamların karıştığını ez en cümle Mülāzım Sālim nāmında bir ādama 

tevḳīfḫānenin teslīm edilerek bir çok kimselere işkence edilmiş ḥattā odanın ortasını 

göstererek şuraya ādamı yatırıp yüz değnek vurmuş olduğunu ḥikāye etti. //VIII-25//  

 

Ben de “Evet arkadaşlarımızdan ba‘ẓılarının yaptıklarını çekiyoruz.” dedim.  

 

O sırada evvelce söylediğimiz yüzbaşı efendi geldi (Bu efendi ḥabsḫāne idāresine 

me’mūr Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi olduğunu ertesi gün anladık.). Dedim ki 

“Yıkanacak* [*ق��ت��' yazılmış] bir şey yok mudur?  

 

Đbrāhīm Efendi – ellerini oğuşturarak “Yoktur ister iseniz bir beylik getireyim.” dedi.  

 

Ben “Ḥarbiyye Nāżırı Vekīli Aḥmed Fevzī //VIII-26// Paşa’yı görmek isterim. Bir 

kart yazmış olsam verir misiniz?” dedim.  

 

Đbrāhīm Efendi “Hay hay.” dedi. Csd Cüzdānımdan bir kart alıp kurşun ḳalemiyle 

mülāḳāt ṭalebinde bulunduğumu yazdım ve pederi merḥūm Ürgüblü ‘Ārif Paşa ile 

mu‘ārefem olduğunu īmā için (pederiniz merḥūmun ḫākine ḥürmeten beş daḳīḳa 

görüşmekliğime müsā‘ade buyurmanızı ricā ederim) kelimelerini yazdım. 
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Ürgüblü ‘Ārif Paşa Đsta ‘Abdülḥamīd-i Sānī zamānında Đstanbul merkez kumandanı 

idi. Hemşehrīlik //VIII-27// ḥasebiyle birāderim Ḥaḳḳī Bey merḥūm ile pek ziyāde 

ḥuḳūḳu var idi. Senede bir def‘a ḥaremi ve çocuklarını alır Erenköyü’nde 

Kozyatağı’ndaki birāderin köşküne gelir bir kaç günler kalır idi. Aḥmed Fevzī Paşa 

bunları pek iyi bildiği için bu sebeble belki görüşme ümmīdi ḥāṣıl olmuş idi. 

Görüşmedi. Gerçi benim Ḥaḳḳī Bey’in birāderi olduğumu bilmez ve kendisiyle hīç 

görüşmedim. Faḳaṭ Niğdeli olduğuma ve nāżır-ı sābıḳ bulunduğuma nażaran hīç 

olmazsa mülāḳāt ṭalebimi reddetmemekmesini şi‘ār-ı insāniyyet //VIII-28// olmak 

üzere telaḳḳī etmiş idim. Maḳṣadım şu tevḳīfin māhiyyetini anlamak ve mümkin 

olursa kendisinin şefā‘at ve delāletiyle ne vaḳit ṭaleb vuḳū‘bulur ise gelmek üzere 

taḫliyyemi ricādan ‘ibāret idi. Görüşmek mümkin olmadı.  

 

Ẓābiṭler gitti. Bir müddet oturduktan sonra ot minder üzerine uzandım. Düşünüyor 

idim. Üç māh muḳaddem nāżır iken bugün ḫaberdār edilmediğim ve tevḳīf 

müẕekkeresini görmediğim ve beni tevḳīf edenler bile sebeb-i tevḳīf ḥaḳḳında ‘adem-

i vuḳūf ve ma‘lūmāt //VIII-29// ettikleri ḥālde böyle cānīler gibi gece yarısı ḫānemden 

alınıp tevḳīf edilmekliğim ḥaḳḳında düşünmek ve memleketin şu ġayrıḳānūnī ḥāle 

ma‘rūẓ bulunduğuna müte’essif olmak benim için pek ṭabī‘ī idi. Bir Đki üç sā‘at ḳadar 

vaḳit geçti. Ben uyur gibi bir vaẓ‘ ve ḥālde uzanmış idim. Odamın kapısı önünde bir 

gürültü oldu. Taş üzerinde ḥayvān yürür gibi ṣadālar işittim. Bir insān ağlıyor 

istimdād ediyor gibi sesler duydum. Ġālibā birini ḍarbediyorlar idi. //VIII-30// 

 

Bir müddet sonra ses ve ṣadā kesildi. Bir efendi daha getirdiler. Ben yerimden 

kımıldamadım. Onun da üzerini aradılar. Altına bir ḥaṣīr koltuk ṣandālyesi getirdiler. 

O gece yatağı o ṣandālyedir. Me’mūrlar çıktıktan sonra başımı kaldırdım. “Fu’ād Bey 

sen yine geldin.” dedim. Zavāllı ādam beni görünce mutaḥayyır olarak “Ne bileyim 

beni de getirdiler.” dedi. Posta ve Telgraf Neżāreti Telgraf Umūru Müdīri Fu’ād 

Beydir. Pek nāmūslu ve vaṭanperver //VIII-31// bir ẕāttır. Đttiḥādcıdır. Faḳaṭ Đttiḥādcı 

olması bir kerre intisābından ‘ibāret olup ne Merkez-i ‘Umūmī’ye ve ne de bir kulübe 

devām etmemiştir. Bīçāreye acıdım. Faḳaṭ pek nażarda yolsuzluğu irā’e edecek 

aḥvālden bulunması ḥasebiyle bir cihetten de memnūn oldum. Ṣabāḥa ḳadar ḥasb-i 

ḥāl ettik. O gece yarım sā‘atten ziyāde uyuyamadık.27  
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(9 Teşrīn-i Sānī 328 Cum‘a) 

 

Ṣabāḥleyin pencerenin önünde idim. Necmeddīn Bey’i getirdiler. Arkasından //VIII-

32// Aydın Vālī-i Sābıḳı Celāl Bey geldi. Faḳaṭ onlar beni göremediler başka odalara 

götürdüler. Bir müddet sonra kayınbirāderim Ġālib Bey bana yatak getirdi. O gün 

aḫşāma ḳadar öyle kaldık. Aḫşām üzeri yanımızdaki Almanın taḫliyyesine ḳarār 

verildiğini Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi söyledi. Faḳaṭ Dīvān-ı Ḥarb Hey’eti’nin 

meşāġiline mebnī ādamı taḫliyye etmediler. Ondan sonra üç gün daha mevḳūf 

kalmıştır. Bizim odanın karşısındaki odaları taḫliyye ettiler. Buralara da bizim gibi 

misāfirler //VIII-33// geleceği anlaşılıyor idi. Gece o odalarda gürültü işitildi. O gece 

de ṣabāḥı bulduk.  

 

10 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin karşı odaların birinde Selānik Vālī-i Sābıḳı Ḥüseyin Kāżım Bey Nāfı‘a 

Nāżır-ı Esbaḳı Ḥallācyan Efendi Ṭıb Fakültesi Müdīri meşāhīr-i eṭibbādan ‘Adnān 

Bey Telgraf Neżāreti Me’mūrīn Ḳalemi Müdīri Rıẓā Efendi tevḳīf edildiklerini 

gördük. Vaḳt-i müsā‘id buldukça yekdīgerimizin //VIII-34// yanına gidip gelerek 

ḥasb-i ḥāl edebildik. Bir müddet sonra kaynım Mühendis Ġālib Bey geldi. Yanında 

refīḳi ‘Ākif Bey var idi. Bana yemek getirmişler bıraktılar. Onlar dışarıda ben oda 

içerisinde bir iki kelime te‘āṭī ettik gittiler. Sonra Sābıḳ Emniyyet-i ‘Umūmiyye 

Müdīri Yozgad Meb‘ūsu refīḳim Şākir Bey geldi. Beni oda içinde gördü. Benimle 

görüşmek arzūsunda olduğunu söyledi. Ben i yine içeriden “Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi ‘Ārif 

Paşa’yı bilir isen git //VIII-35// yanına müsā‘ade alabilir isen görüşebiliriz.” dedim. 

Şākir Bey Dīvān-ı Ḥarb Odası’na gitti. Bir müddet sonra çıktı. Arkasından bir ẓābiṭ 

yetişerek* [*ق��ت�ش' yazılmış] Çorumlu Nūrī Onbaşı’ya Şākir Bey’i göstererek “Bu 

efendiyi Đbrāhīm Efendi’ye götür.” dedi. Bu ḥālden şübhe ettim. Şākir’i de tevḳīf 

edeceklerine ẕāhib oldum. Yüzbaşı Đbrāhīm Efendiyle berāber Şākir Bey ‘avdet ettiler 

yine Dīvān-ı Ḥarb Odası’nın önüne geldiler. Şākir Bey dışarıda kaldı. Đbrāhīm Efendi 

odaya //VIII-36// girdi. Ben pencereden Şākir Bey Beye “Birāder ben aḥvāli 

beğenmiyorum haydi git.” dedim. O da sözümü dinledi vedā‘ edip gitmek üzere iken 

Đbrāhīm Efendi çıktı. “Şākir Bey” diye arkasından çağırdı. Alıp Dīvān-ı Ḥarb 

Odası’na götürdü. Ben oradan Ḥüseyin Kāżım Bey’in odasına gittim. Fu’ād Bey’e 

Şākir Bey’e diḳḳat etmesini tenbīh eyledim. Bir müddet sonra Fu’ād Bey de Ḥüseyin 
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//VIII-37// Kāżım Bey’in odasına geldi. “Şākir Bey’i Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi aldı 

götürdü.” dedi. Artık onun da tevḳīf edildiğine ḥükmeyledik. Aḫşām eẕānı olmuş idi. 

Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi yanında iki nefer ile yanıma geldi “Ḫayrī Bey buyurunuz 

başka odaya gideceğiz.” dedi.  

 

Ben “Fu’ād Bey de berāber mi?” dedim.  

 

Đbrāhīm Efendi “Ḫayır yalnız siz emir böyledir.” dedi. ‘Askere yatağımı 

kaldırmalarını emretti. ‘Askerler derḥāl yataxxxğımı aldılar. Ben de onları ta‘ḳīb 

//VIII-38// eyledim. Gittiğim oda koridorun müntehāsında cāmekān ile bölünmüş bir 

maḥaldir. Zemīni taş dīvārlarının sıvaları dökülmüş kafesi çıkmış bir maḥaldir. Eşyā-

yı ‘askeriyye deposu olarak kullanılmakta iken benim için taḫliyye olunmuş. Beni 

buraya yalnız ḥabsettiler. Kapının önüne bir süngü leylī nefer ile bir de palaskalı 

nevbetçi koydular. Bunlara beni kaçırmamak ve kimse ile görüştürmemek için sıkı 

emir ve tenbīh verdiler. Kapıyı üzerime kapadılar. Yalnız kaldım. //VIII-39// Kapıdaki 

nefer vāsıṭasıyla Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi’yi çağırttım. Dīvān-ı Ḥarb re’īsiyle 

görüşmek arzū ettiğimi söyledim. Yüzbaşı gitti. Đki sā‘at sonra Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi 

‘Ārif Paşa ile a‘ẓādan bir mīralay geldiler. Re’īs bana ḫiṭāben “Beni istemişsiniz.” 

dedi.  

 

Ben tevḳīfimin esbābını sordum. “Bilemiyorum.” dedi. “Münferid bir ḥāle 

konulmaklığım neden neş’et ediyor?” dedim. “Sizin ḥaḳḳınızda bir muḫābere var imiş 

onun netīcesine ḳadar kimse ile //VIII-40// görüştürülmemenizi Polis Dā’iresi 

yazıyor.” dedi.  

 

Ben “Keyifsiz olduğumdan te’mīnāt vereyim. Ne vaḳit ṭaleb olunur isem geleyim. 

Beni taḫliyye ediniz ister iseniz ḫānemin önüne nevbetçi koyunuz.” dedim.  

 

“Bu ciheti yarın rüfeḳā ile müẕākere edelim.” dedi.  

 

[II notu konularak ekleme yapılmış] IIĀrif Paşa bana “Bugün bir Şākir Beyle 

görüşmüşsünüz bu kimdir?” dedi. Ben de “Eski emniyyet-i ‘umūmiyye müdīri mekteb 

refīḳim ġāyet nāmūslu ve değerli bir ẕāttır.” dedim. Paşa “Bir de Burdur meb‘ūsuyla 

görüşmüşsünüz.” dedi. Ben ona “O da kayınbirāderimdir. Bana yemek getirdi.” 



 

 

216  

dedim. “Ola Olur ya insān aḳrabāsıyla elbette görüşür.” dedi. ÇıkıpII Çıkıp gittiler. O 

geceyi yalnız olarak geçirdim. Uyuyamadım. Ṣabāḥa ḳadar oda içinde dolaştım. 

Cenāb-ı Ḥaḳḳa //VIII-41// münācāt ederek ṣabāḥı buldum. 

 

11 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār  

 

Bugün de hīç kimse ile görüştürmediler. Kapıdaki nevbetçiler o ḳadar şiddetli emirler 

almış olmalılar ki gardiyanları bile içeriye ba‘ẓan bırakmıyorlar idi. Beni görmeye 

gelen kaynım Ġālib Bey’i bugün tevḳīf ettiklerini bir gardiyanndan vāsıṭasıyla 

öğrendim.  

 

12 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Haftada iki gün mevḳūfların misāfir ḳabūl etmelerine müsā‘ade edilmiş olmasına 

mebnī bugün benim kapının önünde bir ġalebelik var idi. //VIII-42// 

 

Kapıyı açtım. Meclis-i Meb‘ūsān Kātibi ‘Āṣım Bey’i gördüm (bu da mevḳūf idi). 

Ġalebeliğin sebebini sordum. “Bugün yevm-i ziyārettir.” dedi. Mevḳūflardan 

Süleymān Nażīf Bey’i Dāḫiliyye Nāżır-ı Esbaḳı Ḥācī ‘Ādil Bey’i de gördüm. Cümlesi 

gelen ẕevātla ayakta görüşüyorlar idi. Beni odadan dışarıya çıkarmadıkları için 

biṭṭabi‘ hīç kimse ile görüşemedim. Ḥattā maḥbesimin penceresinden Ḥarbiyye 

Neżāreti meydānına bakar iken Maḥkeme-i Temyīz Re’īsi üstād-ı muḥterem Ḥaydar 

Efendi Ḥaẓretleriyle refīḳ-i şefīḳim Ḥācī Evliyā Efendi’yi gördüm //VIII-43// ammā 

müşārünileyhimā beni görmediler ve göremediler. Maḥbūs olduğum dā’ireye bir kaç 

def‘a girdiler çıktılar. Beni görmek için mürāca‘at etmekte olduklarını anlıyor idim. 

Faḳaṭ iḫtilāṭtan memnū‘iyyet şiddetle devām ediyor ne ben maḥbūs bulunduğum 

odadan çıkıyor ve ne de kimse odama geliyor idi. Bu ḥāl ya‘nī hīç kimse ile iḫtilāṭ 

edememek tām geceli gündüzlü beş gün devām etti. Salı gününe ḳadar hīç ses 

çıkarmadım. O gün Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi’yi da‘vet ettim geldi. Dedim ki “Dīvān-ı 

Ḥarb Re’īsi Paşa’ya //VIII-44// ṭarafımdan söyleyiniz çocuklarımı gör olsun görmeye 

müsā‘ade ederler ise teşekkür ederim.” Bundan maḳṣadım iḫtilāṭtan memnū‘iyyetin 

derecesini anlamak idi. Đbrāhīm Efendi bilāḫere geldi. Hīç kimse ile iḫtilāṭa müsā‘ade 

edilmediğini teblīġ eyledi.  
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13 Salı ve 14 Cehārşenbih 

 

günleri ‘aynı ḥāl ile geçti. Mecībüssā’ilīn olan Mevlā-yı Mütte‘āl’e yüzümü tutup 

du‘ālar ettim. Günde on bin esmā-yı ḥüsnā tilāvet ve (hüvelceyyib elleẕī ilḥ) //VIII-

45// onlar beni görmediler faḳaṭ benim için geldiklerinde şübhem yok idi. Maḥbūs 

bulunduğum dā’ireye girdiler. Yanıma gelmediler daha doğrusu bırakmadılar. 

Đḫtilāṭtan memnū‘iyyet şiddetle devām ediyor. beytini ḳırā’at eyler idim. En ziyāde 

korktuğum şey iftirā* [*رتفا yazılmış] ederler ḫāneme ne‘ūẕübillāh Ta’āla mūcib-i 

cezā bir şey vaẓ‘ederek bana isnād ederler żan ve vāhimesiyle her sā‘at isti‘āẕe eder 

Allāh ve resūlünden meded niyāz ve taẓarru‘eyler idim. //VIII-46// Cehārşenbih günü 

aḫşāmdan sonra Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi ‘Ārif Paşa odama geldi. Bu kerre yalnız idi. 

Ḥattā odamın kapısını kapadılar. Đkimiz Onunla benden başka kimse yok idi. Yine 

ayakta görüştük. Ẕāten oturacak bir şey de yok idi. Đlk sözü “Yarından i‘tibāren 

çocuklarınızı görebilirsiniz.” dedikten sonra beni te’mīn etmek maḳṣadıyla olmalıdır 

‘ilāveten “Benim Ben Kuşçubaşı merḥūmun çok luṭfunu gördüm sizin de merḥūm ile 

münāsebetinizi bilirim. Bundan //VIII-47// başka kayınbirāderiniz ‘Ārif Beyefendiyle 

ḥuḳūḳum vardır.” dedi.  

 

Ben teşekkür ettim. Bu sırada ḥabsḫāne idāresine me’mūr ẓābiṭāndan Mülāzım 

Bahā’eddīn Bey geldi. Onun yanında “Beyefendi yarın çocuklarıyla görüşecektir. 

Başka ẕevāt da gelirse görüşebilir. Ancak her kimle görüşür ise yanında biriniz 

bulunur ne konuşur ise Dīvān-ı Ḥarb’e bildiririsiniz. Kāġıd falān te‘āṭī ederse alır 

bermu‘tād Dīvān-ı Ḥarb’e getirirsiniz.” diye emir verdi. //VIII-48// Sonra bana 

dönerek “Görüyorsunuz ya bu a sözleri sizin yanınızda söylüyorum.” dedikten sonra 

“Ḥareminiz gelir ise vāḳı‘a yanında başka bir erkek bulunması ‘ayıbdır faḳaṭ ne 

yapalım ḥareminle de konuşur iken yanınızda bir me’mūr bulunacaktır.” diye ‘ilāve 

eyledi.  

 

Ben dīger mevḳūflar ile görüşmek hīç olmaz ise yirmi dört sā‘atte bir sā‘at ḳadar 

olsun mevḳūf bulunan rüfeḳāyı görmek cā’iz olup //VIII-49// olmadığını sordum. 

“Şimdilik cā’iz değildir bir kaç* [*muhtemelen gün eksik] daha ṣabrediniz.” dedi 

çıktı gitti.  

 

O gece bir telgraf yazdım. “Cum‘a günü çocuklarımı gönderiniz.” dedim.  
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15 Teşrīn-i Sānī 328 Pençşenbih  

 

Ṣabāḥleyin oğullarım Ḥaḳḳī ile Su‘ād geldiler. Benim telgrafımı almadıklarını 

kendiliklerinden geldiklerini söylediler. Çocuklar beni o ḥālde görünce ağlamaya 

başladılar. Ben de //VIII-50// ben de müte’essir oldum çok ağladım. Ḥaḳḳī on Su‘ād 

da dokuz yaşlarındadır.  

 

Ho Çocuklar gittiler. Ondan sonra yeğenim ‘Avnī ile Meḥmed Ağa geldiler. ‘Avnī de 

ağladı beni de müte’essir etti. Meḥmed Ağa dün gece yeğenim Rıẓā Bey’in de tevḳīf 

edildiğini ḫaber verdi. Bundan daha ziyāde müte’essir oldum. Rıẓā’dan ne 

istediklerini sordum. Lāḥavle tilā okuyarak Cenāb-ı Ḥaḳḳa ḥavāle ettim. //VIII-51// 

Kendimden ziyāde Rıẓā’ya acıdım. Ġāyet ṣāf ve temiz ḳalbli bir çocuktur. Yārabbī 

bundan ne istiyorlar? Haydi ben nāżır oldum Đttiḥād ve Teraḳḳī fırḳasında bir söz 

ṣāḥibi bulundum Merkez-i ‘Umūmī’de mükerreren a‘ẓālık ettim. Tekrār mevḳi‘-i 

iḳtidāra getirmemek emeliyle benim ḥaḳḳımda şu mu‘āmele-i żālimāne revā 

görülüyor faḳaṭ Rıẓā ne yaptı benim birāderzādem olmaktan başka ne ḳabāḥati vardır? 

Onlar da gittiler. //VIII-52// Kayınbirāderim Ġālib Bey geldi. Benim kaynım olmak 

ḥasebiyle geçen pāzār günü tevḳīf edildiğini ve bir gece mevḳūf kalıp ertesi günü 

taḫliyye olunduğunu söyledi ve benim böyle iḫtilāṭtan memnū‘ olmaklığıma A‘yān 

Re’īsi Ferīd Paşa sebeb olmakta idüğünü ḫāricde işittiğini söyledi.  

 

Ferīd Paşa’nın benim ḥaḳḳımda si‘āyetine sebeb olacak hīç bir şey yoktur. Yalnız 

Ṣadr-ı Esbaḳ Cevād Paşa merḥūmdan //VIII-53// maḥlūl olup ‘Abdülḥamīd-i Sānī 

cānibinden bilā bedel kendisine verilen Nişāntaşı’nda yirmi bin lira değerinde bir 

konağı evḳāf nāżırı iken da‘vā iḳāme ederek istirdād ettirmiş idim. Faḳaṭ bu 

mu‘āmele yalnız Ferīd Paşa ḥaḳḳında değildir. Ḫānedān-ı salṭanattan ba‘ẓı ẕevāt 

‘aleyhinde de ve bir çok ricāl ve ẕevāt ḥaḳḳında da istirdād da‘vāları iḳāme ettirmiş 

idim. Şöyle bir mu‘āmele-i resmiyyeden münfa‘il olarak ‘ādetā maḥvıma ḳadar 

gidecek derecede eser-i ġareẓ //VIII-54// ve ḫuṣūmet gösterecek ḳadar dinā’et iżhār 

edeceğini Ferīd Paşa’dan ümmīd etmem.  
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Bu ṣabāḥ gelenlerden biri de üstād-ı muḥterem ‘Alī Ḥaydar Efendi Ḥaẓretleridir. 

Odama girince derḥāl ellerini öptüm. Müşārünileyh pek müte’essir olarak ağladı. Ben 

de ẕāten çocuklarımdan müte’essir idim ağladım.  

 

Üç gündenberi Ḥācī Evliyā Efendiyle beni görmeye geldikleri ḥālde muvaffaḳ //VIII-

55// olamadıklarını ve benim için Ṣadr-ı A‘żam’ı ve Şeyḫülislām’ı ve ‘Adliyye 

Nāżırı’nı gördüğünü ve bunların taḫliyyeme delāletlerini ricā eylediğini söyledi. 

Biṭṭabi‘ bu muḥterem ẕāta ṣamīmī teşekkürler ettim ve “Şeyḫülislām arzū eder ise 

beni taḫliyye ettirebilir onunla bir kerre daha görüşünüz şu ḥāl benim evḳāf-ı 

islāmiyyeye olan ḫidmetimin mükāfātı mıdır?” dedim.  

 

“Peka‘lā yarın gider yine görürüm.” dedi ve cebini işāretle “Senin için pāra getirdim 

ister isen //VIII-56// al ister isen ḫānene göndereyim.” dedi. ‘Ażīm teşekkürler ettim. 

Müşārünileyhin o sırada bana vermek istediği meblaġ yüz lira olduğunu sonra 

taḫliyye edildikten sonra anladım. Gerek esnā-yı tevḳīfimde ve gerek sonra Ḥaydar 

Efendi Ḥaẓretlerinin ḥaḳḳımdaki luṭfunu büyüklüğünü unutamam. Benden sonra 

aḳrabā ve evlādım daḫī müşārünileyhe ve evlādına karşı medyūn-ı şükrān 

olmalıdırlar. //VIII-57// Muḥterem ḫācem gitti Ḥācī Evliyā Efendi’yi gönderdi. xx 

 

Bu nāmūslu ẕāt da şu ṣūretle beni tesliyyeye başladı.  

 

“Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa bilḫāṣṣa selām etti. Meclis-i Vükelā’da ‘Ben Ḫayrī 

Bey’e kefīlim.’ demiş. Taḫliyyenize çok iḳdām eylemiş. ‘Đnşā’allāh birkaç güne ḳadar 

çıkar.’ diyorlar. Yer Yarın cum‘adır. Kendisini göreceğim gine söylerim.” dedi ve 

‘ilāveten “Đmām-ı A‘żam Ḥaẓretlerini28 bile ḥabse koydular idi merāḳ etmeyiniz.” 

diyerek tesellī etmek istedi. //VIII-58//  

 

Evliyā Efendi gittikten sonra Esbaḳ Konya Vālīsi Mu‘ammer Beyle Şākir Bey 

geldiler. Onlar ile biraz görüşüldü gittiler. Gelen ẕevātın cümlesiyle görüşür iken 

yanımızda behemeḥāl bir me’mūr bulunuyor idi. Bunlardan başka bugün kimse 

gelmedi gelmedi.  

 

16 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a 
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Bugün ṣabāḥleyin muḥterem mu‘allim Ḥaydar Efendi yine geldi. Ber vech-i ātī söze 

başladı. //VIII-59//  

 

“Bugün ṣabāḥ namāzını edādan sonra Şeyḫülislām’a gittim. Dünkü konuştuğumuzu 

ve senin sözlerini söyledim. Cevāben ‘Bu sözler beni dilḫūn etti. Bugün Meclis-i 

Vükelā vasaṭī sā‘at beşte Bāb-ı ‘Ālī’de in‘iḳād edecektir. Orada mevẓū‘–u baḥs 

ederim. Đnşā’allāh yirmi dört sā‘ate ḳadar taḫliyye ettiririm.’ dedi.”  

 

Biṭṭabi‘ memnūn oldum. Ḥaydar Efendi de pek münşeriḥ idi. “Đnşā’allāh bu gece 

olmaz ise yarın taḫliyye olunursunuz.” diye beni bir kat daha tesliyye eyledi ve o 

sırada yanımızda mükālememizi dinleme dinlemekte olan ẓābiṭ oda kapısına gidip 

//VIII-60// bir şeyler söylemekte iken Ḥaydar Efendi bana yavaş sesle “Bu işleri 

yapan Reşīd Bey imiş. En büyük mel‘anet onun ṭarafından olduğunu söylüyorlar.” 

dedi.  

 

Muḥterem ḫācem vedā‘ etmek üzere kalktı. Elini öptüm. O da ağlayarak boynuma 

sarıldı çıktı gitti. Bir gün aḳdem ya‘nī dünkü pençşenbih günü Ḥaydar Efendi’nin 

geldiğinde söylediğim sözler: 

 

Ḥaydar Efendi Şeyḫülislām’ı gördüğünden //VIII-61// ve benim ḥaḳḳımda delāletini 

ṭaleb eylemiş ise de kendisinin ḫaberi olmadığını ve ġayrette ḳuṣūr etmeyeceğini 

ḥikāye buyurmuş idi. Ben de o günü iḫtilāṭa mażhar olmuş ve ṣabāḥleyin çocuklarımı 

ilk def‘a olarak görüp ağlamış idim. Pek müte’essir bir ḥālde idim. Ẓa‘af-ı ḳalbim 

ġalebe etti. Efendi’nin bu sözleri üzerine “Şeyḫülislām Efendi cidden arzū etse benim 

taḫliyyeme muvaffaḳ olur. Arzū etmiyorlar demektir. Benim neżārette iken evḳāf-ı 

islāmiyyeye ettiğiminiğim //VIII-62// ḫidemātın mükāfātını veriliriyorlar.” dedim ve 

tekrār görmesini ricā etmiş idim. Bugünkü mülāḳāt bunun üzerine vuḳū‘bulmuştur.  

 

Bugün mevḳūf bulunan rüfeḳāyı havā almak üzere baġçeye çıkardılar. Beni bundan 

da maḥrūm ettiler. Đkindi vaḳitleri Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi geldi. Bana “Beyefendi 

sizi bu taş odadan kurtarayım haydi dīger odaya gideceksiniz.” dedi. Fāẓıl-ı meşhūr 

Aydınlı* [*ا�د���� yazılmış] ‘Abdullāh Efendi’nin //VIII-63// refīḳleriyle mevḳūf 

abulunduğu odayı taḫliyye ettiler. Beni oraya naḳleylediler. Yine yalnız ve münferid 

ve mevḳūfīnden hīç kimse ile görüştürmüyorlar.  
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17 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Bugün aḫşāma ḳadar yalnız iḫtilāṭtan memnū‘iyyetim tamām bir hafta oldu. Gerçi 

ta’rīḫ-i ‘umūmī okudum ve Ẓiyā Paşa merḥūmun Ḫarābāt’ını okudum ise da insān 

yine sıkılıyor. Bir refīḳ arzū ediyor. Ḫuṣūṣiyle mülāḳātlarından cidden müstefīd 

olacak rüfeḳā-yı mevḳūfe ile görüşmeyi pek istiyor idim. Mevḳūf bulunan refīḳler 

//VIII-64// arasında öyle arkadaşlar pek çok idi.  

 

Emrullāh Efendi  (esbaḳ ma‘ārif nāżırı) 

Ḥācī ‘Ādil Bey  (“ dāḫiliyye nāżırı) 

‘Abdullāh Efendi  (sābıḳ Aydın meb‘ūsu) 

Ḥüseyin Kāżım Bey  Selānik vālī-i sābıḳı 

Ḥallācyan Efendi  Esbaḳ nāfı‘a nāżırı  

Doktor ‘Adnān Bey  Ṭıb Fakültesi müdīri 

Süleymān Nażīf Bey  meşāhīr-i muḥarrirīnden 

Doktor ‘Abdullāh Cevdet Bey “ “ 

Ṣalāḥ Bey   Ḳalem gazetesi ṣāḥibi  

Şevḳī Bey   Dārülfünūn idāre me’mūru 

Ḥüseyin Su‘ād Bey  Meclis-i Ṣıḥḥiyye a‘ẓāsından 

Karasu Efendi   Selānik meb‘ūsu //VIII-65//  

 

Bunlardan başka daha pek çok ẕevāt ve münevver fikirli gençler var idi.  

 

Bolu Meb‘ūsu bizim Ḥabīb Bey ile Levāzım Re’īs-i Sābıḳı Mīrlivā Đsmā‘īl Paşa ve 

Aydın xxx Vālī-i Sābıḳı Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı Celāl Bey ve Lazistān Meb‘ūsu Ẓiyā 

Mollā Bey de bir odada mevḳūf idiler. Bunlar böyle üçer beşer x birer odaya 

konulmuş ve ba‘ẓı evḳātta bir odada ictimā‘ etmelerine bile müsā‘ade edilmiş olduğu 

ḥālde benim ḥaḳḳımda bīraḥmāne bir şiddet gösterilerek hīç biriyle mülāḳātıma 

müsā‘ade edilmiyor idi. //VIII-66// Bugün cānım pek ziyāde sıkıldı. Dīvān-ı Ḥarb 

Re’īsi ‘Ārif Paşa’ya bir kart yazdım. Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi’yi çağırttım kartı verdi. 

Bunda mümkin olursa iḫtilāṭıma müsā‘adeyi ṭaleb eylemiş idim. Aḫşāma ḳadar bir 

şey żuhūr etmedi. Aḫşām üzeri Đbrāhīm Efendi geldi.  
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“Ḫayrī Bey sen pek yalnız kaldın. Sana bir arkadaş verelim mi?” dedi.  

 

Bu riyākār ādamın şu sözlerine ka bakılırsa gūyā ben yalnız kalmayı istedim 

żannolunur. Sözlerinin ciddī olup olmadığını anlamak için //VIII-67// “Kimi getirmek 

istersiniz?” dedim.  

 

“Meselā Sābıḳ Levāzım Re’īsi Đsmā‘īl Paşa.” dedi.  

 

Bu Đsmā‘īl Paşa iyi bir ādamdır. Ẕekīdir faḳaṭ bīçārenin iki ayağını muḥārebede ġā’ib 

etmiş muḥtāc-ı mu‘āvenettir. Yanında mevḳūf bulunanlardan bilḫāṣṣa Ḥabīb Bey 

Paşa’yı sever ve ona ḫidmet eder. O zavāllının rāḥatını bozacak hem de beni onun 

rāḥatsızlığını gördükçe mu‘aẕẕeb edecek. Dedim ki “Peka‘lā olur. Faḳaṭ Đsmā‘īl Paşa 

bir ‘askerdir. O olacağına meselā o odadan Celāl Bey olsa olmaz mı?” //VIII-68// 

“Bakayım.” dedi. “Sorarım müsā‘ade olunursa olur.” dedi. Gece eẕānī üç olmuş idi 

bir eser żuhūr etmedi. Ben de ümmīdi ḳaṭ‘ettim ta’rīḫ okuyor idim üç buçukta kapı 

açıldı. Đbrāhīm Efendi yanında x sarıklı bir efendiye “Buyurunuz Ḫayrī Bey’in 

yanına.” dedi. Efendiyi odaya soktu. Kapıyı çekip gitti. Bu efendi Karesi 

meb‘ūslarından Ġālib Efendi idi. Bu āndaki memnūniyyetimi ta‘rīf edemem. ‘Ādetā 

mevḳūf olduğumu //VIII-69// unuttum. “Vay Ġālib Efendi seni de mi getirdiler?” 

dedim. Gürlereyek “Evet getirdiler.” dedi. Ḫōşāmedīden ve bir ḫaylī mülāṭefeden 

sonra dışarıda bulunan rüfeḳādan ma‘lūmāt aldım. ‘Āfiyyette olduklarını öğrendim.  

 

Ġālib Efendi’ye dedim ki “Birāder tevḳīfāt mes’elesinde yaptıkları iyi bir iş var ise o 

da seni benim yanıma getirmeleridir. Zīrā yalnızlıktan bitmiş idim.”  

 

Yastığımın birini ve yorganımın üstüne örttüğüm velenseyi Ġālib Efendi’ye verdim 

//VIII-70// ve benim tecrübemden bilistifāde yarın yatağını getirmeleri için o geceden 

bir de telgraf yazdırdım. x Muṣḥaf-ı Şerīfi de berāber getirmelerini telgrafa ‘ilāve etti.  

 

Ġālib Efendi pek nāmūslu, mütedeyyin ḫōşsohbet ve arkadaşına merḥamet ve şefā‘ati 

çok ḥabsḫānede bulunmaz bir yār-ı ġārdır.  

 

O geceyi geçirdik. //VIII-71//  
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18 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār 

 

Bugün Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi ‘Ārif Paşa’nın değiştiğini işittim. Bir müddet sonra odama 

iki paşa geldi. Biri bana “Sizinle evvelce görüşmüş idik ‘acabā ḫāṭırınızda mıdır?” 

dedi. Diḳḳatle yüzüne baktım. “Evet tanıdım Şām’da görüşmüş idik.” dedim.  

 

Baġdād’da menfī iken vefāt eden Müşīr Süleymān Paşa’nın dāmādıdır. Şām’da menfī 

idi. Mīralay idi şimdi livā olmuş. x Dīvān-ı Ḥarb re’īsi ta‘yīn edilmiş olduğunu 

söyledi. //VIII-72//  

 

Diğeri Mīrlivā Nażīf Paşa’dır. Bu da muḳtedir ve ẕekī bir ẕāttır. Muvaḳḳaten merkez 

kumandanlığına ta‘yīn edildiğini beyān etti. Bu Nażīf Paşa i‘lān-ı meşrūṭiyyetten 

muḳaddem Paris’te iken Aḥmed Rıẓā Bey vāsıṭasıyla Cem‘iyyet’e dāḫil olmuş idi. Bu 

sene Temmūz dokuzda bizim Đttiḥād ve Teraḳḳī kabinesi isti‘fāsı ettikten sonra 

mūmāileyh de isti‘fānāmesi (Đttiḥād ve Teraḳḳī) Cem‘iyyeti’nden) Aḥmed Rıẓā Bey’e 

göndermiş ve isti‘fānāmesinde ‘asker olduğu cihetle Cem‘iyyet’ten isti‘fā eylediğini 

beyān etmesine bir şey denmaz denmez ise de //VIII-73// ‘ilāveten “Ẕāten benim 

fikrime muḫālif idi.” diye yazması nażar-ı diḳḳati celbeylemiş idi. Bunu bana o vaḳit 

Aḥmed Rıẓā Beyefendi söyledi ve isti‘fānāmeyi Merkez-i ‘Umūmī’ye tevdī‘ 

eylediğini ḥikāye eyledi. Ma‘hāẕā bu ādam terbiyyeli ve nāmūslu bir ādamdır.  

 

Bir şeye iḥtiyācım olup olmadığını sordular. Mevḳūf bulunan refīḳlerimle hīç olmaz 

ise yirmi dört sā‘atte bir sā‘at görüşmeğe müsā‘ade edilmesini ricā ettim. Đsmā‘īl Paşa 

Nażīf Paşa’ya bakarak “Bunda //VIII-74// bir şey yoktur.” dedi. O da Evet 

görüşebilir.” dedi. Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi de orada idi. Bunu işitti. Çıkarlar iken 

Nażīf Paşa Đbrāhīm Efendi’ye “Burada mevḳūf bulunan beyler memleketimizin en 

münevver ẕevātıdır. Bunlara ḥüsn-i mu‘āmele ediniz.” dedikten sonra beni irā’e 

ederek “Beyefendi bugün burada bulunur faḳaṭ yarın burada değildir (yine nāżır 

olabileceğimi işāret ederek) ona göre mu‘āmele ediniz sonra mes’ūl olursunuz.” dedi. 

//VIII-75// Onlar gittikten sonra ḥammāma gitmek istedim. Müsā‘ade olundu. Biṭṭabi‘ 

‘askerlerin muḥāfażası altında Ḥarbiyye Neżāreti’nin ḥavlūsunda Bāyezīd’den 

Süleymāniyye’ye giden cādde cihetinde bulunan ḥammāma gittim. Mevḳūf dört kişi 

idik. Dārülfünūn Đdāre Me’mūru Şevḳī Bey, Maṭbū‘āt-ı Ḫāriciyye Ḳalemi 

ketebesinden Cemāl Bey, Mekteb-i Ṭıbbiyye ṭalebesinden Đbrāhīm Vaṣfī Efendi bir de 
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Arnavud Kāmil Efendi (Polis x merkez me’mūrlarından) benimle beş olduk. 

Ḥammāmdan ‘avdet ettim. Odada oğullarım Ḥaḳḳī, Su‘ād //VIII-76// küçük Münīb 

gelmişler beni bekliyorlar. Onlar ile görüştüm. Bir müddet sonra gittiler. Paşaların 

müsā‘adesi üzerine Ḥācī ‘Ādil Bey o aḫşām yemeğe da‘vet etmiş idi. Ben de cāna 

minnet bilmiş idim. Aḫşām oldu gitmek istedim. Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi’yi çağırttım. 

“Ḥācī ‘Ādil Bey’in yanına gideceğim.” dedim. “Olmaz.” dedi. “Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi 

Paşa senin yanında müsā‘ade etmedi mi?” dedim. “Evet etmiş idi faḳaṭ sonra //VIII-

77// Dīvān-ı Ḥarb Hey’eti müsā‘ade etmedi.” dedi. Bugün de gidemedim.  

 

19 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Ḥācī ‘Ādil Bey kollarını sıvamış ābdest almağa çıkmış benim odamın 

önüne geldi. Kapının ḫāricinde olduğu ḥālde ḥāl ve ḫāṭır sordu. Konuşuyorxxx idik. 

Nevbetçi neferri ḥiddetle kapıyı kapattı. ‘Ādil Bey dışarıda kaldı. Faḳaṭ müte’essir 

oldu. “Niçin kapatıyorsun bu ādamı ben yiyecek miyim?” dedi. //VIII-78// Nefer de 

“Emir böyledir.” diye sustu. ‘Ādil Bey bu mu‘āmeleden münfa‘il olarak odasına 

gitmiş derḥāl Dīvān-ı Ḥarb re’īsine bir teẕkere yazarak Evḳāf Nāżırı Ḫayrī Bey’e 

müstesnā mu‘āmele edilmekte olduğundan ve ḥālbuki dün iḫtilāṭa müsā‘ade edilmiş 

olduğu ḥālde bugün yine iḫtilāṭtan men‘in devām eylemekte bulunduğundan baḥisle 

şikāyet etmesi üzerine Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Đsmā‘īl Paşa derḥāl Mülāzım Bahā Bey’i 

çağırıp odaların kapılarından nevbetçi neferadātını //VIII-79// kaldırmasını ve 

cümlemizin görüşmekliğine müsā‘ade olunmasını emr ve iḫṭār etmiş. Benim 

bunlardan ḫaberim yok idi. Bir de odamın kapısı açıldı Ḥācī ‘Ādil Bey yanıma geliyor 

ben ḥayret ettim. Naṣıl müsā‘ade olunduğunu sordum. Kolumdan tuttu “Kalk bizim 

odaya gideceğiz.” dedi. Cereyān eden mu‘āmeleyi anlattı. O gün ‘ādetā taḫliyye 

olmuş gibi olduk. Ne ḳadar mevḳūf arkadaş var ise cümlesiyle görüştüm. Yemeği 

Emrullāh //VIII-80// Efendi ve Ḥācī ‘Ādil Bey’in odasında yedik. Gece büyük koğuşa 

gittik. Orada kırk kişiye yakın mevḳūf var idi. Cümlesi Đttiḥādcı olmak üzere tevḳīf 

olunmuşlar idi. Koğuşa girer iken ben ilk def‘a yanlarına gittiğim cihetle koğuşta 

bulunan rüfeḳā alkışladılar. ‘Abdullāh Efendi’nin yatağı üzerinde oturduk. Bir sā‘at 

ḳadar konuştuk. Oradan keyifsiz olması ḥasebiyle odasından çıkamayan Selānik 

Vālīsi Ḥüseyin Kāżım Bey’in odasına gittik. Orada da biraz //VIII-81// oturduk. 

Oradan Ḥabīb Bey’in odasına gittim. Sonra odalarımıza ‘avdet eyledik.  
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20 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Salı 

 

Bugün şāyān-ı ḳayd ve nażar bir şey vuḳū‘bulmadı. 

 

21 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cehārşenbih 

 

Rüfeḳādan Ḥüseyin Kāżım Bey Celāl Bey Ḥallācyan Efendi Selānik Telgraf 

Başmüdīr-i Sābıḳı Ḥācī Ḥamdī Bey Nāfı‘a Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīr Mu‘āvini 

Ṣalāḥeddīn Bey’in keyifsiz oldukları Hey’et-i Ṭıbbiyye-i ‘Askeriyye ṭarafından bā 

rapor //VIII-82// beyān edilmesine mebnī buxxgün aḫşām vasaṭī sā‘at beş buçuk 

rāddelerinde taḫliyye olundular. ‘Adliyye Neżāreti cānibinden dīvān-ı ḥarb nezdine 

bir müdde‘ī-i ‘umūmī ta‘yīn kılınmış ve işe mübāşeretle evrāḳ-ı mevcūdeyi tedḳīḳ 

eylemekte bulunmuş olduğunu inẓibāṭ me’mūrlarından Mülāzım Bahā Bey ḫaber 

verdi. Đsmini sordum. “Bilemiyorum uzunca boylu sakallı Kürde benzer bir ẕāttır.” 

dedi. Şu ta‘rīfe nażaran Dersa‘ādet Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Ṣadreddīn Bey 

olduğunu istidlāl ettim memnūn oldum. Memnūniyyetimin birinci sebebi cihet-i 

‘adliyyenin işe vaẓ‘-ı yed ederek uṣūl ve ḳavānīne pek de o ḳadar //VIII-83// 

ri‘āyetkar olmadıklarını ve aldıkları emir üzerine ḳarār i‘ṭāsına ba‘ẓı ẕevātın müsā‘id 

bulunduğu tecrübe ile anladığım cihet-i ‘askeriyyenin münferid bırakılmamasıdır. 

Naṣıl ki Sābıḳ Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Mīrlivā ‘Ārif Paşa’nın taḥt-ı riyāsetinde bulunan 

hey’et iki re’y-i muḫālife karşı ekseriyyetle cümlemizin (yani orada mevḳūf bulunan 

seksen kişiye yakın ẕevāt ile firār veyā iḫtifā eyleyen yüz elliyi mütecāviz ẕevātın) 

bilā su’āl ve lā cevāb nefyine ḳarār vermiştir faḳaṭ Hey’et-i Vükelā’da bulunan ba‘ẓı 

ẕevātın şiddetli i‘tirāẓātı bu ḳarārın infāẕına māni‘ olmuştur.  

 

‘Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa ile Ḫāriciyye Nāżırı Noradunkyan Efendi’nin 

mu‘teriẓ bulunduklarını işittik. //VIII-84// Ḥattā Ḫāriciyye Nāżırı’nın “Böyle bilā 

muḥākeme bu ḳadar ẕevātın idāreten nefyini taṣvīb eden hey’et-i vükelā arasında 

durmaklığım benim ḥayāt-ı siyāsiyyemi maḥveder isti‘fā ederim.” dediğini maḥbeste 

iken duyduk. El‘uhdetü ‘alerrāvī.  

 

Cihet-i ‘adliyyenin vaẓ‘-ı yed etmesinden ḥuṣūle gelen memnūniyyetimin ikinci 

sebebi de Ṣadreddīn Bey’in me’mūr edilmesidir. Mūmāileyh nāmūslu ve vażīfesinin 

ehlidir.  
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Maḥbes refīḳim Ġālib Efendiyle bu gece Ḥüseyin Kāżım Bey ile rüfeḳāsının çıktıkları 

odaya naḳlettik. Taḫliyyeye ḳadar o odada kaldık. //VIII-85//  

 

22 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pençşenbih  

 

Bugün ziyāret günü olmak ḥasebiyle ḫāricde bulunan arkadaşlardan birçokları geldi. 

Ḥācī Evliyā Efendi cālib-i diḳḳat bir söz söyledi. Şöyle ki “Meclis-i Vükelā’da 

‘Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa ‘Ben Ḫayrī Beyle Celāl Bey’e kefīlim.’ demiş. 

Dāḫiliyye Nāżırı Reşīd Bey ‘Celāl Bey için bir şey demem o abdalın biridir faḳaṭ 

Ḫayrī Bey’i yakından tanıyor musun? Ona kefīl olmasanız iyi yaparsınız.’ demesiyle 

‘Ārif Ḥikmet Paşa ‘Ḫayrī Bey’i yakından tanımam. Faḳaṭ siz de Baġdād’ı 

görmediğiniz* [*C%و�9د% yazılmış] ḥālde mevcūdiyyetine ḳā’il olduğunuz gibi //VIII-

86// ben de Ḫayrī Bey’in memleketine muḥib iyi bir ādam olduğuna ḳāni‘im.’ 

demiştir.” Ḥācī Evliyā Efendi bunu ‘Ārif Ḥikmet Paşa’dan ḥikāye eyledi.  

 

(Mülāḥażam) 

 

Reşīd Bey’in benim ‘aleyhimde bu ḳadar şiddet göstermesinin sebebi żannederim 

Ṣādıḳ Bey’den olacaktır.  

 

Bu Ṣādıḳ Bey ben evḳāf nāżırı olarak Ḥaḳḳī Paşa kabinesinde iken Maḥmūd Şevket 

Paşa ṭarafından Selānik’e me’mūr edilmiş idi. Bir ‘asker olduğu ḥālde ḥarbiyye 

nāżırının emrini īfādan imtinā‘etti. Ḥarbiyye Nāżırı Maḥmūd Şevket Paşa da //VIII-

87// bilmem neden ise olvaḳt eser-i ẓa‘af gösterdi. Ben ise o günlerde kabinenin ba‘ẓı 

aḥvālinden memnūn değil idim. Đsti‘fā etmek arzūsunda idim. Bu da bir sebeb oldu. 

Đsti‘fāmı taḳdīm ettim. Bunun üzerine ve Ẕāt-ı Şāhāne ṭarafından Başmābeyinci Lüṭfī 

Bey’in Maḥmūd Şevket Paşa nezdine ī‘zāmına binā’en Maḥmūd Şevket Paşa Ṣādıḳ 

Bey ḥaḳḳındaki ḳarārını infāẕ etti. Đşte cereyān eden şu ḥāle nażaran benim isti‘fām 

mücerred Ṣādıḳ Bey’in Selānik’e ī‘zāmından münba‘is gibi görüldü. Ḥālbuki öyle 

değildi. Vāḳı‘a ḥarbiyye nāżırının bir mīralay ḥaḳḳındaki ḳarārını infāẕ edememesi 

ḫuṣūṣiyle bu ‘adem-i infāẕın Ṣādıḳ Beyle aralarında ḫafī bir münāsebet bulunduğunun 

ḫāricde a deverān eylemesi benim için isti‘fāya //VIII-88// bir sebeb-i müstaḳil 

olabilir idi. Ma‘hāẕā sebeb-i müstaḳil değildir. Mufaṣṣal ḫāṭırātımda29 baḥs ve tafṣīl 
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edeceğim vechile isti‘fāya bir çok sebebler var idi. Ben yalnız bir def‘a değil bana 

tevdī‘ olunan ‘adliyye ve evḳāf neżāretlerinden beş def‘a isti‘fā ettim. Faḳaṭ 

ma‘ette’essüf hīç biri ḳabūl edilmedi. Sa‘īd Paşa’nın isti‘fāsına ḳadar devāma mecbūr 

kaldım.30 

 

Mīralay Ṣādıḳ Bey bu sebeble benden münfa‘il olmuş ḥattā Levāzım Re’īs-i Sābıḳı 

Mīrlivā Đsmā‘īl Paşa’ya “Ḫayrī Bey Meclis-i Vükelā’da benim ‘aleyhimde bulunarak 

i‘dāmıma bir maẓbaṭa yaptırmış faḳaṭ Ẕāt-ı Şāhāne ‘afvetmiştir.” dediğini Đsmā‘īl 

Paşa bana ḥabsḫānede ḥikāye etti ve benim ḥaḳḳımda //VIII-89// dīger mevḳūflardan 

müstesnā olarak bu ḳadar şiddet gösterilmesinin sebebi Ṣādıḳ Bey olduğunu Đsmā‘īl 

Paşa – Ḥabīb Bey de ḥāẓır olduğu ḥālde bana söyledi.  

 

Fesübḥānallāh – Ṣādıḳ Bey’in söylediği sözlerin beṭāleti pek żāhir ve āşikār olduğu 

ḥālde naṣıl bu sözleri benim ḥaḳḳımda ṣarfeylediğine mutaḥayyırım. Evvelā – Ben 

Ṣādıḳ Bey’i vācibülizāle bir ādam olmak üzere telaḳḳī etmem. Gerçi onun da bir çok 

ḳuṣūrları vardır. Ḫuṣūṣiyle Đttiḥād’dan ayrıldıktan sonra memlekete bir çok ẓararları 

dokundu faḳaṭ bunu vaṭana ḫidmet ediyorum żannıyla yaptı. Benim nażarımda Ṣādıḳ 

Bey yine nāmūslu bir ādamdır. Böyle olmasa bile bir ādamın i‘dāmına maẓbaṭaya 

vaẓ‘-ı //VIII-90// imẓā etmek ḫāṭırıma bile gelmez.  

 

Sāniyyen – Meclis-i Vükelā bir maḥkeme değildir ki bir ādamın i‘dāmına 

ḥükmedebilsin. Şimdiye ḳadar ta’rīḫte bunun emsāli yoktur gibidir. Ḫuṣūṣiyle zamān-

ı meşrūṭiyyette böyle bir maẓbaṭanın yapılmak iḥtimāli yoktur. Bilḫāṣṣa ‘āciz gibi 

‘ilm-i ḥuḳūḳa müntesib olup bir çok maḥkemelerin riyāsetinde ve müdde‘ī-i 

‘umūmīlik ḫidmetinde bulunmuş olan bir ādamın öyle maẓbaṭayı imẓā etmesi şöyle 

dursun teklīf bile etmeyeceği bedīhīdir. Ve Ṣādıḳ Bey’in sözleri aṣıl ve esāstan ‘ārīdir. 

Meclis-i Vükelā’da ne öyle maẓbaṭa yapıldı ne de teklīf vuḳū‘buldu. Ṣādıḳ Bey’in 

Selānik’e me’mūren ī‘zāmından başka mecliste //VIII-91// hīç bir söz bile cereyān 

etmedi. Buna Maḥmūd Şevket Paşa ile o vaḳit Hey’et-i Vükelā’ya dāḫil bulunan 

Ḥaḳḳī Paşa – Paris Sefīri Rıf‘at Paşa olvaḳt (Ḫāriciyye Nāżırı) Mavrokordato Efendi 

Māliyye Nāżırı Nā’il Bey ve daha sā’ir ẕevāt-ı fiḫām şāhiddir.  

 

Đsmā‘īl Paşa yalan söyleyen ādamlardan olmadığına nażaran Ṣādıḳ Bey’in Đsmā‘īl 

Paşa’ya o sözleri söylemiş olduğuna ḳāni‘im. Şu ḥālde yā Ṣādıḳ Bey – böyle bir şeyin 
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olmadığına ve ẕāten esāsen olamayacağına ḳāni‘ iken böyle ṣırf kiẕb ve iftirāyı kendi 

tertīb ve īcād ederek benim ‘aleyhimde propaganda yapmak //VIII-92// için 

söylemiştir. Yāḫūd kendisi ‘asker olmak ḥasebiyle ‘ilm-i ḥuḳūḳun kavā‘idine 

ġayrivāḳıf ve bir ādamın i‘dāmına ḥüküm ve ḳarār vermek ṣalāḥiyyetinin hangi 

mecālise ‘ā’id olduğunu idrākten ‘āciz bulunduğundan benim ‘aleyhimde bulunan ve 

Ṣādıḳ Bey’e sözünü dinletebilen edānīnin mūmāileyhi iḳnā‘ eylemiş olması vārid-i 

ḫāṭırdır. Ṣādıḳ Bey nāmūssuz ve alçak bir ādam olmamasına göre iġfāl edilmiş 

olduğuna ḳāni‘im ḳānā‘at etmek lāzım gelir. Allāhü ‘Ażīmüşşān cümleyi ifk ve 

iftirādan muḥāfaża buyursun.  

 

Dāḫiliyye Nāżırı Reşīd Beyle mu‘ārefem yoktur ve ‘Adliyye Nāżırı’na benim 

‘aleyhimde bulunmasına doğrudan doğruya //VIII-93// bir sebeb-i żāhiri de mevcūd 

değildir. Ṣādıḳ Beyle Reşīd Bey arasında gizli münāsebāt bulunduğu mesmū‘dur. 

Mülāzım a Şa‘bān Efendi ki Ṣādıḳ Bey’in birinci ādamıdır bu da bizim mevḳūf 

bulunduğumuz dā’ireye gelerek Reşīd Bey’in bu tevḳīfāt mes’elesinden ḫaberi 

olmadığını ve böyle ḫilāf-ı ḳānūn mu‘āmelātın ‘aleyhinde bulunduğunu söylemekte 

ve bilā lüzūm Reşīd Bey’i dā’imā müdāfa‘a etmekte olmasına bakılır ise Ṣādıḳ Beyle 

Reşīd Bey arasında vücūdu mervī bulunan münāsebāta inanacağım gelir. //VIII-94//  

 

23 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a  

 

Bugün aḫşām eẕānī sā‘at yarıma ḳadar şāyān-ı nażar bir ḥādise vuḳū‘bulmadı* [*satır 

sonuna geldiğinden 9دى 
و�&و	 şeklinde ayrı yazılmış]. Aḫşām olmuş gazlar yanmış 

ben de karyolamın üzerine oturmuş oda refīḳlerim (Ġālib Efendi) Karesi ‘Adnān Bey 

(doktor) Ḥikmet Bey Mekteb-i Ḥuḳūḳlu Şerīf Bey (mülāzım) ile konuşuyor idim. Bir 

‘asker geldi. Beni Dīvān-ı Ḥarb-ı ‘Örfī Re’īsi Đsmā‘īl Paşa’nın istediğini söyledi. 

//VIII-95// Böyle bir da‘vete muntażır olmadığımdan ayaklarımı çıkarıp istirāḥat 

etmek üzere idim. Da‘veti alınca arkadaşlar ḫayırlı bir ḫaber olmak iḥtimāline mebnī 

ta‘cīl ettiler. Nihāyet Dīvān-ı Ḥarb Odası’na gittim. Đsmā‘īl Paşa (ṣalāt-ı maġrebi) bir 

gūşede edā etmekle meşġūl idi. Oda ortasında ayakta da başka bir ẕāt duruyor bana 

muntażır görünüyor idi. Bu ẕāt Selānik ‘Adliyye Müdīri Đsmā‘īl Efendi idi. Görünce 

ta‘accüb ettim çünki //VIII-96// Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi olan ẕātın 

Ṣadreddīn Bey olduğunu taṣavvur etmiş idim.  
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Đsmā‘īl Efendi ellerimi sıktı bir māṣa başına oturduk. Beni tatmīn edecek ba‘ẓı sözler 

söyledi. Şu ḥāllerden müte’essif olduğunu gösterdi.  

 

Bu sırada Re’īs Đsmā‘īl Paşa namāzını itmām etti. Yanımıza geldi oturdu. Đsmā‘īl Paşa 

– bana ḫiṭāb – “Beyefendi bu işlerden çok müte’essifim //VIII-97// emīn olunuz ki 

ḥaḳḳınızda hīç bir şey yoktur. Đşte büyük bir edebsizlik yapılmış daha doğrusu iki pīç 

bu işlere karışmıştır.” dedi.  

 

Ben “Bunlar yalnız öyle iki çocuğun yapacağı işler değildir. Hey’et-i Vükelā’dan 

ba‘ẓılarının eser-i tertībi olmsa gerektir. Ezcümle Dāḫiliyye Nāżırı’nın ḫaberi 

olmadan bizleri tevḳīf edemezler.” dedim.  

 

Paşa “Evet o da mel‘ūn bir ādama benziyor.” //VIII-98// dedikten sonra 

“Arkadaşlarınızdan ba‘ẓıları (mevḳūfīnden) beni çok taẓyīḳ ediyorlar. Ḥālbuki ben 

onlar ḳadar onların taḫliyyesini isterim. Lākin ne yapalım kolay değildir. Ma‘hāẕā 

onlar da ma‘ẕūrdur. Faḳaṭ seninle Ḥācī ‘Ādil Bey’in metānetini tebrīk ederim. Hīç bir 

vaḳit mürāca‘at etmediniz. Ẕāten meslek-i siyāsīye dāḫil olanlar böyle olmalıdır. 

Đnsānın başına her şey gelir (Müdde‘ī-i ‘Umūmī Đsmā‘īl Efendi’yi işāret ederek). 

Böyle nāmūslu ve muḳtedir arkadaşları Cenāb-ı Ḥaḳ benim ḫulūṣ-ı niyyetime veriyor. 

Evrāḳı tedḳīḳ buyurdu. Verdiği te’mīnāta nażaran inşā’allāh yarın sizi taḫliyye 

edeceğiz.” dedi.  

 

Ben “Yalnız beni beni mi? Arkadaşlarım da berāber mi?” //VIII-99//  

 

Paşa – Đsmā‘īl Efendi ikisi birden “Ḫayır hepinizi taḫliyye edeceğiz.” dediler.  

 

Ben “Teşekkür ederim. Bizim ḫulūṣ-ı niyyetimize de sizin gibi iki nāmūslu ẕātı 

Cenāb-ı Ḥaḳ gönderdi. Faḳaṭ Paşa Ḥaẓretleri sizi isti‘fāya mecbūr ederler diye 

korkarım.”  

 

Paşa “Ben ḳaṭ‘iyyen isti‘fā etmem.”  

 

Ben “‘Azlederler.”  

 



 

 

230  

Paşa “Ona karışamam. Faḳaṭ (Ḥarbiyye Nāżırı) Nāżım Paşa beni ‘azletmez. Hem de 

Beyefendi siz de Nāżım Paşa’ya i‘timād ediniz. O ẕāt nāmūslu bir ẕāttır ve bu işleri 

ḳaṭ‘iyyen tecvīz etmez.” 

 

Ben “Nāżım Paşa’nın merd ve nāmūslu bir ẕāt //VIII-100// olduğunu işitirim ve 

i‘timādsızlığımız da yoktur.” dedim. Her ikisinin ellerini sıktım odama ‘avdet ettim. 

Mülāḳāt yarım sā‘at ḳadar devām ettiği herkesin nażar-ı diḳḳatini celbetti. Bilḫāṣṣa 

mevḳūf bulunan rüfeḳā bana muntażır idiler. 

 

Đki nāmūslu ẕāt 

 

(1) Dīvān-ı Ḥarb-ı Örfi Re’īsi Đsmā‘īl Kāmī Paşa (1293) Rusya Muḥārebesi’nde 

kumandan olan ve ondan muḳaddem ‘Abdül‘azīz Ḫān-ı Merḥūm’un ḫal‘inde 

Mekteb-i Ḥarbiyye nāżırı bulunan Süleymān Paşa’nın dāmādıdır. Süleymān 

Paşa’ya olan //VIII-101// ḳarābet-i ṣıḥriyyesi* [*�7�'ر�:� yazılmış] sebebiyle 

Đsmā‘īl Bey taşraya nefyedilmiş idi. 1318-1319 seneleri żarfında Sūriyye Merkez 

Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi bulunduğum zamān Mīralay Đsmā‘īl Bey’i Şām’da görmüş 

bir iki def‘a da görüşmüş konuşmuş idim. Herkes ‘indinde muḥterem ve nāmūslu 

telaḳḳī edilmiş bir ẕāt idi. Sonraları nereye gittiklerini bilmiyorum ve ondan sonra 

da görüşemedim. Şimdi livā olmuş Dīvān-ı Ḥarb’e re’īs ta‘yīn edilmiştir. Elḥaḳ bu 

riyāsetinde de cidden necīb ve nāmūslu bir ādam olduğunu ‘umūm nażarında isbāt 

etti. Yalnız pek ziyāde ṣāftır. Đḳtidārı mutavassıṭtır. Ḥissiyyāt-ı ḳalbiyyesini 

ketmedemez. Herşeyi açık söyleyiverir. Nitekim yukarda mülāḳāt //VIII-102// 

esnāsında “Bunlar iki pīçin işidir.” demesi gibi. Ben bu sözlerinden Paşa’nın 

devām edemeyeceğini anladım ve ‘azlederler diye korktuğumdan* [*رد�$�9ن	- 

yazılmış] kendisine “Seni isti‘fāya mecbūr eder veyā ‘azlederler.” demiş idim.  

 

(2) Đsmā‘īl Efendi. Bu ẕāt aṣlen Tatardır. Mekteb-i Ḥuḳūḳ’tan me’ẕūndur. (1314) 

sene-i rūmiyyesinde Mar‘aş müdde‘ī-i ‘umūmī mu‘āvini bulunduğum zamān 

Đsmā‘īl Efendi cezā re’īsi idi. Beş altı māh ḳadar arkadaşlık ettik. Vażīfesinin 

biḥaḳḳın ehlidir ve çok nāmūslu ādamdır. //VIII-103// Mar‘aş’ta arkadaşça 

geçindiğimiz gibi müfāreḳetten sonra da yekdīgerimizi unutmadık. Ḥasbelḳader 

ben meşrūṭiyyette meb‘ūs oldum. ‘Adliyye tensīḳine intiḫāb olundum. O zamān 

Đsmā‘īl Efendi Erẓurūm bidāyet ḥuḳūḳ re’īsi idi. Benim şehādet ve delāletimle 
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Diyārbekir ‘adliyye müdīrliğine tensīḳte ta‘yīn olundu. Geçen sene de ‘Adliyye 

Nāżırı Memdūḥ Bey’e vuḳū‘bulan şehādet-i ‘adīdeme binā’en Selānik ‘adliyye 

müdīrliğine ta‘yīn kılınmış idi. Selānik’in Yūnānīler cānibinden istīlā edilmesi 

üzerine Đstanbul’a gelmiş ve ‘adliyye neżāreti ṭarafından dīvān-ı ḥarb’e me’mūr 

edilmiştir. Cenāb-ı Ḥaḳ ikisini de muvaffaḳ buyursun Āmīn. //VIII-104// 

 

Maḥbesim olan odaya gelince arkadaşlar başıma toplandı. Ḫaber sordular. Biṭṭabi‘ 

ketmedemedim. Mā vaḳa‘ayı tamāmiyle söyledim. Faḳaṭ maḥrem tutmalarını ve 

ḫāricine ifşā etmemelerini iḫṭār eyledim.  

 

24 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Bu ṣabāḥ kalktığımızda Dīvān-ı Ḥarb re’īsinin tebeddül ettiğini Kazak Süleymān 

Paşa’nın Dīvān-ı Ḥarb re’īsi olduğunu işittik. Bilcümle mevḳūfların çehrelerinde 

//VIII-105// ümmīdsizlik ve ye’s eseri görülüyor idi. Bir ‘asker geldi benimle 

görüşmek üzere gelmiş bir efendinin ẓābiṭ odasında bana muntażır bulunduğunu 

söyledi. Gittim bizim ḫāce Ḥaydar Efendi Ḥaẓretleri imiş. Ellerini öptüm. O da benim 

gibi Dīvān-ı Ḥarb re’īsinin tebeddülünden müte’essif görünüyor idi.  

 

Ben dedim ki “Efendim artık ben ümmīdimi kestim. Yirmi yirmi beş gün içinde 

ḥükūmet Dīvān-ı Ḥarb re’īsini dört def‘a değiştirdi. Bu biṭṭabi‘ ‘alāmet-i ḫayr 

değildir. Demek ki bizi maḥkūm etmek için vesā’il aranıyor.” //VIII-106//  

 

Ḫāce Efendi beni tesliyye etti. “Ümmīdi ḳaṭ‘etmeyiniz.” dedi. Bununla berāber bu 

tebeddülü kendisi de ḫōş görmüyor idi.  

 

Vedā‘ etti tekrār ellerini öptüm gittiler. Ben de Ḥācī ‘Ādil Beyle Emrullāh Efendi’nin 

odasına geldim. Ḥasb-i ḥāl etmeğe başladık. Dün Đsmā‘īl Paşa ile Đsmā‘īl Efendi’nin 

tebşīrātına raġmen taḫliyye edilmedik. Bugün de aḫşām oldu.  

 

Bu gece Ḥabīb Bey dedi ki “Dīvān-ı Ḥarb re’īsinin tebeddülünden ben bizim ‘adem-i 

taḫliyyemizi anlamıyorum. Bizi taḫliyye edecekler //VIII-107// çünki hīç bir şey 

yoktur. Ancak Nāżım Paşa Çatalca’dan geldi. Esbāb-ı tevḳīfin olmadığını anladı. 

Biġayriḥaḳḳin tevḳīf edilmiş olan bu ḳadar ẕevātın taḫliyyesi elbette bir şereftir. Bunu 
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Đsmā‘īl Kāmī Paşa’ya vermek istemedi değiştirdi. Süleymān Paşa müteḳā‘id bir ẕāttır. 

Đsmā‘īl Paşa gibi orduda müstaḫdem değildir. Nāżım Paşa Süleymān Paşa’yı istirḳāb 

eylemez. Faḳaṭ Erkān-ı Ḥarbiyye livālarından olup bugün orduda bilfi‘il müstaḫdem 

bulunan Đsmā‘īl Paşa’yı istirḳāb eder ve bu şerefi ona vermez. Bir de Đsmā‘īl Paşa’nın 

Dīvān-ı //VIII-108// Ḥarb’den bütün bütün çıkarılmayıp a‘ẓālıkta bırakılması daḫī 

benim fikrimi mü’eyyiddir. Çünki Đsmā‘īl Paşa ile berāber Dīvān-ı Ḥarb a‘ẓālarından 

ba‘ẓı nāmūslu ẕevātın bizi maḥkūm edemeyecekleri güneş gibi herkesin nażarında 

ta‘ayyün etti. Nāżım Paşa bizim maḥkūmiyyetimiz ṭarafında olsa idi a‘ẓālıkta 

bırakmaz idi.”  

 

Ḥabīb Bey’in bu müṭāla‘ātı ḥaḳīḳaten nażar-ı i‘tibāre alınacak müṭāla‘alardan idi. 

Muṣīb gördük. “Đnşā’allāh öyle olur.” diyerek ayrıldık. //VIII-109// 

 

25 Teşrīn-i Sānī Sene 1328 Pāzār 

 

Bugün öğle vaḳti idi. Ḥaḳlarında hīç evrāḳ olmayan on yedi kişinin taḫliyye 

olunacaklarını ve benim de ve kendisinin de taḫliyye olunacaklar meyānında 

bulunduğunu Manol Karasu Efendi bana söyledi. Ḥaḳīḳaten öyle oldu. Aḫşām üzeri 

Dīvān-ı Ḥarb Odası’na çağırdılar. Đsimlerimizi okudular. “Kefāletle taḫliyyenize ḳarār 

verdik.” dediler. ‘Umūm nāmına ben “Bu kefāletten maḳṣadları kefālet-i şaḫṣiyye 

midir yoksa bir imẓā ile te’mīnāt //VIII-110// alıp bırakmak mıdır?” dedim.  

 

Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Süleymān Paşa “Artık onu biz bilmeyiz ḥükūmet-i ‘askeriyyenin 

bileceği şeydir. Biz sizi Kolordu Kumandanlığı’na göndereceğiz onlar naṣıl isterler 

ise kefīl olurlar.” dedi. Oradan cümlemiz çıktık. ‘Arabalar ile Īrān Sefāretḫānesi’nin 

karşısında bulunan Kolordu Dā’iresi’ne geldik. Đstanbul Muḥāfıżı Memdūḥ Paşa’nın 

odasında çāryek sā‘at ḳadar kaldık. //VIII-111// Lazistān Meb‘ūs-ı Sābıḳı Çürüksulu 

Aḥmed Paşa hepimize kefīl oldu. Yalnız iki kişiyi istisnā etti. Onlar da Đ’tilāfcı 

Ḥüseyin Kāmī ile Reşīd nāmında iki kişidir. Aḥmed Paşa’ya “Bunları istisnā 

etmeseniz daha iyi olmaz mı?” dedim.  

 

Aḥmed Paşa “Ḫayır ben Ḥüseyin Kāmī’ye kefīl olmam. Aḫlāḳsızın biridir.” dedi. Ben 

de sustum. Bu Ḥüseyin Kāmī’yi şaḫṣen evvelce hīç görmemiştim. Ḥabsḫānede 

gördüm ve onun bizimle berāber ne için ḥabsedildiğini ḥālā öğrenemedim. 
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Ḥabsḫāneye geldiği gün benim odamın karşısında //VIII-112// bir odaya ḥabsetmişler. 

O odaya tıkar iken Muḥāfaża Me’mūru Yüzbaşı Đbrāhīm Efendi’ye bu Ḥüseyin 

Kāmī’nin “Ben Rusya teba‘asındanım beni ḥabsettiğinden dolayı sonra sen mes’ūl 

olursun.” dediğini Đbrāhīm Efendi de “Vallāhī birāder ben karışmam ben bana verilen 

emre bakarım.” diye cevāb vermiş olduğunu Ḥüseyin Kāmī’nin yanından çıkıp benim 

odama geldi ḥikāye eyledi. ḥikāye ettiği zamān Kuşçubaşızāde Binbaşı Ḥilmī Beyle 

//VIII-113// Ḥarbiyye neżāreti ketebesinden Ürgüblü Tevfīḳ Bey benim odamda ḥāẓır 

idiler. Benimle görüşmeye gelmişler idiler.  

 

(‘Đbret alacak ḥāl) 

 

Đşte Ḥüseyin Kāmī denilen ẕāt īcābında Moskof olduğunu iddi‘ā ettiği gibi işine 

muvāfıḳ zamānlarda da ‘Osmānlı oğlu ‘Osmānlı gibi ḥareket eder bir şaḫıṣtır. Ḥāl 

böyle iken muḥārebeden muḳaddem Sulṭānmeydānı’nda bir günde iki miting 

‘aḳdedildi. Ṣabāḥleyin x ‘aḳdolunan miting Ḥürrxiyyet ve Đ’tilāf //VIII-114// 

Fırḳası’nın mitingi idi. Ondan sonra Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası’nın mitingi 

‘aḳdolunmuş idi. Olvaḳt Đttiḥād ve Teraḳḳī Merkez-i ‘Umūmīsi ṭarafından verilen 

ḳarār üzerine Kātib-i ‘Umūmī Sa‘īd Paşa Ḥaẓretleri cānibinden Ḥürriyyet ve Đ’tilāf 

Merkez-i ‘Umūmīsi’ne miting gününden bir gün aḳdem bir teẕkere yazıldı. Muḥārebe 

için yapılacak bu mitingler vaṭan mes’elesi demek olduğundan ayrı ayrı ḥareket 

etmeyip birlikte yapılmasını iş‘ār eylediler. Đ’tilāf Fırḳası’nın Re’īs-i Sānīsi //VIII-

115// Ṣādıḳ Bey’den gelen cevābda Đttiḥād ve Teraḳḳī de arzū eder ise kendi 

mitinglerine gelebileceklerini iş‘ār ederek muta‘ażżımāne bir cevāb vererek 

fırḳalarının ismine muḫālif olarak ṭarīḳ-i i’tilāfa yanaşmamış idi. Aṣıl ‘ibret alınacak 

cihet Ṣādıḳ Bey’in daha evvel birlikte çalıştığı vaṭanın özbeöz evlādı olan Đttiḥādcılar 

ile tevḥīd-i mesā‘ī etmek istemediği ḥālde bu Ḥüseyin Kāmī’yi kendi mitinglerinin 

hey’et-i idāresi meyānına idḫāl ederek tā sarāy-ı hümāyūna ḳadar gönderdiler ve 

Dolmabaġçe Sarāy-ı Hümāyūnu’nun //VIII-116// mermer mer merdiveni üzerinde 

ḥuẓūr-ı şāhānede bir manżūme ḳırā’at ettiirdiler ve Moskofluk iddi‘āsında bulunan bir 

şaḫṣa lisān-ı ‘Osmānīden “Oğlum.” ḫiṭābıyla mażhar-ı iltifāt-ı ‘Osmānī olmasına 

sebeb oldular. Đşte Ṣādıḳ Bey’in bilmeyerek yaptığı şeylerden biri de budur.  
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Her ne ise Aḥmed Paşa’nın bize kefāleti mu‘āmelesi bitti. Olvaḳt yanımda bulunan 

Ḥabīb Bey bana dedi ki “Ḥüseyin Kāmī ile refīḳine ben kefīl olmak istiyorum ne 

dersin?” //VIII-117//  

 

Ben “Peka‘lā ‘uluvv-i cenāb göstermiş olursun.” dedim.  

 

Ḥabīb Bey ḳıyām ederek Memdūḥ Paşa’nın yanına gitti. Paşa sağır olduğundan 

kātibine “Şimdi ben kefīlimi verdim serbestim demektir. Ben de bu beylere (Ḥüseyin 

Kāmī ve refīḳi Reşīd) kefīl olsam ḳabūl eder misiniz?” dedi.  

 

Ḥüseyin Kāmī “Ḥabīb’e teşekkür ederiz bizim kefīlimiz vardır.” dedi. //VIII-118//  

 

Đdāreden çıktık. Kapı önünde birāderzādem Rıẓā ve ḥarbiyye neżāreti ketebesinden 

olup o sırada gelmiş olan Tevfīḳ Bey ve bizim Meḥmed Ağa ile berāber bir ‘arabaya 

bindik. Beşt Beşiktaş’a ḳadar geldik. Evvelā Rıẓā Bey’in evine uğradım. Biraz 

oturduk. Oradan kayınvālidenin ḫānesine gittim. Gece orada kaldım. //VIII-119//  

 

26 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Ünyeli ‘Abdullāh Efendi geldi. Berāber 

çıktık. Bir ‘araba ile ‘Adliyye Neżāreti’ne gittik. Doğru Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ 

Dā’iresi’ne giderek üstād-ı muḥterem Ḥaydar Efendi Ḥaẓretlerinin ellerini öpüp 

vecībe-i şükr ve meḥmedeti īfā ettim. Nāżır ‘Ārif Ḥikmet Paşa o gün dā’ireye 

gelmemiş idi. Ertesi günü Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendiyle ‘Ārif //VIII-120// 

Ḥikmet Paşa’ya Ḥaydar Efendiyle birlikte gitmeye ḳarār verdik. Oradan ayrıldım. 

Manastır Vālī-i e Sābıḳı ‘Alī Münīf Bey’in ḫānesine gittim. Yemeği orada yedim. 

Oradan birlikte Yenicāmi‘ Köprüsü’ne geldik. Köprübaşında Vālide 

Ḳırā’atḫānesi’nde bulunan Münīr Bey’e Münīf Bey ḫaber verdi. O da geldi. Onu 

müte‘āḳib Şākir Bey Mu‘ammer Bey ve daha ba‘ẓı rüfeḳā beni görmeğe geldiler. Bir 

fesci* [*خ��  yazılmış] dükkānında ayakta görüştük. Münīr Bey Münīf Bey ben 

üçümüz ayrıldık. //VIII-121// Galata cihetine geçtik. ‘Ömer ‘Ābid Ḫānı’nda Ḳuddūsī 

Bey’in odasına gittik. Aḫşāma ḳadar oturduk. Aḫşām üzeri ben yine Beşiktaş’a gittim 

orada kaldım.  
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27 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Salı  

 

Bu ṣabāḥ yeğenim Rıẓā’nın ḫānesinde bulunduğum sırada Ḥaydar Efendi ‘araba ile 

geldi. Berāber Kuruçeşme’de Şeyḫülislām’ın yalısına gittik. Đlk girdiğim ḫānedir. 

Ġāyet muntażam //VIII-122// bir konaktır. Şeyḫülislām ile görüştüm. Bu mülāḳāttan 

gerek benim ve gerek Ḥaydar Bey’in maḳṣadıxmız artık bu intiḳām ḥissine bir 

nihāyet vererek fıraḳ-ı muḫtelifenin arasını bulmak ve vaṭanın şu tehlikeli devresinde 

mütteḥidāne çalışmak fikrini Şeyḫülislām vāsıṭasıyla Kāmil Paşa’ya ḳabūl 

ettirebilmek ümmīdi idi. Bu ümmīdin beyhūde olduğunu orada iken anladım. Çünki 

//VIII-123// efendi üzerine hīç bir şey māletmiyor dā’imā kendisini senā ve müdāfa‘a 

ediyor “Ḫāḳān-ı Sābıḳ zamānında yirmi iki sene devām eden müddet-i iḳbālimde 

dā’imā Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a kemāl-i şiddetle muḳāvemet ettim.” diyor idi. Sözlerinin 

arasında nażar-ı diḳḳatimi bir sözü celbetti. Ber vech-i ātī ‘aynen naḳledeyim.  

 

“Bir gün Meclis-i Vükelā’da Hey’et-i Vükelā ḥuẓūrunda ‘alenen mülkün ıṣlāḥından 

baḥsettim ve pek şedīd sözler söyledim. //VIII-124// Ḥāẓır bulunan vükelādan dört ẕāt 

ki Ẕekī Paşa, Hāşim Paşa Memdūḥ Paşa (birinin ismini efendi söyledi faḳaṭ ben 

unuttum) bu dört ẕāt derḥāl jurnal etmişler. Jurnal değil ya* [*���%� yazılmış] 

vażīfelerini yapmışlar. Şimdi ona ‘jurnal’ diyorlar da ben de onun için ‘jurnal’ dedim.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne ẕevāt-ı erba‘anın kāġıdlarını alınca ḥiddet etmiş. xxx O haftanın 

cum‘asında cāmi‘ye gittim. Teşrīf //VIII-125// buyurdular. Her vaḳit ḥāl ḫāṭır su’āl 

eder idi. O gün yüzüme bakmayarak yürüdü odaya gireceği zamān döndü bana baktı. 

Ḫāḳān ḥiddet ettiği zamānlar bir iki daḳīḳa ḳadar dudaklarını yekdīgerine vurmadıkça 

söz söyleyemez idi. ‘Aynı vaẓ‘iyyetle bana bakarak dudaklarını taḥrīk etmekte idi. 

Ben de mütebessimāne kendisine bakıyor idim. Bir kaç daḳīḳa bu ḥāli devām etti. 

Faḳaṭ hīç bir şey söyleyemeden odaya girdi. Zār doğruların yardımcısı Allāhtır. 

//VIII-126// Bir şey söyleyemedi. Sonra bir kaç def‘a beni nefyettirmek istedi. Ḳudüs-

i Şerīf’e şeyhülḥaremlik iḥdāsıyla ve meşīḫat ma‘āşına mu‘ādil bir ma‘āş ile 

göndermek istedi. Orada ecānibi elde ederim korkusuyla vazgeçti.”  

 

Đşte sözlerinin ekseri böyle idi. Nihāyet vedā‘ etmek üzere iken ayakta bana dedi ki 

“Mekteb-i Ḳuẓāt’ın Ḥuḳūḳ-ı Đdāre mu‘allimliğini sana tevcīh ettik.”  
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Ben “Teşekkür ederim faḳaṭ benim Ḥuḳūḳ-ı //VIII-127// Đdāre’de iḫtiṣāṣım yoktur. 

‘Afv buyurunuz.”  

 

Şeyḫ “Yā öyle mi?” 

 

Ḥaydar Efendi “Efendim inanmayınız. Okuturlar. Ḥattā iyi fıḳıh bilir.” dedi.  

 

Ben “Cidden ‘arẓediyorum ṭalebeyi müstefīd edemem. ‘Afvınızı ricā ederim.” dedim.  

 

Şeyḫ Ḥaydar Efendi’ye “Öyle ise siz görüşünüz.” dedi.  

 

Çıktık. //VIII-128//  

 

Yolda üstādım Ḥaydar Efendi’ye “Ben Şeyḫülislām Efendi’yi [*S�2Aا yazılmış] daha 

ẕekī żanneder idim.” dedim.  

 

Biraz sonra Ḥaydar Efendi bana dedi ki “Ben her vaḳit Şeyḫülislām’a gelirim dā’imā 

oturduğumuz odaya kimse gelmez idi. Bugün mülāḳātımızın ibtidāsından nihāyetine 

ḳadar yanımızda yeğeni Sa‘īd ‘acabā niçin oturdu?” Ben “Muḫtār Bey’in tavṣiyye ve 

iḫṭārıyla oturdu żannederim çünki aşağıda Muḫtār Bey’in yanında Đḳdām muḥarriri 

‘Alī Kemāl //VIII-129// Bey’in olduğunu bizim evvelce oturduğumuz odaya gelip 

şeyḫülislāmın büyük oğlundan ‘Alī Kemāl nāmına Đḳdām gazetesi isteyen bir gencin 

sözlerinden anlamış idik. Benim pederiyle ne konuştuğumu anlamak için Muḫtār Bey 

Sa‘īd Bey’i me’mūr eylemiştir.” dedim.  

 

Ḥaydar Bey bundan hem müte‘accib ve hem de müteneffir olarak “Demek ki baba ile 

oğul arasında da emniyyet yoktur.” dedi. //VIII-130//  

 

Oradan ‘Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa’ya gittik. Biraz rāḥatsız imiş. Paşayı necīb 

ve ḫalūḳ bir ẕāt buldum. Pederi merḥūm ‘Abdurraḥmān Paşa gibi pek ḫayırḫāh 

gördüm.  

 

Orada Evliyā Efendi’yi bulduk. Sonra üçümüz birlikte ‘avdet eyledik. Ben Beşiktaş’ta 

‘arabadan indim. Onlar Đstanbul’a gittiler.  
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Öğleden sonra Pençşenbihpāzārı’na Necmeddīn Mollā Bey’in yazıḫānesine gittim. 

Faḳaṭ //VIII-131// Mollā ile görüştüm. Aḫşām üzeri oğlum Ḥaḳḳī ile berāber 

Ḥaydarpaşa vapuruna bindik. Aşağı kamaraya inmek üzere idim. Arkamdan biri 

kolumu tuttu. Döndüm baktım Ḥaleb Vālī-i Esbaḳı Küçük Mażhar Beydir. Bana – 

ḫiṭāb ederek “Ḳuṣūrumu ‘afvediniz ḳabāḥat bendedir.” dedi. Bir buçuk seneden beri 

bana darılmış selām bile vermez idi. Sebebi de evḳāf neżāretine me’mūr 

buyurulduğum zamān Muḥāsebeci ‘Abdülmecīd Sābit Efendi’yi ‘azledişimdir* 

 yazılmış]. //VIII-132// Her ne sebebe mebnī ise bugün tarẓiyye verdi. Ben ا'د'ش�دم*]

tarẓiyye de beklemez* [*C�� .yazılmış] idim. Barıştık. Birlikte kamaraya indik *�ک��

Arkamızdan Esbaḳ Baḥriyye Nāżırı Ḫūrşīd Paşa da geldi. Üçümüz Ḥaydarpaşa’ya 

ḳadar konuştuk. Trenle Erenköyü’nde ḫāneme geldim. //VIII-133// 

 

30 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a 

 

Bugün öğle yemeğine Beyrūt Vālī-i Sābıḳı Niğdeli Ḥāzım Bey’e da‘vetli idim. 

Gittim. A‘yāndan Niğdeli Ġālib Bey Ḥāzım Bey’in dāmādı ‘Abdullāh Ṣabrī Bey 

berāber yemek yedik. Birkaç sā‘at konuştuk. Oradan Ġālib Beyle Erenköy 

Đstasyonu’na geldik. Đstasyonda Şerīf Ca‘fer Paşa’ya teṣādüf ettim. Beni görmeye 

gelmiş. Đstasyonda oturduk çāryek sā‘at ḳadar konuştuk. //VIII-134// Tren geldi. Paşa 

ile Ġālib Bey gittiler. Evime geliyor idim. Kırkkilisa Mutaṣarrıfı Sābıḳ ‘Azmī Bey’e 

teṣādüf ettim. Eniştesi Ebūẓẓiyā Tevfīḳ Bey’e gidiyor imiş. Ben de görmek ister idim. 

Berāber gittik. Yarım sā‘at ḳadar onunla da görüştüm. Ḫāneme geldim. O gün bir çok 

züvvār gelmiş kart bırakmışlar. //VIII-135// 

 

31 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Evde idim.  

 

1 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pāzār 

 

Bugün yine ba‘ẓı arkadaşlar geldiler. Münīr Beyle ‘Alī Münīf Bey de berāber 

geldiler. Aḫşām üzeri gittiler. Pençşenbih günü Münīr Bey’e geleceğimi söyledim. 

//VIII-136// 
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2 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pāzār ertesi  

 

Biraz rāḥatsız idim. Mekteb-i Ḳuẓāt’a dersime gidemedim.  

 

3 Kānūn-i Evvel Sene 328 Salı  

 

Mekteb-i Ḳuẓāt Kātibi Ḥamdī Efendi geldi. Müdīr ve mu‘āvinin selāmını teblīġ etti. 

Đstifsār-ı ḫāṭırda bulundu ve Ḥuḳūḳ-ı Đdāre mu‘allimliğine ta‘yīn edildiğimden 

ḳabūlünü rüfeḳā nāmına ricā eyledi. //VIII-137// Đdāreyi okutamayacağımı söyledim. 

Nihāyet “Şākir Beyle görüşeyim.” dedim. O gün Şākir Bey’e bir telgraf yazdım. 

Ertesi gününe da‘vet ettim.  

 

4 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cehārşenbih 

 

Şākir Bey geldi. Öğle ṭa‘āmını berāber yedik. O Ḳānūn-ı Cezā dersini bana terkederek 

Ḥuḳūḳ-ı Đdāre’yi alacağını söyledi. Böyle aramızda ḳarārgīr oldu. //VIII-138//  

 

5 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pençşenbih 

 

Öğleden sonra Đstanbul’a indim. Necmeddīn Bey’in odasına gittim. Münīr Bey de 

geldi. Aḫşām üzeri Münīr Bey ile berāber Đstanbul ṭarafına geçtik. ‘Alī Münīf Bey’in 

ḫānesine gittik. Ḳuddūsī Bey de orada idi birlikte yemek yedik. Benim oraya 

geleceğimi işitmiş “Ṭal‘at Bey gece oraya gelecektir.” dedi. Yemekten sonra Ṭal‘at 

Bey geldi. Vasaṭī sā‘at ona ḳadar konuştuk. //VIII-139//  

 

6 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin Münīr Bey’in ḫānesinden kalktık. Berāber Ḥaydar Efendi’nin ḫānesine 

gittik. Meşīḫat Müsteşārı Sa‘īd Beyefendi’nin ḫānesinde bulunduğunu söylediler. 

Sa‘īd Efendi’ye gittik. Ḥaydar Efendi orada idi. Bir müddet konuştuk. Đttiḥādcılar ile 

ḥükūmetin ve dīger fırḳaların beyinlerini te’līf etmek için bīṭaraf ẕevāt ile tevḥīd-i 

mesā‘ī buyurmasını Ḫāce Efendi’den ricā etmiş ve her ḥālde Esbaḳ //VIII-140// 

Ma‘ārif Nāżırı ‘Abdurraḥmān Şeref Efendiyle görüşmesini söylemiş idim.  
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Ḫāce Efendi “‘Abdurraḥmān Efendiyle görüştüm. Onun fikri ‘Evvelā Ḳānūn-i 

Esāsī’de ta‘dīlāt-i mühimme icrā etmek ve ez cümle parlamantarizm uṣūlünü 

ref‘etmek lāzımdır.’ diyor.” dedi. Velḥāṣıl onunla görüşmekten de bir fā’ide ḥāṣıl 

olmadığını Kāmil Paşa’nın ‘inādı muḳābilinde hīç bir teşebbüsün müfīd olmayacağını 

artık anladım. //VIII-141//  

 

Ḥaydar Efendi başka bir yere med‘ū imiş gitti. Biz kaldık. Şākir Bey de geldi. Sa‘īd 

Efendi de berāber yemek yedik. Şeyḫülislām Efendi benim için Sa‘īd Efendi’ye 

“Ḫayrī Beyle görüştüm. Ben onu kaba saba bir köylü żannediyor idim. Meger öyle 

değilmiş. Ẕekī ve terbiyyeli bir ẕāt imiş.” demiş.  

 

Fesübḥānallāh. Taşralılar ḥaḳḳındaki Đstanbulllulluların taḳdīrine bakınız. //VIII-142// 

Oradan müfāreḳet ettik. Galata’ya ḳadar Münīr Beyle berāber geldik. O Galata’da 

kaldı. Ben Beşiktaş’a geldim. Oğlum Su‘ād mektebden geldi. Aḫşāmdan sonra vasaṭī 

yedi treniyle Erenköyü’ne geldik.  

 

9 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Bu ṣabāḥ Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Derse mübāşeret eyledim. //VIII-143//  

 

10 Kānūn-i Evvel Sene 328 Salı  

 

Bugün Midḥat Bey Siroz geldi. Öğle ṭa‘āmını berāber ettik. Ba‘deżżuhr iki treniyle 

Đstanbul’a gidecek idi. Berāber Fenāryolu’na ḳadar refāḳat ettim. O gitti 

Fenāryolu’nda ben Aydın Vālī-i Esbaḳı Celāl Bey’e uğradım. Adada imiş 

görüşemedim. Soradan ‘avdet ettim. Erenköyü’nde Ḫulūṣī Beyle görüştüm. Oradan 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye gittim. //VIII-144// Ġanī Bey de orada idi. Đki sā‘at ḳadar 

kaldım. Eve ‘avdet ettim. Bir nevbet geldi. Yemek yiyemedim yattım. Bugünden 

i‘tibāren esīr-i firāş oldum.  

 

26 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cehārşenbih  
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Bugüne ḳadar yatakta yatmak üzere ḫasta kaldım. Ḫastalığım esnāda pek çok zeavāt 

istifsār-ı ḫāṭıra* [*,�"�� ,��7A17ا yazılmış] geldiler. //VIII-145//  

 

Bugün ṣabāḥleyin Ḥācī ‘Ādil Bey’in ādamı Nesīm geldi. Celāl Bey’in bir mektūbunu 

getirdi. Bunda Ṭal‘at ve ‘Ādil Beyler Fenāryolu’nda Celāl Bey’in ḫānesinde 

olduklarından benim de gelmekliğimi iş‘ār ediyor. Ẕāten yarın çıkmak arzūsunda 

idim. “Bugün çıkarım.” diyerek gittim. Fenāryolu’na gittim. Müşārünileyhim ile 

görüştüm. Oradan birlikte on treniyle Đstanbul’a gittik. Bāyezīd’de ‘Abdül’azīz 

Çavuş’un //VIII-146// ḫānesine gittik. Enver Beyle Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey de geldiler. 

Midḥat Bey de sonradan geldi. Enver Beyle Binġāzī’den ‘avdet edeli görüşememiş 

idim. Bugün ilk def‘a görüştüm. Lehulḥamd ‘āfiyyettedir. Oradan ben Beşiktaş’a 

gittim. Geceyi Rıẓā’nın ḫānesinde geçirdim. //VIII-147//  

 

27 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pençşenbih 

 

Bu ṣabāḥ Beşiktaş’tan vapur ile Yeniköy’e gittim. Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile görüştüm. 

Öğle ṭa‘āmını orada ettim. Ṭal‘at, Ḥācī ‘Ādil Midḥat, Ẓiyā Beyler de orada idiler. 

Ba‘deżżuhr iki buçuk vapuruyla köprüye çıktım. Necmeddīn Mollā Bey’e gittim. 

Aḫşāma ḳadar birlikte oturduk. //VIII-148// Aḫşāmdan sonra vasaṭī beş buçukta 

birlikte Beyoğlu ṭarīḳiyle Beşiktaş’a ḳadar geldik. Ben Beşiktaş’ta yeğenimin 

ḫānesine gittim. O da Arnavudköyü’ne ḫānesine gitti. //VIII-149//  

 

28 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin Beşiktaş’tan Galata’ya gittim. Selānik Bankası’nda yüz otuz lira pāram 

vardır. Bundan altmış lirasını aldım çünki çocukların mekteb taḳsīṭi zamānı ḥulūl etti. 

Yirmi altı lira onlar için lāzım benim de eṣnāfa borcum r vardır. Ḫānenin idāresi için 

de //VIII-150// iḥtiyāc vardır.  

 

Oradan vapur ile yine Beşiktaş’a çıktım. Bir ‘araba ile ‘Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet 

Paşa’nın Kuruçeşme’deki ḫānesine gittim. Bire sā‘at ḳadar //VIII-151// görüştüm. 

Beşiktaş’a ‘avdet ettim. Ketenci Ḥammāmı’nın yanında bulunan Enver Bey’in 

ḫānesine uğradım. Maḳṣadım Enver’i ziyāret idi. Evinde bulamadım. Yeğenim 
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Rıẓā’nın ḫānesine geldim. Orada ṭa‘ām ettim. Aḫşāma ḳadar //VIII-152// bekledim. 

Çocuklar mektebden geldiler. Berāber Erenköyü’ne geldik.  

 

29 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Bugün şāyān-ı ḳayd bir şey yoktur. Ba‘deżżuhr ikiye ḳadar evde okudum. Öğleden 

sonra //VIII-153// ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye gittim. Aḫşāma ḳadar birlikte 

bulunduk.  

 

Evvelisi gün ya‘nī 27 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pençşenbih günü Necmeddīn Beyle 

mülāḳāt esnāsında bir ḥikāye-i mühimme istimā‘ etmiş idim. Onu buraya ḳayd ve 

nażar-ı aḫlāfa vaẓ‘etmeyi fā’ideden ḫālī //VIII-154// değildir.  

 

Şöyle ki : 

 

Necmeddīn Mollā Beyle Beyoğlu’nda Tokadlıyan’ın pastacı dükkānında 

bulunduğumuz sırada Serfiçe’nin sābıḳ meb‘ūsu Boşo Efendi geldi. Aramızda şöyle 

bir muḥāvere geçti.  

 

Boşo Efendi “O sābıḳ //VIII-155// nāżırlar burada ne yapıyorlar?” 

 

Necmeddīn “Şekerleme alıyoruz* [*روز	'�T yazılmış].” 

 

Boşo “Ġālibā işleri tatlıya bağlamak istiyorsunuz?” 

 

Boşo - bana ḫiṭāb “Sen ne yapıyorsun?” dedikten ve ḥāl ve ḫāṭır su’ālinden sonra 

“Gördün müünüz mü bizi //VIII-156// zōr ile Yūnān yapıyorsunuz. El ele verip 

çalışamadık.”  

 

Ben “Evet öyle faḳaṭ ne yapalım elinizi vermediniz.”  

 

Boşo “Biz mi vermedik yoksa siz mi?” 

 

Ben “Siz vermediniz.” 
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Boşo “Doğrusunu söylemek //VIII-157// lāzım ise hepimizin ḳabāḥati vardır. Hīç 

birimiz dīgerine ḳabāḥatleri külliyyen taḥmīl edemeyiz. Cümlemizin ḳabāḥat ve 

ḳuṣūrları oldu.”  

 

Ben “Evet doğrudur ‘aledderecāt hepimizin ḳabāḥati vardır.”  

 

Boşo “Evet ‘aledderecāt.” //VIII-158//  

 

Necmeddīn Bey bu sırada bana ḫiṭāben “Boşo nāmūslu ādamdır. Hele geçenlerde 

vaṭan nāmına bir teşebbüsü oldu ki şimdi yolda sana ḥikāye ederim.” dedi.  

 

Ben “Evet Boşo’yu bilirim. Merd ve nāmūsludur.” //VIII-159// dedim.  

 

Boşo’ya vedā‘ edip biz otomobile bik bindik. Necmeddīn Bey Boşo’nun teşebbüsünü 

ḥikāyeye başladı.  

 

“Muḥārebenin i‘lānından muḳaddem Düvel-i Erba‘a’nın Rumeli’ye dā’ir vuḳū‘bulan 

meṭālibi üzerine Boşo Ḥürriyyet //VIII-160// ve Đ’tilāf Cem‘iyyeti’ne mürāca‘at etmiş. 

Doktor Rıẓā Muḥārebenin bu memleket ḥaḳḳında bir felāket-i ‘użmā teşkīl edeceğini 

anlatmış muḥārebenin ‘adem-i vuḳū‘una çāre bulunmasını esbābına tevessülü 

tavṣiyye etmiş onlar da Boşo’ya ḥaḳ vermişler. Doktor Rıẓā Tevfīḳ //VIII-161// Beyle 

bir ẕātı Kāmil Paşa’ya göndermişler. Muḥārebe olmaması için teşebbüs etmişler. 

Sonra Boşo’ya gelip ‘Biz ḫaber anlatamadık ister isen sen de git görüş.’ demişler. 

//VIII-162// Boşo Kāmil Paşa’ya biẕẕāt gitmiş. Olvaḳt Ġāzī Muḫtār Paşa kabinesinde 

Şūrā-yı Devlet re’īsi bulunan Kāmil Paşa Boşo ḳabūl etmiş. Boşo Kāmil Paşa’ya 

demiş ki ‘Düvel-i Erba‘a’nın teklīflerini evvelce Rum meb‘ūsları //VIII-163// Devlet-i 

‘Osmāniyye’ye teklīf etmişler idi. Bunların cümlesi reddolunacak şeyler değildir. 

Đçinde şāyān-ı ḳabūl olanlar vardır. Olmayanlarını reddedebilirsiniz. Binā’en‘alāhāẕā 

bunun için muḥārebe doğru değildir.’ //VIII-164// Kāmil Paşa ‘Meṭālibin hīç biri 

şāyān-ı red a değildir. Cümlesi ḳabūl olunabilir. Faḳaṭ zamānı geçti.’ demiş. Boşo 

‘Paşa Ḥaẓretleri zamān geçmedi. Muḥārebe Devlet-i ‘Osmāniyye’nin ġalebesiyle 

netīcelense devlete //VIII-165// bir karış yer vermezler. Bu ḥālde de devlet yüz bin 

ḳadar Müslümān ẓāyi‘ etmekle mutaẓarrır olur. Eğer maġlūb olur ise felāket-i 
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‘użmādır. Bunu böyle taḳdīr etmeli muḥārebeden herḥālde ictināb olunmalıdır. Bālāda 

‘arẓeylediğim gibi //VIII-166// Düvel-i Erba‘a’nın teklīfi evvelce Rum meb‘ūsları 

yapmış idi. Đster iseniz ben yarın Şişli cihetinde Rumlardan mürekkeb büyük bir 

miting ‘aḳdettireyim. Bu mitingde ‘Bizim bu ḥükūmetten şikāyetimiz yoktur //VIII-

167// sizin teklīflerinizi ẕāten biz evvelce teklīf etmiş bu ḥükūmet de nażar-ı i‘tibāre 

almıştır. Münāsib olanları mevḳi‘-i taṭbīḳe koyayecaktır. Biz hīç bir devlet-i 

ecnebiyyenin müżāharatını istemeyiz.’ //VIII-168// diyerek Devlet-i ‘Osmāniyye’ye 

merbūṭiyyet ve müżāharatı gösterelim.’ demiş. Kāmil Paşa bu sözlere karşı da yine 

‘Vaḳit geçti.’ demekten başka bir söz söylememiştir. Boşo da çıkıp gitmiştir. //VIII-

169// 

 

Ḥattā geçen gün bir maḥalde muḥārebeden baḥsolunuyor idi. ‘Dārülfünūn 

nümāyişinin muḥārebeye sebeb olduğunu ḥükūmet söylüyor.’ dediler. Boşo da 

şiddetle reddederek bu mülāḳātı //VIII-170// anlattı.”  

 

Necmeddīn Bey’in sözleri ḫitām buldu. Otomobil de Beşiktaş’a gelmiş idi.  

 

Necmeddīn Bey Boşo Efendi’nin Kāmil Paşa ile olan //VIII-171// mülāḳātına pek 

ehemmiyyet veriyor bunu bir vaḳ‘a-i ta’rīḫiyye ‘add ve telaḳḳī ediyor idi.  

 

Bence de mühimdir. Ancak bunun derece-i ṣıḥḥatini tedḳīḳ etmek lāzımdır. //VIII-

172// Gerçi Boşo yalan söyler takımdan değildir. Ancak bu gibi mülāḳāt-ı 

mühimmede ṭarafeynin telākkiyyātı yekdīgere muḫālif olabilir. Bunu tedḳīḳ etmeli 

ḥaḳīḳati öğrendikten sonra //VIII-173// ehemmiyyeti taḳdīr olunabilir. Feylesof 

Doktor Rıẓā Tevfīḳ Beyle refīḳi kim ise feylesoftan öğrenip sormak ve bu noḳtadan 

taḥḳīḳ etmek mümkindir. //VIII-174// Faḳaṭ muḫālefet-i meslekiyye ḥasebiyle benim 

için taḥḳīḳ mümkin değildir. Ẕāten taḥḳīḳ etmek de istemem. Bin türlü ma‘nā verirler. 

//VIII-175//  

 

Bugünün veḳāyi‘inden ya‘nī 29 Kānūn-i Evvel Sene 328 Cum‘a ertesi günü 

aḫşāmdan sonra (Pāzār gecesi) Manastır nāfı‘a müdīrliğinden müteḳā’id ‘Azīz Bey 

maḫdūmuyla berāber gelmiş idi. //VIII-176// Gece oturur iken bilmediğim bir ādam 

geldi. Elinde bir varaḳa var idi. Varaḳada ṣadārete Ḥüseyin Ḥilmī, ḥarbiyye 

neżāretine Maḥmūd Şevket, ḫāriciyye neżāretine Ḥaḳḳī Paşaların naṣb //VIII-177// 
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olunduğunu işāret ediyor idi. Bu ḫaberin mevsūḳiyyetini iddi‘ā ve ıṣrār etmekte idi. 

Tanımadığım bir ādam olduğundan bunun bir eser-i tertīb olarak bana gönderildiğine 

ve benim ağzımdan ba‘ẓı sözler //VIII-178// almak için bir hīle olduğuylauğuna 

evvelemirde ẕāhib oldum.  

 

Faḳaṭ ‘Azīz Bey ile maḫdūmunun bu ādamı Rūşen Ağa diyerek tanımaları ve komşu 

olduğunu söylemeleri bir dereceye //VIII-179// ḳadar te’mīn etti ise de ben tamāmiyle 

emniyyet edemedim. Çünki elyevm ḥarbiyye nāżırı bulunan Nāżım Paşa’nın bile 

arkasına iki ḫafiyyenin me’mūr olduğunu tevātüren ḫalḳ söylüyorlar //VIII-180// ve 

bir çok kimselerin ta‘ḳīb edildiklerini işitiyoruz. Şu ḥālde naṣıl emniyyet olunabilir?  

 

Bundan başka kabinenin suḳūṭunu da muḥtemel göremedim. Ḫuṣūṣiyle böyle şekilde 

teşekkül //VIII-181// etmesine iḥtimāl taṣavvur edemedim “Aṣlı olmamalıdır.” dedim. 

‘Azīz Bey’in maḫdūmu telgrafḫāneye ḳadar gitti. Đstanbul’dan sordu. Vāḳı‘a bu gece 

ḫalḳ arasında Kāmil Paşa kabinesinin suḳūṭu //VIII-182// tevātür derecesinde şāyi‘ 

olduğunu ve faḳaṭ telgrafḫānede resmen bir ḫaber bulunmadığını öğrendi. Doğrusu 

budur yine bir şāyi‘adan ‘ibāret olmalıdır.  

 

Cenāb-ı Ḥaḳ memleket ve millet //VIII-183// için ḫayırlar iḥsān buyursun Āmīn.  

 

Ḥükūmet bu şāyi‘aların menşe’ini Cem‘iyyet żannediyor faḳaṭ doğru değildir. //VIII-

184// Cem‘iyyet tā bidāyet-i ḥarbde ḥattā daha evvel ḥükūmetin suḳūṭuna ḳaṭ‘iyyen 

mu‘īn ve mütemā’il olmayacakmaya ḳarār vermiş idi. O ḳarārında sābittir. Faḳaṭ 

anlatmak iḥtimāli yoktur. //VIII-185// 

 

31 Kānūn-i Evvel Sene 328 Pāzār ertesi  

 

Bugün ṣabāḥ neşrolunan cerā’idde Kāmil Paşa kabinesinin mevḳi‘-i iḳtidārda 

bulunduğu ve dün aḫşāmki* [*�% J�/ا� yazılmış] şāyi‘anın aṣlı olmadığı anlaşıldı ve 

bu şāyi‘a sebebiyle ḥükūmetin Cem‘iyyet-i Đttiḥādiyye ‘aleyhine pek büyük bir ġareẓ 

ve ġaẓab perverde etmekte olduğu daḫī //VIII-186// istifhām edilmiş idi. Yine 

düşünmeğe başladım. Ḥükūmetin tekrār tevḳīfāta devām edeceğine ve te’mīn-i 

mevḳi‘ için her türlü meżālim irtikāb eyleyeceğine ḥükmettim. Öğleden sonra 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’nin ḫānesine gittim. Onunla da istişāre ettim. O da benim 
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fikrimi taṣdīḳ eyledi. //VIII-187// Aḫşāma ḳadar orada kaldım. Faḳaṭ gece ḫāneden 

polisler vāsıṭasıyla geçen def‘a gibi kaldırılmak iḥtimāline mebnī ḫāneme ‘avdet 

etmemeyi ḳarārlaştırdık. O geceyi ‘Abdullāh Efendi’nin ḫānesinde geçirdim. //VIII-

188// 

 

31Kānūn-i Sānī Sene 328 Pāzār ertesi Salı 

 

Đstanbul’a bir ādam gönderdim. Münīr Bey’i da‘vet ettim. Geldi. Ḥükūmetin yeniden 

tevḳīfāta başlayıp başlayamayacağı ḥaḳḳında müdāvele-i efkār ve müṭāla‘āt ettik. 

Netīcede her türlü meżālimi irtikāba müsā‘id görünen ḥükūmet-i //VIII-189// ḥāẓıraya 

i‘timād cā’iz olmadığından benim bir kaç gün ḫānemdeki bulunmamaklığım tensīb 

edildi. Münīr Beyle oradan bir ‘araba ile Üsküdar’a gittik. Eḥibbāmdan ‘Abdullāh 

Efendi’nin ḫānesinde kaldım. Gece onunla da müẕākere ettik. Hīç kimsenin ḥükūmete 

i‘timād edemediği anlaşılıyor idi. //VIII-190//  

 

2 Kānūn-i Sānī Sene 328 Salı Cehārşenbih 

 

Bu ṣabāḥ ‘Abdullāh Efendi me’mūriyyetine Münīr Bey de Đstanbul’a gittiler. Ben 

yalnız orada kaldım. Dīvāniyye Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı Midḥat Bey’e (bugün emniyyet-i 

‘umūmiyye müdīridir) ḫaber gönderdim geldi. Ona da keyfiyyeti ḥikāye ettim. //VIII-

191// Evet Kāmil Paşa Ḥükūmeti her türlü meżālimi yapmak isti‘dādında idi. Midḥat 

Bey bir dereceye ḳadar işi anlayabilmek için Üsküdar Polis Dā’iresi’ne gitti ve iki 

sā‘at sonra ‘avdet eyledi. Dedi ki “Sizin tevḳīfinize dā’ir henūz Üsküdar Polis 

Dā’iresi’ne bir emir teblīġ olunmamıştır. Ancak Ebūẓẓiyā Bey’in tevḳīfine //VIII-

192// Polis Müdīriyyet-i ‘Umūmīsi’nden emir verilmiştir. Bu emir Üsküdar Polis 

Müdīrliği vāsıṭasıyla icrā olunuyor. Evvelce Ebūẓẓiyā ḫasta olduğundan Dīvān-ı 

Ḥarb’e ḳadar gidemeyeceğinden baḥsetmiş onun bu sözünü Erenköy polis me’mūrları 

Üsküdar’a Üsküdar müdīri de müdīr-i ‘umūmīye telefon ile bildirmiş müdīr-i ‘umūmī 

//VIII-193// de hīç bir ‘özür ḳabūl edemeyeceğinden cebren kaldırılmasına emir 

vermiş bu sā‘atte ḫānesinden aldılar. Şimdi ‘araba ile Erenköy ile Ḳāḍīköyü arasında 

bulunuyor. Bunu telefon ile Üsküdar Müdīriyyeti’ne Erenköy Dā’ire-i Ẓabtiyyeisi 

teblīġ ve beyān ediyor. Bundan başka Yūnus Nādī Bey’i de arıyorlar. //VIII-194// 

Bunun Bu tevḳīfin Taṣvīr-i Efkār gazetesinin neşriyyātından ve ḥükūmeti tenḳīd 

eylemesinden dolayı olmak iḥtimāli vāriddir. Bununla berāber ḥükūmetin şu cür’et-i 
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ḳānūnşikestānesinin dā’iresini tevsī‘ eylemek iḥtimāli de mevcūddur.” Benim de 

ihtisa iḥtiyāṭkar bulunmaklığımı tavṣiyye etti. Aḫşām üzeri ‘Abdullāh Efendi ve 

Münīr Bey geldiler. Ḥükūmetin //VIII-195// Bāb-ı ‘Ālī’de pek ziyāde iḥtiyāṭkar 

bulunduğunu ve sokaklarda muḥāfaża devriyyelerinin sık sık görüldüğünü ve her 

ḥālde ḥükūmette yeni bir ḥāl eseri müşāhede edilmekte olduğunu söylediler. O gece 

de ‘Abdullāh Efendi’de kaldık.  

 

Gece ‘Abdullāh Efendi komşusu Maḥmūd Şevket Paşa’ya (elyevm ṣadr-ı a‘żamdır) 

//VIII-196// gitti. Benim ḫānesinde misāfir bulunduğumu söylemiş. Paşa “Evet bu 

ḥükūmet her şeyi yapar. Yeniden tevḳīfāt icrā etmekten çekinmez.” demiş ve benim 

rāḥatsız olduğuma pek müte’essif olarak ‘Abdullāh Efendiyle selām göndermiştir. 

//VIII-197//  

 

[Defter VIII’nin içinde bulunan telgrafın arka yüzüne kurşunkalemle yazılmış olan 

metin: 

 

Birinci gece bir Alman var sonra Fu’ād Bey ikinci gece 9/10 Almanın taḫliyyesi 

teblīġ olundu. Üçüncü aḫşām münferid bir odaya naḳledildim sebebi yoktur. Dört gün 

iḫtilāṭtan men‘ 15 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pençşenbih çocuklarımı görmeğe ve ba‘ẓı 

ẕevātı ḳabūle müsā‘ade olundu. Faḳaṭ yine münferidim ve iḫtilāṭ etmiyorum.  

 

Bugün 16 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Cum‘a Ḥaydar Efendi tekrār geldi. O gittikten sonra 

‘Abdullāh Efendi ile rüfeḳāsının …* [*bu kısım okunamamıştır] çağırılan odaya yine 

münferid olarak naḳledildim. Bu gece de 17/18 Teşrīn-i Sānī Karesi Meb‘ūsu Ġālib 

Efendi’yi yine yanıma getirdiler. Tevḳīf ettiler. 25 Teşrīn-i Sānī Sene 328 Pāzār on 

yedi kişi taḫliyye olunduk.] 

 

Defter V 

 

Unut ve yaşa* [* '�ش� 	ت 	�	ا okuma kesin değil] //V-kapak sayfası 

 

3 Kānūn-i Sānī Sene 328 Cehārşenbih Pençşenbih 
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Bu ṣabāḥ Üsküdar Đskelesi’nden ben Beşiktaş vapuruna Münīr ile Midḥat Đstanbul’a 

rākib olduk. Ben Beşiktaş’a çıktım yeğenim Rıẓā Bey’in ḫānesine gittim. Aḫşāma 

ḳadar orada kaldım. Aḫşāmdan yemekten //V-01// sonra Nişāntaşı’na eḥibbādan 

birinin ḫānesine gittim. Gerek ḫāne ṣāḥibinden ve gerek oraya gelen Münīr Bey’den 

bugünlerde ḥükūmetin tekrār tevḳīfāta mücāseret edemeyeceği çünki evvelce icrā 

eyledikleri tevḳīfātı hīç bir sebeb-i ḳānūnīye istinād ettiremedikleri ve müddet-i 

medīde tevḳīften sonra //V-02// tevḳīf ettikleri ẕevātı isticvāb bile edemeyerek 

taḫliyye ettikleri cihetle enżār-ı ‘umūmiyyede ḥükūmet fırḳa ḥissiyle ḥareket ederek 

nüfūẕunu ġā’ib eylediği binā’en‘alehāẕā bir daha tevḳīfāta mücāseret kendileri için 

bütün bütün ḫaṭā olduğu müṭāla‘asını //V-03// dermeyān ve bu müṭāla‘ayı ḫāricde 

bulunan pek çok ẕevāttan istimā‘ eylediklerini daḫī ‘ilāveten ityān eylediler. Şu ḥālde 

benim o gece orada kalmaklığıma sebeb kalmadığından onlara vedā‘ ederek 

Beşiktaş’a yeğenimin ḫānesine geldim geceyi orada geçirdim. //V-04// Faḳaṭ 

arkadaşlarımın bālādaki müṭāla‘ātı beni bir vechile tatmīn edemiyor idi. Reşīd Bey 

gibi Ḳudüs-i Şerīf mutaṣarrıflığında irtikābiyle kesb-i şöhret etmiş Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Ḥükūmeti zamānında me’mūriyyetinden ‘azledilmiş ḫuṣūṣiyle ‘Abdülḥamīd-i Sānī’ye 

senelerce //V-05// ḫidmet ederek vālīlik mertebesine ḳadar çıkmış iken meşrūṭiyyeti 

müte‘āḳib suḳūṭ eden bir kimsenin dāḫiliyye neżāretinde ve Cem‘iyyet-i 

Đttiḥādiyye’den iḥā intiḳām alacağını Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a va‘ad eyleyen Kāmil Paşa gibi 

bir ẕātın ṣadārette bulunmaları ve dīger ẕevātın da ba‘ẓılarının meşrūṭiyyet-i idāreden 

//V-06// ḳalben memnūn olmadıkları cümlece āşikār ve ba‘ẓılarının da (‘Adliyye 

Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa gibi) müṭāla‘āt-ı muḥiḳḳe ve ‘ādilānelerini dīgerlerine ismā‘ 

edememeleri tafṣīlātıyla benim maẓbūṭum ve ma‘lūmum olduğundan ḥükūmetten 

emīn olmamakta ḥaḳlıyım. //V-07// 

 

4 Kānūn-i Sānī Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin kalktım. Bir ‘araba ile Nişāntaşı’na çıktım. Dāmād Ṣāliḥ Paşa’nın 

((Ḥürriyyet ve Đ’tilāf) fırḳasının mü’essislerindendir) ḫānesi önünde Dāḫiliyye Nāżırı 

Reşīd Bey’e teṣādüf ettim. Ben ‘arabada idim o yayan gidiyor idi. //V-08// Beni gördü 

ve ḫā’ināne bir ṣūrette bana baktı. Ben de ona baktım. Yekdīgerimize selām vermeden 

geçtik. O żannederim Ṣāliḥ Paşa’nın ḫānesine gidiyor idi. Ben dün ḫānesinde 

bulunduğum arkadaşın ḫānesine gittim. Bir sā‘at ḳadar orada kaldım. //V-09// Oradan 

çocuklarım Ḥaḳḳī ve Su‘ād’ın leylī olarak taḫṣīl etmekte oldukları Đngiliz Mektebi’ne 
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gittim. Çocukların ikinci taḳsīṭlerinin zamānı gelmiş idi. Onu v müdīr-i mektebe 

verdim (yirmi yedi ‘Osmānlı lirayla üç ġurūş). Oradan tekrār arkadaşın ḫānesine 

‘avdet ettim. Öğle ṭa‘āmını orada //V-10// ettik. Öğleden sonra onlar Galata’ya 

işlerine ben de yine Beşiktaş’a ‘avdet ettim. O geceyi de kayınbirāderim Rā’if’in 

ḫānesinde geçirdim.  

 

5 Kānūn-i Sānī 328 Cum‘a ertesi 

 

Bugünle berāber tamām altı gündenberi evimde yatmadım. Aḳrabā ve eḥibbā 

ḫānelerinde //V-11// insān ne ḳadar istirāḥat etse kendi ḫānesi ve yatağı gibi olmuyor. 

Ḫuṣūṣiyle benim gibi kırk yaşını tecāvüz etmiş olanlar için pek müşkil oluyor. “Artık 

ne olursa olsun.” diyerek bugün öğleden sonra Galata’ya gittim. Necmeddīn Mollā 

Bey’in yazıḫānesine uğradım. Aḫşām üzeri //V-12// Erenköyü’ndeki ḫāneme ‘avdet 

ettim.  

 

10 Kānūn-i Sānī 328 Pençşenbih 

 

Bu ṣabāḥ vasaṭī yedi buçuk treniyle Đstanbul’a indim. Doğru Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. 

Birinci sınıfa Kānūn-iCezā dersini taḳrīr ettim eyledim. Dersten çıkınca Şākir Bey 

“Bize gidelim.” dedi. Berāber gittik. //V-13// Öğle yemeğini orada birlikte yedik. 

Oradan ‘Alī Münīf Bey’e gittik. Münīr Bey de orada idi. Bir müddet sonra Şākir Bey 

ḫānesine ‘avdet etti. Ben ‘Alī Münīf, Münīr köprüye indik. Đttiḥādcılar ṭarafından 

ḥükūmet-i ḥāẓıra ‘aleyhine Bāb-ı ‘Ālī’de bir nümāyiş icrā olunacağını işittim. Pek 

müte’essif oldum. Gerçi ḥükūmet-i ḥāẓıra ya‘nī hey’et-i vükelā-yı ḥāẓıra //V-14// 

ya‘nī bir gün bile maḳāmlarında tutulacak ādamlar değildir. Ḥiss-i ġareẓkārīye* 

 maġlūb olmuş memlekette emniyyet-i cānın münselib [yazılmış �رI%��ى'�*]

olmasına sebebiyyet vermiş bir ḥükūmettir. Faḳaṭ memleketin böyle buḥrānlı 

zamānında bizim Đttiḥādcılar ṭarafından böyle bir ḥareket-i nümāyişkārāne icrāsı 

i‘tiḳādımca menāfi‘-i memlekete //V-15// muvāfıḳ değildir. Evvelce ḫaberdār olsa 

idim elimden gelen bütün ḳuvvetle māni‘ olmağa çalışır idim. Bunu taṣvīb eden 

arkadaşlar bence ḫaṭā etmişlerdir.  

 

Oradan ben xxx yine bir arkadaş ḫānesine gittik. Vaḳ‘anın netīcesine muntażır olduk. 

Gece bir ‘ilāve çıktı ḥükūmetin //V-16// tebeddül ettiğini Maḥmūd Şevket Paşa’nın 
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hey’et-i cedīde-i vükelāyı xxx teşkīle me’mūr olduğunu anladık. Ma‘hāẕā tamāmiyle 

i‘timād edemedik. O geceyi bir iki sā‘at ḳadar uyku ile ṣabāḥ ettik.  

 

11 Kānūn-i Sānī Sene 328 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin gazeteler geldi. Dün Bāb-ı ‘Ālī’de bir ġaleyān-ı //V-17// millīnin sevḳiyle 

icrā olunan nümāyiş üzerine Kāmil Paşa’nın isti‘fā ederek Maḥmūd Şevket Paşa’nın 

ṣadr-ı a‘żam olduğu ve hey’et-i cedīdeyi teşkīl eylediği anlaşıldı. Evḳāf neżāreti de bu 

hey’et meyānında bana tevcīh olunduğunu gazetelerde gördüm. Hey’et-i vükelā şöyle 

tertīb olunmuştur: //V-18// 

 

Ṣadr-ı a‘żam    Maḥmūd 

ve ḥarbiyye nāżırı  Maḥmūd Şevket Paşa 

Şūrā-yı Devlet re’īsi  Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

Dāḫiliyye nāżırı  Ḥācī ‘Ādil Bey 

‘Adliyye "  Đbrāhīm Bey 

Ḫāriciyye nāżır vekīli  Muḫtār Bey 

Baḥriyye   Maḥmūd Paşa 

Zirā‘at ve ticāret  Celāl Bey 

Ma‘ārif   Şükrī Bey //V-19// 

Nāfı‘a    Yesārī Efendi 

Telgraf    Oskan Efendi 

Māliyye   Rıf‘at Bey 

Evḳāf    Ben 

 

Esāsen nümāyiş hīç ḫōşuma gitmemiş idi. Ḫuṣūṣiyle Ḥarbiyye Nāżırı Nāżım Paşa ile 

pek ḥamiyyetli olmak üzere tanıdığım //V-20// Amasyalı Muṣṭafā Necīb Bey’in ve 

Ṣadāret Yāveri Nāfiz Bey’in ve daha bir ādamın maḳtūlen vefāt etmelerinden Allāhü 

‘Ażīmüşşān’a ma‘lūmdur ki çok müte’essir oldum. Böyle bir ḥāl üzerine neżāret 

ḳabūlü mümkin olmadığı gibi bālāda esāmīsi görülen ẕevāt ile de tevḥīd-i mesā‘ī 

edemez idim. Derḥāl orada bir isti‘fānāme yazdım. //V-21// Cebime koydum 

Beşiktaş’a geldim. Yeğenim Rıẓā’nın ḫānesinden gece beni araxdıklarını söylediler. 

Telgrafḫāneden sordurdum telgraf kopyasını getirttim.  
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Ṣadāret Yāveri Süleymān Bey ṭarafından Ṣadr-ı A‘żam’ın emriyle keşīde olunuyor ve 

dün gece (cum‘a gecesi) Bāb-ı ‘Ālī’ye hemān ‘azīmetim ṭaleb ediliyor. //V-22// 

Derḥāl bir ‘arīẓa yazdım. - 10 Kānūn-i Sānī Sene 328 ta’rīḫli telgrafnāmeyi bugün 

aldığımı ve münḥarifülmizāc bulunduğumdan gelemediğimi bilbeyān ‘arẓ “Eğer 

da‘vet-i vāḳı‘a bugünkü gazetelerde görüldüğü vechile bir neżāret tevcīhi maḳṣadına 

mebnī ise ma‘ẕūr bulunduğumdan ‘afvımı ricā ederim.” diye yazıp yeğenim ‘Avnī ile 

Bāb-ı ‘Ālī’ye gönderdim. //V-23// O geceyi de Beşiktaş’ta geçirdim. 

 

12 Kānūn-i Sānī Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Bugün Erenköyü’ndeki ḫāneme ‘avdet eyledim. //V-24// 

 

23 Kānūn-i Sānī Sene 328 Cehārşenbih 

 

Dün gece Ṭal‘at Bey’den bir telgraf aldım. Bugün kendisiyle görüşmek üzere 

ḫānesine da‘vet ediyor. Ṣabāḥleyin gittim ḫānesinde bulamadım. Merkez-i 

‘Umūmī’ye uğradım bir müddet sonra //V-25// geldiler. Evḳāf neżāreti mes’elesini 

aramızda mevẓū‘-ı baḥs ettik. Ben ‘adem-i ḳabūlde ıṣrār ettim ve “Bu ḫuṣūṣtaki 

ḳarārım ḳaṭ‘īdir.” dedim.  

 

Rüfeḳā “O ḥālde bir isti‘fānāme yazıp gönderiniz.” dediler. 

 

Ben “Evvelce yazdım gönderdim.” dedim.  

 

Rüfeḳā “Onu Maḥmūd Şevket Paşa //V-26// isti‘fānāme olarak ḳabūl etmiyor.” 

dediler. Ben de “Peka‘lā.” dedim. Đkinci bir isti‘fā yazıp tekrār ‘afvımı ricā ettim. x 

Ṭal‘at Bey’e vererek bunun ḳabūlüne delālet etmesini ricā eyledim. O da va‘ad eyledi. 

//V-27// 

 

27 Kānūn-i Sānī Sene 328 Pāzār 

 

Dāḫiliyye Nāżırı ‘Ādil Bey’den aldığım bir da‘vet telgrafı üzerine bugün Dāḫiliyye 

Neżāreti’ne gittim.  
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‘Ādil Bey “Evḳāf neżāretini ‘adem-i ḳabūldeki müṭāla‘ātın ne ise ona i‘tirāẓ etmek 

istemem. //V-28 Faḳaṭ senin böyle boş kalmanı muvāfıḳ göremem. Yā bir vālīlik al 

git memlekete ḫidmet et veyāḫūd da Vilāyāt Ḳānūnu’nu tedḳīḳ ediyoruz* [*روز	ا���' 

yazılmış] bir kaç güne ḳadar ḫitām bulacaktır o ḳānūnun taṭbīḳine neżāret ve 

iḥtiyācāt-ı maḥalliyyeyi* [*�1�9ح�� yazılmış] tedḳīḳ etmek üzere bir beş komisyon 

teşkīl edeceğiz. Bir kaç vilāyet bir komisyon //V-29// neżāretine verilecektir. O 

komisyonlardan birinin riyāsetini ḳabūl et.” 

 

Ben “Şimdilik benim için vālīliği mevẓū‘-ı baḥs etmek doğru değildir. Komisyon 

riyāsetini reddetmem. Ancak o ḫuṣūṣtaki vażīfe ve ṣalāḥiyyetimi mübeyyin ta‘līmātı 

göreyim. Eğer īfāya muḳtedir olduğumu görür isem ma‘elmemnūniyye ḳabūl //V-30// 

ederim.”  

 

‘Ādil Bey “Henūz ta‘līmāt mevcūd değildir. Sonra yapacağız ve ḥīn-i tanżīmde 

bulunursunuz.” dedikten sonra meẕkūr komisyonlar riyāsetlerine taṣavvur eylediği 

ẕevātın isimlerini okudu.  

 

1 Ḥaḳḳī Paşa   ṣadr-ı esbaḳ 

2 Ḫayrī   evḳāf nāżır-ı sābıḳı //V-31// 

3 Necmeddīn Mollā Bey adliyye nāżır-ı esbaḳı 

4 Aristidi Paşa   zirā‘at nāżır-ı esbaḳı 

5 Ḥāzım Bey Beyr  Beyrūt vālīsi 

 

Ben dedim ki x “Esāmī sonra ta‘yīn olunmalıdır. Evvelā ta‘līmāt vücūda gelmelidir.” 

 

Oradan vedā‘ ederek Ḫāriciyye Nāżırı Prens Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın nezdine gittim. 

Yalnız idi. //V-32// Mülāḳātımızın ḫulāṣası ber vech-i ātīdir.  

 

Prens “Evḳāf neżāretini ḳabūl etmediniz. Doğru yapmadınız. Fedākārlık īcāb eder 

idi.” 

 

Ben “Evet ba‘ẓı ẕevātın neżāret ḳabūl etmeleri fedākārlık olmak üzere ḳabūl ederim. 

Ẕāt-ı ‘Ālīniz de Şūrā-yı Devlet Re’īsi Ṣadr-ı Esbaḳ Sa‘īd Paşa ve Māliyye Nāżırı 

Rıf‘at Bey //V-33// ve Maḥmūd Şevket Paşa ḫidmet ḳabūl etmekle böyle zamānda 
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fedākārlık ettiniz. Bunu böyle telaḳḳī ederim. Faḳaṭ dīger ẕevātın neżāret ḳabūl 

etmelerini fedākārlık olmak üzere ḳabūl edemem. Ben de bir neżāret ḳabūl etse idim 

fedākārlık olmaz idi. 

 

Ẕāt-ı ‘Ālīniz ötedenberi fikrimi bilirsiniz. Ben de dāḫil olduğum ḥālde Cem‘iyyet-i 

Đttiḥādiyye nāmına //V-34// ta‘ayyün etmiş arkadaşlardan kimsenin kabineye dāḫil 

olmaması fikrindeyim. Eğer bu ḥükūmet iḫtilāl ve ġaleyān üzerine mevḳi‘-i iḳtidāra 

geliyor ise bence iki şekil ile gelmelidir. Birincisi ṣırf erbāb-ı inḳılābdan teşekkül 

etmelidir. Meselā Ṭal‘at Bey ṣadr-ı a‘żam olur. Cāvid Cāhid Babanzāde Ḥācī ‘Ādil 

//V-35// Enver, Cemāl Beyler ve bunlara benzer inḳılābcılardan teşkīl olunur. 

Muvaffaḳ olurlar ise millet kendilerine ‘arẓ-ı şükrān eder. Nāmlarına heykel rekzine 

kesb-i istiḥḳāḳ ederler. Ammā muvaffaḳ olamadıkları memleketi bir felākete 

sevḳeyledikleri taḳdīrde artık ḥaḳḳ-ı ḥayātları da kalmayacağından cümlesinin intiḫār 

eylemeleri iḳtiẓā eder. //V-36// Đşte böyle teşekkül edecek kabineye dāḫil olan 

arkadaşların ḥareketini fedākārlık ‘addederim ve ‘Cidden fedākārlıktır.’ derim. Faḳaṭ 

Sa‘īd Paşa’nın Maḥmūd Şevket Paşa’nın Rıf‘at Bey’in ve Ẕāt-ı ‘Ālīnizin gölgesine 

sığınarak nāżır olmak benim gibi Ḥācī ‘Ādil Bey gibi Şükrī ve Celāl Beyler gibi ẕevāt 

için fedākārlık değildir ve olamaz. //V-37// Mādām birinci şekilde kabine teşkīline 

cesāret edilemedi - ikinci şekil - bizden hīç kimse kabineye girmemeliydi. Maḥmūd 

Şevket Paşa’nın riyāsetinde Sa‘īd Paşa Tevfīḳ Paşa Ḥaḳḳī Paşa gibi ricāl-ı meşhūreyi 

alarak ẕevāt-ı mu‘tedileden ve memlekette tanınmış çehrelerden bir kabine //V-38// 

olabilir ve ḫalḳta da daha ziyāde i‘timād ve emniyyet ḥuṣūle gelirdi.” dedim.  

 

Prens – sözmelerimi reddetmedi “Evet ötedenberi sizin fikriniz böyledir.” dedi. 

 

Bundan sonra aḥvāl-i ḥarbiyyeye ve mesā’il-i ḫāriciyyeye dā’ir bir müddet daha 

görüştük. Prens pek nīkbīn idi. Ben de “Paşam //V-39// ötedenberi dā’imā nīkbīnsiniz 

Allāh bilcümle umūrunuzda muvaffaḳ buyursun.” dedim vedā‘ ettim.  

 

Ṣadr-ı A‘żamla Mülāḳāt 

 

Ḫāriciyye Neżāreti’nden Ṣadāret Dā’iresi’ne geldim. Maḥmūd Şevket Paşa yemek 

yiyor idi. Ḫaber verdiler. O ḳabūl buyurdu. //V-40// Yalnız idi “Buyurun.” dedi. “Ben 
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yemek yerim hem de konuşuruz.” Karşısında bir ṣandālyeye oturdum. Evvelā ḥāl ve 

ḫāṭır su’ālinden sonra Paşa “Bizim refāḳatimizi ḳabūl etmediniz.” dedi.  

 

Ben “Paşam bilirsiniz ki Ẕāt-ı ‘Ālīnize ḥürmet-i maḫṣūṣam vardır. Ma‘iyyetinizde 

çalışmak benim için cidden mūcib-i şereftir. //V-41// Faḳaṭ ben muḥārebe ṭarafdārı 

değilim. Böyle ḥarb kabinesine naṣıl dāḫil olabilirdim?”  

 

Paşa “Ben de muḥārebe fikrinde değilim. Beni de emr-i vāḳi‘ karşısında 

bulundurdular.” dedikten sonra bizim üç yüz topa muḳābil Bulgar Ordusu’nun bin 

topu olduğu ve efrādın ‘aded ve techīzāt-ı sā’irenin miḳdārında da //V-42// düşmanın 

bize fā’iḳ bulunduğunu ve şu ḥālde muḥārebenin muvāfıḳ olmadığını söyledikten 

sonra “Erkān-ı Ḥarbiyye Hey’eti muḥārebenin ‘aleyhinde Başkumandan muḥārebenin 

‘aleyhinde ben de muḥārebenin ‘aleyhindeyim. Ḥālbuki ba‘ẓı gençlerin fikriyle 

muḥārebe oluyor. Bence cinnettir.” dedi. Paşa’nın bu sözleri //V-43// beni daha ziyāde 

me’yūs eyledi. Dedim ki “Şu ḥālde - beni ma‘ẕūr görmelisiniz.” 

 

Maḥmūd Şevket Paşa “Düvel-i Mu‘ażżama’ya verdiğimiz cevābī notayı gördüğünüz* 

 şekilde yazmak için çok müşkilāta uğradım. Genç arkadaşlarımız [yazılmış %و��'%ز*]

ḳaṭ‘iyyen muḫālefet etmek istediler. Nihāyet isti‘fā edeceğimi söyledim. O ṣūretle 

//V-44// muvāfaḳat ettirebildim. Çok müşkilāt görüyorum. Bir mes’ele-i siyāsiyyede 

ben ḫāriciyye nāżırıyla muvāfaḳat ediyoruz dīger ṭaraftan ma‘ārif nāżırı veyā evḳāf 

nāżırı i‘tirāẓ ediyorlar (Evḳāf Nāżırı’ndan maḳṣadı żannederim Đbrāhīm Beydir). 

Bilmem ki bu ḥāl ile naṣıl olacaktır?” diyerek kabine erkānından ba‘ẓılarından 

müştekī olduğunu anlattı. //V-45// Paşa ṭa‘āmı bitirdi ayağa kalktı ben de kalktım 

müsā‘adesini ricā ettim elini öptüm tekrār ‘afvetmesini kabineye dāḫil olmadığımdan 

münkesir olmamasını ricā ettim. Ve du‘ā-yı muvaffaḳiyyetlerini tekrār ederek ayrılır 

iken “Đnşā’allāh yine birleşiriz.” dedi. Ben de çıktım. //V-46// Çıkmazdan muḳaddem 

“Đbrāhīm Bey’in ‘asāleten evḳāf neżāretine ta‘yīniyle Ḥaḳḳī Paşa’nın ‘adliyye 

neżāretine celbi muvāfıḳ olur żannederim.” dedim.  

 

Şevket Paşa “Ḥaḳḳī Paşa ḳabūl etmiyor.” dedi. 

 

Ben “Ḥaḳḳī Paşa ḳabūl ediyor ancak ba‘ẓı şerā’iṭ dermeyān ediyor.” dedim. //V-47// 
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Maḥmūd Şevket Paşa “Şerā’iṭten benim ḫaberim yoktur. Bir gün ‘Ādil Bey ‘Ḥaḳḳī 

Paşa’nın muḫṭırasıdır.’ diyerek bir varaḳa okudu. Mündericātından hīçbiri 

reddedilmez idi. Başka şerā’iṭinden ḫaberim yoktur. Ancak Ḥaḳḳī Paşa ḳabūl 

etmiyor.” dedi. 

 

Ṣadr-ı A‘żam’ın sözlerinden anladım ki aralarında vesāṭet edenlerden Ḥaḳḳī Paşa’nın 

müṭāla‘ātını //V-48// Ṣadr-ı A‘żam’a başka şekilde anlatmışlar. Đḥtimāl ki Ḥaḳḳī 

Paşa’nın kabineye dāḫil olması ba‘ẓı ẕevātın fikir ve müṭāla‘asına muvāfıḳ 

gelmemiştir. Çünki Ḥaḳḳī Paşa’nın şerā’iṭinden biri de kabineyi terkīb eden ẕevāttan 

ba‘ẓılarının meselā Celāl ve Şükrī Beylerin çıkarılmasını Tevfīḳ ve Ḥüseyin Ḥilmī 

Paşaların da kabineye idḫālini teklīf ediyor idi. //V-49// Bunlardan Ṣadr-ı A‘żam’ın 

ḫaberi olmadığını gördüm. Demek ki ba‘ẓı ẕevātın fikrine muvāfıḳ olmamış meskūt 

‘anh kalmış ve Ṣadr-ı A‘żam’a Ḥaḳḳī Paşa ‘alelıṭlāḳ reddediyor gibi göstermişler. 

 

Ḥaḳḳī Paşa ile evvelce ben de görüşmüş idim. Dermeyān ettiği tekālīf ḫulāṣası -  

 

(1) Sābıḳ kabinenin Đttiḥādcıları tevḳīf ettiği gibi bu kabinenin de tevḳīfāta nihāyet 

vermesi (bu oldu). //V-50// Ḥükūmet-i ḥāẓıra vaḳ‘ayı müte‘āḳib tevḳīf ettiği ba‘ẓı 

ẕevātı da taḫliyye ederek eser-i i‘tidāl gösterdi. Binā’en‘aleyh Paşa’nın bu şarxṭı 

olmuş demektir.  

 

(2) Bir ‘afv-ı ‘umūmī i‘lān olunarak herkese te’mīnāt vermelidir. Ḥaḳḳī Paşa’nın bu 

teklīfi de ḥükūmetçe ḳabūl edilmek üzere olduğunu aḫīren ḫaber aldım. //V-51// 

 

(3) Şu sırada pek ağır bulunan mesā’il-i ḥükūmeti yalnız Ḥaḳḳī Paşa taḥammül 

edemez. Tevfīḳ Paşa Ḥüseyin Ḥilmī Paşa gibi ṣadr-ı a‘żamlardan ba‘ẓı ẕevātı 

getirmeli birer neżāret vermelidir. Ben de lā ‘aletta‘yīn bir neżāret alırım.  

 

Ṣadr-ı A‘żam’ın bu teklīften hīç ḫaberi olmadığını söyledi. Demek ki Ḥācī ‘Ādil Bey 

Ḥaḳḳī Paşa’nın //V-52// muḫṭırasını tamāmiyle Ṣadr-ı A‘żam’a okumamış. 

 

Ḥaḳḳī Paşa muḫṭırasını ‘Ādil Bey’e Ṭal‘at Bey’in vermiş olduğunda şübhe yoktur. 

‘Acabā ‘Ādil Bey muḫṭırayı niçin tamāmen okumadı? Bunda iki sebeb taṣavvur 

ederim. 
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(1) ‘Ādil Bey muḫṭırayı Ṣadr-ı A‘żam’ın ifādesine nażaran Meclis-i Vükelā’da 

okumuş ḥālbuki vükelādan ba‘ẓılarının //V-53// şaḫıṣlarına i‘tirāẓı taẓammun eden 

muḫṭıranın tamāmen ḳırā’atini muvāfıḳ görmemiş olmasıdır.  

 

(2) Sebeb  

 

Kabineye ḫāricden celb ve da‘vet edilmelerini tensīb ve tavṣiyye eylediği ẕevāta ‘Ādil 

Bey’in de muḫālif bulunmasıdır.  

 

(Mülāḥaża) 

 

Fikr-i ‘ācizānemce muḫṭıranın tamāmen ḳırā’ati lāzım idi. Ḥaḳḳī Paşa’nın //V-54// 

teklīfini ve şerā’iṭini her türlü te’vīlāttan āzāde olarak Ṣadr-ı A‘żam’a söylemeli 

idiler. Memleketi cidden seven iki ṣadr-ı a‘żam arasında beyān-ı müṭāla‘āta ve ketm-i 

ḥaḳīḳate kimsenin ḥaḳḳı yoktur. //V-55// 

 

28 Kānūn-i Sānī Sene 328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’a derse gittim. Oradan çıktıktan sonra Đstanbul’da 

bulunan ba‘ẓı eḥibbā ile görüştükten sonra Beyoğlu ṭarafına geçtim. Galata’da 

Necmeddīn Bey’e teṣādüf ettim. “Đstanbul’a //V-56// gidiyorum. Yazıḫāneye gider 

iseniz Ḥaḳḳī Paşa oradadır. Yarın gidiyor. Görüşür iseniz fenā olmaz vedxā‘ 

edersiniz.” dedi. Ben de doğru Bank-ı ‘Osmānī civārında bulunan yazıḫānelerine 

gittim. Necmeddīn ‘adliyye neżāretinden infiṣāl ettikten sonra Maḥmūd Māhir //V-

57// Efendiyle bu idāreḫāneyi te’sīs etmişler idi. Sonra Bir müddet sonra Maḥmūd 

Māhir Efendiyle Necmeddīn Bey bozuştular. Nihāyet yekdīgerinden ayrıldılar. 

Aralarındaki sebeb-i iġbirār Māhir Efendi’nin ikinci def‘a te’ehhülünden ya‘nī şaḫṣī 

bir şeyden ‘ibāret olmasına mebnī Necmeddīn Bey bu ḫuṣūṣta ḥaḳlı değildir. //V-58//  

 

Đşte bu yazıḫānede birkaç māh yalnız olarak da‘vā vekāleti etmekte bulunan 

Necmeddīn Bey’e Ḥaḳḳī Paşa da refāḳat etti. Şimdi berāber vekālet ediyorlar. Ḥaḳḳī 

Paşa’yı idāreide yalnız buldum. Yarım sā‘at ḳadar görüştük. Çorum Meb‘ūsu da //V-

59// Münīr Bey benimle berāber idi.  
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Ḥaḳḳī Paşa “Yarın gidiyorum.” dedi. 

 

Ben “Allāh muvaffaḳ buyursun.” dedim.  

 

Ḥaḳḳī Paşa “Viyana’ya ḳadar bilet aldım. Sonra orada düşünürüz.” dedi.  

 

Münīr Bey ḥāẓır olduğundan der‘uhde ettiği vażīfeye dā’ir bir şey //V-60// söylemedi. 

Ben de ṭabī‘ī sormadım. Yalnız dünkü gün Ṣadr-ı A‘żam Maḥmūd Şevket Paşa ile 

mülāḳāt ettiğim esnāda Ḥaḳḳī Paşa’nın Londra’ya gideceğini söylemiş idi.  

 

Nihāyet Paşa’ya vedā‘ ettim. “Yarın vapura gelemez isem* [*�7ا� yazılmış] 

‘afvbuyuediniz.” dedim. //V-61// 

 

Ḥaḳḳī Paşa “Ḫayır gelmeyiniz. Ẕāten gürültüsüz gitmek isterim.” dedi. Ayrıldık. 

Erenköyü’ndeki ḫāneme ‘avdet ettim. //V-62// 

 

29 Kānūn-i Sānī Sene 328 Salı 

 

Bugün öğleye ḳadar evden çıkmadım. Ba‘deżżuhr Esbaḳ ‘Adliyye Nāżırı Memdūḥ 

Bey geldi. Havā pek güzel idi. ‘Ādetā nīsān günlerinden birini temsīl ediyor idi. 

Birlikte çıktık. Göztepe’ye ḳadar gittik. Orada Baġdād Vālī-i Esbaḳı Mecīd 

Efendi’nin ḫānesine //V-63// gittik. Efendiyi orada bulduk. Đki sā‘at ḳadar görüştük. 

Sābıḳ kabinenin aḥvālinden baḥis açıldı. Kāmil Paşa’nın müddet-i ṣadāretinde 

ġareẓkārāne mu‘āmelātını mütteḥiden tenḳīd ettiler. 

 

Mecīd Efendi “Bilmem size Ḫalīl Bey söyledi mi? Ben bīṭaraf bir ādam olduğumdan 

Kāmil Paşa ile Đttiḥād ve Teraḳḳī //V-64// Cem‘iyyeti’nin arasını bulmak ve bir i’tilāf 

ḥuṣūle getirmek için ba‘ẓı teşebbüslerde bulundum. Evvelā biẕẕāt Şeyḫülislām 

Cemāleddīn Efendi’ye gittim fikrimi söyledim.  

 

Şeyḫülislām Efendi bana ‘Bu fikrini maḥrem tut bana söylemiş olma faḳaṭ biraz daha 

ileri götür sonra görüşelim.’ dedi. //V-65// Başka bir vāsıṭa ile - Kāmil Paşa’nın 
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mu‘temedi olan bir ẕāt ile - Kāmil Paşa’ya mürāca‘at ettim. Ondan aldığım ḫaber de 

Kāmil Paşa ‘Ben meslek ṣāḥibiyim. Đttiḥādcılar ile i’tilāf edemem.’ demiştir.” 

 

Mecīd Efendi’nin bu sözünü başka bir ḫāṭıra te’yīd ediyor idi. O da - Esbaḳ Ḥaleb 

Vālīsi //V-66// Ġālib Bey i‘lān-ı meşrūṭiyyet-i idāreyi müte‘āḳib ‘Abdülḥamīd-i 

Sānī’ye ḳurenā ta‘yīn kılınmış idi. Kāmil Paşa’nın sa o zamānki ṣadāreti esnāsında bir 

gün Paşa ḫāḳān-ı müşārünileyhe “Efendimizin Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nden 

intiḳāmını alacağım.” demiş olduğunu Serḳarīn Nūrī Paşa ile Başkātib Cevād Bey’e 

isnād ederek //V-67// rivāyet etmiş idi. Ġālib Bey’in bu rivāyetini ben ḥikāye ettim. 

Memdūḥ Bey “Evet Ġālib Bey bana da söyledi.” dedi.  

 

Ġālib Bey yalan söyler bir ādama benzemez ve şu sözünde irtikāb-ı kiẕb etmesine bir 

sebeb de göremedik. Her üçümüz Kāmil Paşa’nın Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a böyle bir söz 

söylemiş //V-68// ve ḥaḳīḳaten Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nden intiḳām almak için 

fırṣat gözetmekte bulunmuş olduğuna ve bizim ḥaḳḳımızdaki tevḳīfāt da bu fikr-i 

intiḳāmcūyānesinden münba‘is bulunduğuna ḥükmettik. Bundan başka bir ḫāṭıra daha 

vardır. 10 Kānūn-i Sānī Sene 328 Pençşenbih günü Bāb-ı ‘Ālī’de icrā kılınan nümāyiş 

esnāsında Kāmil Paşa ile //V-69// Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti muraḫḫaṣlarından 

‘Ömer Nācī Bey arasında cereyān ettiğini aḫīren mevsūḳen ḫaber aldım. Buraya ḳaydı 

fā’ideden ḫālī değildir.  

 

‘Ömer Nācī Paşa’nın yanına dāḫil olmazdan evvel nümāyişçilerden bir mülāzım 

muḥāfaża vażīfesini īfā etmekte imiş. Paşa bu mülāzıma “Oğlum sizin re’īsiniz 

kimdir?” diye sormuş. //V-70// Mülāzım da “‘Afvedersiniz Paşa biz eşkiyā değiliz ki 

re’īsimiz olsun. Ḫuṣūṣiyle ben ‘askerim kumandanım vardır.” demesi üzerine Kāmil 

Paşa tebdīl-i lisān ederek “Evet kumandanınızı soracaktım.” dedikten sonra limānda 

bulunan ecnebī sefā’in-i ḥarbiyyesinden Đstanbul’a ‘asker çıkarılıp //V-71// 

çıkarılmadığını sormuş. Buna da yine o mülāzım “Paşa Ḥaẓretleri pek yanılıyorsunuz. 

Sefā’in-i ecnebiyyeden ecnebī ‘askeri iḫrāc edilmesine hīç bir sebeb yoktur. 

Đstanbul’un āsāyişi de ḫaleldār olmamıştır. Ġaleyān-ı millīyi mūcib olan mes’ele bitti. 

Herkes işiyle gücüyle meşġūldür. Ecnebī ‘askerinden ümmīde düşmeyiniz.” //V-72// 

diye cevāb vermiştir.  
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Bundan sonra ‘Ömer Nācī, Paşa’nın odasına girmiş Kāmil Paşa ve Şeyḫülislām 

Cemāleddīn Efendi ve Posta ve Telgraf ve Telefon Nāżırı Muzus Muzurus Bey’i 

birlikte görmüş. Nācī isminin ‘Ömer Nācī olduğunu söylemesi üzerine her üçü birden 

ayağa kalkmışlar. //V-73// ‘Ömer Nācī Kāmil Paşa’ya ḫiṭāben “Paşa Ḥaẓretleri bu 

memlekette tecrübedār ve müte’emmil bir ẕāt olmak üzere tanınmış olduğun ḥālde 

seninle bir i’tilāf ḥāṣıl etmek için Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin bu ḳadar 

teşebbüslerini reddederek o ḳuvv ḳuvveti memleketin menfa‘atine isti‘māl etmedin 

bil‘akis daha ziyāde şiddetle Cem‘iyyet ‘aleyhine //V-74// ḥareket etmenize sebeb ne 

idi?” 

 

Kāmil Paşa “Cem‘iyyet’in o gibi teşebbüslerinden benim ḫaberim yoktur.” demiş.  

 

(Mecīd Efendi’nin bālādaki ḥikāyesine nażaran Kāmil Paşa’nın bu ḫuṣūṣta ‘adem-i 

ma‘lūmāt beyān etmesi doğru değildir.) 

 

‘Ömer Nācī sözüne devām ederek “Paşa Cem‘iyyet’e karşı ettiklerinizi //V-75// 

ta‘dād etmek istemem müsā‘adenizle yalnız bir şey soracağım. Memleketinizin en 

nāmūslu ve münevver fikirli ẕevātını ḥabsettirdin. Bununla da ḳānā‘at etmeyerek 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin Ordu-yı ‘Osmānī’yi muḥārebe etmemek üzere 

iġfāle teşebbüs ettiğini Bulgarlar ile tevḥīd-i mesā‘ī eylediğini i‘lān eyledin. Bu 

iftirāyı naṣıl yaptın? Senin gibi doksan yaşında bulunan bir ẕātın //V-76// ḳalbi böyle 

hīç bir ‘Osmānlı’nın irtikāb etmeyeceği en şenī‘ bir iftirāyı isnād ve iḥdās eder iken 

ḫavf-ı ilāhīden naṣıl oldu da titremedi?” 

 

Kāmil Paşa yemīn ederek “Benim o beyānnāmeden ḳaṭ‘iyyen ḫaberim yoktur.” 

demiştir.  

 

‘Ömer Nācī Kāmil Paşa’ya bālāda sözleri söyler iken Şeyḫülislām Efendi //V-77// bir 

ṭaraftan ‘Ömer Nācī’ye bakar eliyle de Kāmil Paşa’yı işāret eder ve ḥāl ve ṭavrıyla 

“Ne yapayım bu dediklerin ḥaḳlıdır. Ben bu ādama söz anlatamadım.” mefhūmunu 

īmā ve ifāde eder imiş. Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi ‘Ömer Nācī’ye 

“Çocuklarımız merāḳ ederler. Bārī ḫānelerimize birer ādam gönderilse de tesliyye 

edilseler.” demesi üzerine //V-78// Nācī “Efendi evvelce ḥarbiyye neżāretinde tevḳīf 

ettirdiğiniz o ẕevātın ‘ā’ilelerini çocuklarını niçin düşünmediniz? O nāmūslu ādamlar 
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günlerce maḥbūs yatar iken ‘acabā çocukları ne ḥāldeler idi?” demiş. Efendi de 

susmuş.  

 

Muzurus Bey Nācī’ye “Beyefendi Edirne’yi cümlesiyi verse ben verebilir miyim? 

Çünki //V-79// Edirne’de beş yüz bin Rum vardır.” demiş velḥāṣıl o gün vükelānın 

ḥāli her biri kendi şaḫıṣlarını müdāfa‘a ve tebriyyeye münḥaṣır bulunmuştur. Kāmil 

Paşa’nın “Beyānnāmeden ḫaberim yoktur.” demesine de inanmam. Çünki pāyitaḫtta 

yüzü mütecāviz ẕevāt ḥabsedilmiş içlerinde müte‘addid na neżāretlerde ve vālīliklerde 

bulunmuş ẕevāt mevcūd ve a‘żam-ı //V-80// cerā’im bunlara isnād olunuyor. Ṣadr-ı 

a‘żamın bundan ḫaberi olmamak mümkin değildir.  

 

Dāḫiliyye Nāżır-ı Sābıḳı Reşīd Bey de taḫliyye olunduktan bir kaç gün sonra 

Avrupa’ya gitmek için Necmeddīn Bey’e mürāca‘at etmiş. Necmeddīn Bey Reşīd 

Bey’in ḫānesine giderek //V-81// görüşmüş ve kendisini te’mīn ve tesliyye ettiği gibi 

Avrupa’ya ve her ne ṭarafa ister ise gitmekte serbest bulunduğunu söylemiş. O sırada 

Reşīd Bey de bizim ḥaḳḳımızda yapılan żulm-i tevḳīften ḫaberi olmadığını 

söylemiştir. Fesübḥānallāh! Hey’et-i Vükelā’dan kimi gördüm ise inkār etti. Benim 

görmediğim ẕevāt da başkalarına //V-82// ‘adem-i ma‘lūmāt beyān eylediler. Ġarīb 

şey. //V-83// 

 

2930 Kānūn-i Sānī Sene 328 SalıCehārşenbih 

 

Erenköyü’nde ḫānemde kaldım. 

 

31 Kānūn-i Sānī Sene 328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Dersten sonra ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Beyle 

‘Adliyye Neżāreti’nde görüştüm. Oradan evḳāfa gittim. Ḥācī Evliyāyı Efendi’yi 

ziyāret ettim. //V-84// ‘Avdette Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’i de maḳāmında gördüm. 

Şāyān-ı ḳayd bir şey yoktur. Bu geceyi Beşiktaş’ta yeğenimin ḫānesinde geçirdim.  

 

1 Şubāṭ Sene 328 Cum‘a 
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Bugün aḫşāma ḳadar yeğenimin evinde kaldım. Aḫşām üzeri oğullarım Ḥaḳḳī ve 

Su‘ād mektebden geldiler. //V-85// Onları aldım bizim Zülfī Hanım da berāber olduğu 

ḥālde Erenköyü’ne geldik. Birāderim Ḥaḳḳī Bey merḥūmun emekdārlarından olup 

merḥūm birāderimin çocuklarına pek ṣādıḳ ve ẕāten muḥterem bir kadın olan Zülfī 

tebdīl-i havā için bir iki hafta bizde kalacaktır. //V-86// 

 

2 Şubāṭ Sene 328 Cum‘a ertesi 

 

Bu aḫşāma ḳadar evden çıkmadım. Geceyi de ḫānemde geçirdim. Ḳableżżuhr Selānik 

‘adliyye müdīriyyetinde iken Yūnān Ḥükūmeti’nin isti‘lāsı üzerine Đstanbul’a gelen 

ve biz mevḳūf bulunduğumuz zamān Dīvān-ı Ḥarb-ı Örfi müdde‘ī-i ‘umūmīsi ta‘yīn 

kılınmış olan Tatar Đsmā‘īl Efendi geldi. Kāmil Paşa kabinesi ṭarafından //V-87// 

bizim tevḳīfimize dā’ir şāyān-ı diḳḳat ba‘ẓı ḫuṣūṣāt beyān eyledi. Ḫulāṣaten 

ḳaydedeyim: 

 

Đsmā‘īl Efendi dedi ki “Ẕekī Bey merḥūmun muḥākemesinde vekīl olan Da‘vā Vekīli 

Necātī Efendi sizin tevḳīfinizden evvel Kāmil Paşa’ya bir mektūb yazmış. Mektūb 

imẓāsızdır. Bunda Kāmil Paşa’ya pek çok tecāvüzātta bulunmuş. Kendisinin alçak ve 

ḫā’in-i vaṭan olduğunu ve ḥayāt-ı siyāsiyyesini tenḳīd ederek isti‘fāsını verip 

çekilmediği taḳdīrde ḳānūnī //V-88// bir cem‘iyyet iken bir şekl-i ḫafī almağa mecbūr 

olan Cem‘iyyet ṭarafından i‘dāmına ḥükmolunduğunu yazmış.  

 

Kāmil Paşa bundan pek ziyāde mütehevvir olarak polise ḥavāle etmiş. Taḥḳīḳāt 

netīcesinde Necātī Efendi elde edilmiş. Mektūbun Necātī Efendi’nin ḫaṭṭına 

müşābeheti ve postaya tevdī‘ eden şaḫṣın Necātī olduğunu posta me’mūrlarından 

ba‘ẓılarının teşḫīṣi ve mektūbun verildiği şu‘benin Necātī’nin //V-89// iḳāmetgāhı 

civārında bulunması gibi aḥvāle nażaran Necātī derdest ve tevḳīf edilmiş faḳaṭ sonra 

ne mülāḥażaya mebnī ise taḫliyye edilmiştir. Taṭbīḳ-i ḫaṭ usülüne mürāca‘at olunmuş 

gūyā Necātī’nin yazısı değilmiş. Ḥālbuki ben gördüm ve kim de görse Necātī’nin 

ḫaṭṭıyla mektūbun yazısı bir ādamın olduğuna bilā tereddüd ḥükmeder ve ben bu 

ḥükmümde ḥālā bilā şübhe muṣırrım. Her ne ise Necātī’yi bırakmışlar ve o mektūbu 

Đttiḥād ve Teraḳḳī //V-90// Cem‘iyyeti’nin şaḫṣ-ı ma‘nevīsine ‘aṭfederek işte sizin 

tevḳīfinize bunu esās ittiḫāẕ eylemişler. Bu mektūbda hīç kimsenin isminden baḥs 

olmadığı gibi senin (Evḳāf Nāżırı Ḫayrī isminden) daḫī baḥis yoktur. Yalnız bu 
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mektūbda değil hīç bir varaḳada senin isminden baḥis olmamıştır. Ḥattā seninle 

berāber taḫliyye olunan on sekiz ẕāt ḥaḳḳında hīç bir varaḳa mevcūd değildir. //V-91// 

Żann-ı ġālibe göre bu mektūb bilḫāṣṣa taṣnī‘ettirilmiş Cem‘iyyet erkānınının ḥas ḥabs 

ve taẓyīḳ edilmesine esās olarak taṣavvur ve tertīb kılınmıştır.  

 

Sonra- Merkez Kumankndanlığı’ndan Dīvān-ı Ḥarb-ı Örfi’ye mürāca‘atla 

“Memleketin āsāyişini iḫlāl etmek isti‘dādında bulunan ba‘ẓı ẕevātı tevḳīf etmek 

isteriz ne dersiniz?” diye su’āl etmişler. Dīvān-ı Ḥarb Hey’eti de “Bilmüẕākere //V-

92// tevḳīf ediniz.” diye ḳarār vermiş. Bunda da ne merkez kumandanının 

mürāca‘atında ve ne de Dīvān-ı Ḥarb’in ḳarārında hīç bir kimsenin ismi taṣrīḥ 

edilmemiş ve āsāyiş ne ṣūretle iḫlāl etmek isti‘dādı olduğu da beyān olunmamıştır.  

 

Đşte bu ḳarār üzerine sizi toplamışlar taḥt-ı tevḳīfe almışlardır. Đşte tevḳīf olunan 

Đttiḥādcılar //V-93// ḥaḳḳındaki delīl budur. Şimdi şu sebebler ile o beyānnāme-i 

ma‘hūdu düşününüz.” 

 

Đsmā‘īl Efendi ‘ilāveten dedi ki “Daha ġarīb bir şeye teṣādüf ettim. O da - bir gün 

Māliyye Nāżırı ‘Abdurraḥmān Efendi’nin kayınbirāderi Tevfīḳ Bey beni gördü ve 

dedi ki ‘Đsmā‘īl Canbolat’ın ne zamān i‘dāmına ḥükmü istiḥṣāl //V-94// eder isen 

senin için seni ‘Adliyye Nāżırı ‘Ārif Ḥikmet Paşa başmüdde‘ī-i ‘umūmī 

başmu‘āvinliğine Ca‘fer Đlhāmī Bey’in yerine ta‘yīn edecektir. Bunu taa ta‘cīl ettir.’ 

dedi. ‘Adliyye Nāżırı’nın bunu böyle va‘ad edip etmediğini bilemem faḳaṭ herḥālde 

benim hemşehrīm Māliyye Nāżırı ‘Abdurraḥmān Efendi nażarımdan suḳūṭ etti. Çünki 

ḳānūnī //V-95// bir mu‘āmelede me’mūriyyet va‘adiyle bir ādamın i‘dāmına teşvīḳ 

vicdān-ı selīme muvāfıḳ bir ḥāl değildir. O āndan i‘tibāren nażarımda ‘Abdurraḥmān 

Efendi pek ‘ādī bir dereceye indi.” dedi. 

 

Ben Đsmā‘īl Efendi’ye dedim ki “Gerek Kāmil Paşa ve gerek Reşīd Bey ve dīger 

vükelā bizim tevḳīf mes’elesinden ḫaberleri olmadığını söylüyorlar imiş.” 

 

Đsmā‘īl Efendi “Yalan söylüyorlar. //V-96// Kāmil Paşa’nın Reşīd Bey’in ve bizim 

hemşehrī ‘Abdurraḥmān Efendi’nin tevḳīfāt mes’elesinden tamāmiyle ḫaberdār 

olduklarını bilirim faḳaṭ bu üç ẕāttan başka vükelānın ḫaberleri olup olmadığını 

bilmem.” dedi.  
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Vasaṭī sā‘at üç buçuk treniyle Đsmā‘īl Efendi Đstanbul’a gitti. //V-97// 

 

8 Şubāṭ Sene 328 Cum‘a 

 

Bugün ḫaylī bir çok rüfeḳā teşrīf ettiler. Levāzım Re’īsi Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa Ḥabīb 

Bey Bolu Ḥaleb Vālīsi ‘Alī Münīf Bey a‘yāndan Niğdeli Ġālib Bey Çorum Meb‘ūsu 

Münīr Bey daha bir ba‘ẓı ẕevāt. //V-98// 

 

9 Pāzār Şubāṭ Sene 328 Cum‘a ertesi  

 

Evde kaldım. Şāyān bir şey yoktur.  

 

10 Şubāṭ Sene 328 Pāzār 

 

Yine evdeyim. Bugün çok kar yağdı. //V-99// 

 

11 Şubāṭ 328 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’ta iki sā‘at dersle meşġūl oldum. Oradan Şeyḫülislām 

Es‘ad Efendi Ḥaẓretlerini maḳāmında ziyāaret ettim. Aḫşām Beşiktaş’a gittim. Geceyi 

orada geçirdim. //V-100// 

 

12 Şubāṭ Sene 328 Salı 

 

Ba‘deżżuhr ikide Beşiktaş’tan ayrıldım. Cihāngīr’de Vaḳ‘anüvis a‘yāndan 

‘Abdurraḥmān Şeref Efendi’yi ziyāret maḳṣadım idi. Dolmabaġçe Cāmi‘-i Şerīfi’nin 

önünde müşārünileyhe teṣādüf ettim. Derḥāl ‘arabadan indim görüştüm. //V-101// 

 

‘Abdurraḥmān Efendi cidden şāyān-ı ḥürmet bir ẕāttır. Ben kendisini severim. O da 

dā’imā bana müteveccih bulunur.  

 

Efendi bana dedi ki “‘Azīzim çoktan beri seni göremedim. Haydi sarāy-ı hümāyūna 

gidelim biraz görüşelim.” //V-102// 
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Ben “Çok iyi olur ammā benim için ḥuẓūr-ı şāhāneye çıkmak mecbūriyyeti ḥāṣıl 

olmasa .” 

 

Efendi “Ḫayır olmaz. Orada tenhā odaların birinde oturur görüşürüz.” 

 

Ben “Peka‘lā.” dedim. Birlikte Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na //V-103// dāḫil olduk. 

Baġçeyi geçtik. Büyük merdivenlerden çıkar iken bizi gören ḫademe merdiven 

başındaki büyük camlı kapıyı açtılar paltolarımızı şemsiyyelerimizi aldılar. Sağ 

ṭarafta denize nāżır büyük bir salonda oturduk. Đki daḳīḳa mürūr etmedi //V-104// 

Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey geldi “Başmābeyinci ve Başkātib Beyler bendenizin 

odamdadırlar teşrīf buyurur iseniz teşekkür ederiz.” dedi.  

 

Bizim burada bulunduğumuz naṣıl ḫaberdār olduklarını ‘Abdurraḥmān Bey Efendi 

sordu. Tevfīḳ Bey de //V-105// “Ḫaberdār olmamız ṭabī‘ī değil midir?” dedi.  

 

Burada bir ḳahve içinceye ḳadar müsā‘ade buyurmalarını ricā ettik. Tevfīḳ Bey gitti. 

‘Abdurraḥmān Efendiyle ikimiz kaldık. Sözlerimiz aḥvāl-ı ḥāẓıra-i siyāsiyyeye 

müte‘alliḳ idi. //V-106// 

 

Netīcede müttefiḳ kaldık. Ṣulḥ olmak biz ‘Osmānlı kavmine nāfi‘ ve devām-ı ḥarbe 

müreccaḥtır. Ve ḥāl-i ḥāẓır kabinesinin tebdīl ve ta‘dīli menāfi‘-i ‘umūmiyye-i 

memleket īcābındandır. Müttefiḳ kaldığımız bu iki noḳta ḥaḳḳında Maḥmūd Şevket 

Paşa Ḥaẓretlerinin nażar-ı diḳḳatini celbetmeyi ‘Abdurraḥmān //V-107// Efendi 

der‘uhde etti ve yarın gidip Paşa’yı göreceğini söyledi. Ben de Cem‘iyyet erkānından 

ba‘ẓı ẕevātın bu ḫuṣūṣlara nażar-ı diḳḳatlerini celbetmeyi va‘adettim ve yarından 

sonra pençşenbih günü gidip īcābedenleri göreceğimi söyledim. Oradan Đkinci 

Mābeyinci Tevfīḳ Bey’in odasına gittik. Başkātib //V-108// ‘Alī Fu’ād Bey’i 

dāḫiliyye müsteşārlığından beri tanırım. Başmābeyinci Ḫālid Ḫūrşīd Bey’i bilmez 

idim onunla da görüştük. Yarım sā‘at ḳadar bir arada görüştük devām etti. Yukarıdan 

biri geldi - benim ḥuẓūr-ı hümāyūna da‘vet ed buyurulduğumu irādesini Başkātib ile 

Đkinci Mābeyinci’ye //V-109// teblīġ etti. Đkinci Mābeyinci derḥāl ḳıyām ederek irāde-

i şāhāneyi bana teblīġ etti. Đkimiz birlikte odadan çıktık.  
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Tevfīḳ Bey’e “Ben bugün ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl buyurulacağımı ḫāṭırıma 

getirmedim. Ẕāten sarāy-ı hümāyūna geleceğimi de taṣavvur etmemiş idim. Onun için 

elbīseme //V-110// diḳḳat ve i‘tinā etmedim. Ḥuẓūr-ı ‘ālīye muḫālif-i ḥürmet bir 

kıyāfette olmayayım.” dedim.  

 

Tevfīḳ Bey “Ḫayır bil‘akis kıyāfetiniz ve elbīseniz muntażamdır.” dedi. 

 

Orta merdivenleri çıkmış idi. (Ẕulvecheyn) ta‘bīr olunan salona girilecek //V-111// 

kapının önünde sağında mābeyin ḫademesinden bir sivil solunda da formalı ḫademe 

efrādından biri bermu‘tād silāḥsız olarak bizi selāmladılar. (Ẕulvecheyn) Salonu’nu 

geçtik. Karşıda deniz üzerinde bulunan odada Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’yi ayakta 

gördüm. Önümde Mābeyinci Tevfīḳ Bey //V-112// odanın kapısı içinde yerden bir 

temennā etti sola çekildi. Ayakta bir vaẓ‘-ı iḥtirām ile durdu.  

 

Ben evvelā oda kapısında ‘aynı vaẓ‘-ı iḥtirāmkarāneyi tekrār ettikten sonra nezd-i 

şāhāneye bir arşın mesāfe kalıncaya ḳadar taḳarrüb ettim. Tekrār Ṣūret-i iḥtirāmı 

yerden //V-113// temennā ederek tekrār eyledikten sonra Ẕāt-ı Şāhāne muvācehe-i 

hümāyūnlarındaki ṣūret-i maḫṣūṣada konulmuş bir koltuk ṣandālyesine oturmamı 

emretti ve kendileri oturdular. Emre imtisālen oturdum. Tevfīḳ Bey’e döndü “Tevfīḳ 

sen de otur.” dedi. Mūmāileyh de benim yanıma oturdu. //V-114// Bir sā‘atten ziyāde 

ḥuẓūr-ı hümāyūnda kaldım. 

 

Benim tevḳīfimden sābıḳ kabinenin ġareẓkārāne mu‘āmelātından müte’essif olduğunu 

söyledi ve Kāmil Paşa ile Dāḫiliyye Nāżır-ı ESābıḳı Reşīd Bey ḥaḳḳında fikrimi 

sordu. Ber vech-i ātī ma‘rūẓātta bulundum. 

 

“Evvelce evḳāfta de Efendimiz //V-115// Kāmil Paşa ḥaḳḳında fikrimi luṭfen su’āl 

buyurmuş idiniz. Paşa ile şimdiye ḳadar görüşemediğimden ṣaḥīḥ ve sābit bir 

müṭāla‘a ‘arẓedememiş idim. Ṣadāret-i aḫīresinde Paşa kendi ḥaḳlarında kulunuza bir 

fikir ilḳā ettiler. O da eğer Kāmil Paşa ġareẓ-i nefsānīsine maġlūb olmasa memlekete 

ḫidmet edebilir idi. Faḳaṭ ġareẓkārdır. Reşīd Bey de //V-116// ġareẓkārlıkta Kāmil 

Paşa ile hemḥāldir. Bilmem ḫāṭır-ı şāhānelerinde midir? Geçen siz yine kulunuzdan 

Kāmil Paşa ḥaḳḳında su’āl buyurmuş idiniz. Kulunuz “Bilemiyorum.” dedim. 

Efendimiz buyurmuş idiniz ki ‘Ben Kāmil Paşa’yı ṣadārete getirmem çünki onun 
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ṣadāretinde memlekette iḫtilāl olur.’.” //V-117// Burada hemān sözümü kesti ve 

buyurdu ki “Evet öyle dedim. Đşte iḫtilāl de oldu. Ben Kāmil Paşa’yı ṣadr-ı a‘żam 

yapmak istemedim. Vaḥīdeddīn Efendiyle Mecīd Efendi buraya geldiler ve pek çok 

ıṣrār ettiler. Bana dediler ki ‘Kāmil Paşa’yı ṣadr-ı a‘żam yap //V-118// yapınız 

memleketi kurtarınız. Memleket maḥvoluyor (ḫātime-i mülūk) valmak mı olmak mı 

istiyorsunuz?’ dediler. Velī‘ahd Yūsuf Efendi’yi de kandırmışlar. Vāḳı‘a o onlar 

ḳadar ıṣrār etmedi. Lākin iki efendi pek çok ıṣrār ettiler ve ‘Kāmil Paşa ṣadr-ı a‘żam 

olursa Đngiltere Paşa’nın parmağıyla ḥareket //V-119// eder.’ dediler. Her ṭaraftan 

Kāmil Paşa’yı istiyorlar hd ḫānedān-ı salṭanat da böyle ıṣrār edince mecbūr oldum 

ṣadr-ı a‘żam yaptım. Sonra sarāyda burada bir meclis-i ‘umūmī yaptılar. Efendileri 

da‘vet ettim. Kendilerine ‘Siz vāris-i salṭanatsınız gidiniz meclisi dinleyiniz.’ dedim. 

//V-120// Dinlediler. Bundan sonra cesāretlerinin biraz kırıldığını gördüm.”  

 

Efendimiz bu sözleri söyledikten sonra Ġāzī Muḫtār Paşa’nın ‘āciz ve iḳtidārsız 

olduğunu beyān buyurduktan sonra “Kāmil Paşa ġareẓkār olmasa ḫidmet edebilir idi.” 

- buyurdu //V-121// ve devām ederek: “Kāmil Paşa Tevfīḳ Bey’in ikinci 

mābeyincilikten çıkarılmasını bana teklīf etti. Ben de ‘Evvelce selefiniz Muḫtār Paşa 

Ḫālid Ẓiyā ve Lüṭfī Beyleri ḳarīban birer me’mūriyyete ta‘yīn etmek üzere çıkardı ve 

onları birer me’mūriyyete koyacağını ḳaṭ‘iyyen bana va‘ad ettiği ḥālde yapmadı //V-

122// sözünde ḫilāf çıktı. Artık Tevfīḳ Bey’e bir me’mūriyyet verilmedikçe müsā‘ade 

etmem.’ dedim. Kāmil Paşa da ‘Peki.’ dedi. Şūrā-yı Devlet’e ta‘yīn ettiler ve Reşīd 

Bey’i de ikinci mābeyinci olmak üzere gönderdiler. O da ġarīb bir ādamdır. Püskülü 

önünde sarāy ‘ādātına ġayrivāḳıf bir kimsedir. Bir gün merḥūm Nāżım Paşa gelmiş 

//V-123// idi. Merḥūm merdāne ṭavırlı bir ādam idi. Fenā ādam değil idi. Reşīd Bey’i 

burada ikinci mābeyinci görünce bana dedi ki ‘Efendim bu ādamı naṣıl ḳabūl 

edersiniz bu berbād bir ādamdır.’ dedi. Ben de ‘Sen bunları ḥükūmete söyle. Bunu 

bana Bāb-ı ‘Ālī gönderdi ben istemedim.’ dedim. Ġālibā Nāżım Paşa da dīgerlerine 

merām anlatamadı.” //V-124// buyurdu.  

 

Ben “Ma‘iyyet-i şāhānede müstaḫdem ẕevāta Hey’et-i Vükelā ṭarafından müdāḫele 

edilmesi edebe münāfīdir.” dedim.  

 

“Evet öyledir.” 
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Benim ile berāber arkadaşlarımın tevḳīf edildiğinde bilḫāṣṣa benim taş bir odaya 

konulup //V-125// taẓyīḳ edildiğime te’essüf ettiğini ve “Vesīḳa var.” a diye kendisine 

söylemeleriyle Ẕāt-ı Şāhāne “Peka‘lā mādām bana su’iḳaṣd edecekler imiş buna dā’ir 

olan vesīḳa ne ise getiriniz bir kerre göreyim.’ dedim. ‘Peki getirelim //V-126// 

Efendim.’ dediler ḥālā getirecekler.” buyurdu. 

 

Benim de ṣabrım tükendi. Yine kendimi ẓabṭederek dedim ki “Efendimiz - kulunuz bu 

ḫuṣūṣtan baḥsederek Efendimizi taṣaddī‘ etmek istemez idim. Mādām Efendimiz 

baḥis buyurdunuz ‘arẓedeyim. Bizi en ağır cerā’im //V-127// ile ithām eden sābıḳ 

kabine ellerinde vesīḳa bulunduğunu her fıḳrası i‘dāmı müstelzim olan bir beyānnāme 

ile i‘lān ettiler. Ḫalḳ nażarında kulunuzu ve arkadaşlarını ısḳāṭ ve teẕlīle çalıştılar. 

Bununla da ḳānā‘at etmeyerek ḫākpāy-ı şāhāneye vesīḳa olduğunux ‘arẓeylediler. 

Ellerinde //V-128// kendi ifādeleri vechile vesīḳa olup da ‘arẓ ve irā’e etmemişler ise 

töhmette ve i ḫıyānette bizimle müşterekktirler demektir. Çünki müddet-i medīde 

tevḳīf ederek hīç bir kelime bile bizden su’āl etmeden taḫliyye ettiler. Ellerinde vesīḳa 

var iken bizi taḫliyye etmek ḫıyānettir. //V-129// Vesīḳa yok ise (ḥaḳīḳatte yoktur) 

‘Vesīḳa vardır.’ diye bize iftirā ve ḥuẓūr-ı ḫalīfede irtikāb-ı kiẕb eden vükelā da ya 

ḫā’in ve cānīdir.” dedim. 

 

Ẕāt-ı Şāhāne “Pek doğru söylüyorsun yalan söylediler. Vesīḳa olsa hīç göstermezler 

mi idi? Yalandır ġareẓdir.” //V-130// Ẕāt-ı Şāhāne kelāmı evḳāf neżāretine intiḳāl 

ettirdi. Neżāreti der‘uhde etmekliğimi teklīf etti.  

 

Ben ‘afv buyurmasını sāye-i şāhānelerinde biraz istirāḥatıma müsā‘ade etmelerini ricā 

ettim.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne Tevfīḳ Bey’e //V-131// ḫiṭāben “Đbrāhīm Bey de iyi ādamdır faḳaṭ iki 

neżāreti idāre edemez. Hem de evḳāf neżāretini (beni irā’e ile) bundan iyi yapacak 

yoktur. Benim ḫuṣūṣī işlerim de vardır. Onları (bana ḫiṭābla) senden başka yapamaz. 

Ben fikrimi sana kolay anlatırım.” buyurdu. //V-132// 

 

Ben – iltifāt-ı şāhāneye ‘arẓ-ı teşekkür etmekle berāber yine teveccühāt-ı celīle-i 

ḫilāfetpenāhīlerini iẓā‘e etmemek üzere ‘afvımı ricāyı tekrār eyledim.  
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Ẕāt-ı Şāhāne “Marta ḳadar kalsın ondan sonra havālar ısınır gidip gelmek //V-133// 

kolaylaşır. Maḥmūd Şevket Paşa’ya söylerim. ‘Olvaḳt ḳabūl edecek.’ derim.” 

buyurdu. Maḳām-ı salṭanat ve ḫilāfete karşı bundan ziyāde ıṣrārı edebe muvāfıḳ 

bulamadım. “Olvaḳt te’emmül buyurursunuz Efendimiz.” diyebildim. //V-134// 

 

“Bizde ṣadr-ı a‘żamlık edecek kimler vardır?” diye bir su’āle ma‘rūẓ bulundurdu. 

“Mevcūd ṣadr-ı a‘żamlık etmiş ẕevāttan Maḥmūd Şevket Paşa Londra Sefīri Tevfīḳ 

Paşa Ḥüseyin Ḥilmī Paşa Ḥaḳḳī Paşa Sa‘īd Paşa vardır.” dedim.  

 

“Sa‘īd Paşa iḫtiyār ve ẓa‘īftir.” //V-135// dedikten sonra “Kāmil Paşa gibi ġareẓzkār 

değildir faḳaṭ bir zamānda terkediverir.” dedi.  

 

Maḥmūd Şevket Paşa’nın ḥarbiyye neżāretiyle ṣadāreti cem‘etmesini muvāfıḳ 

görmediğini işrāb eyledi ve “Đkisini birden idāre müşkil olur.” dedi.  

 

Ben “Vāḳı‘a müşkildir //V-136// faḳaṭ böyle ḥarb zamānında ikisinin bir ẕāt 

‘uhdesinde bulunması te’mīn ve teshīl-i maṣlaḥata daha muvāfıḳ olur. 

Ba‘delmuṣālaḥa inşā’allāh Efendimiz ḥall buyurursunuz.” dedim. 

 

Söz bitmiş idi.  

 

Faḳaṭ Pādişāh’ın yanından müsā‘ade istiḥṣāliyle çıkmak de’b-i salṭanata muvāfıḳ 

değildir. //V-137// ‘Ādet Pādişāh kendisi ayağa kalkar. Bu ḥareketle ḥuẓūrda bulunan 

ẕāta ‘avdetine müsā‘ade buyurduğunu gösterir. Biṭṭabi‘ ben de bunu bekledim. 

Nihāyet ḳıyām buyurdular. Derḥāl eser-i hümāyūna imtisāl ettim. Evvelā Ẕāt-ı 

Pādişāhī’ye //V-138// taḳarrüb ederek bir temennādan sonra kapıya ḳadar muvācehe-i 

hümāyūnda arka arka yürüdüm. Kapıdan çıkacağım zamān da keẕālik resm-i ta‘żīmi 

ba‘delīfā ḥuẓūrdan çıktım.  

 

Tevfīḳ Bey beni ta‘ḳīb ediyor idi. Dışarıda sordu. //V-139// “Evḳāf neżāretini ‘adem-i 

ḳabūlde başka bir ma‘ẕeretiniz yok ise ıṣrār etmeyiniz ḳabūl ediniz.” dedi. Tevfīḳ 

Bey’in odasına dāḫil olduk.  
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Ben dedim ki “Neżāreti ḳabūl edemediğimin aṣıl sebebi Hey’et-i Vükelā’nın ṣūret-i 

teşekkülüne muṭaẓır mu‘teriẓim. Ḥācī ‘Ādil Bey //V-140// Celāl Bey Şükrī Bey 

kardeşimiz gibi sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Faḳaṭ bugün efkār-ı ‘umūmiyye bunları 

vükelā sırasında görmek istemiyor. Efkār-ı ‘umūmiyyeye karşı bu derece ıṣrār ve 

sebātı bendeniz doğru görmüyorum. Arkadaşlarımla bu ḫuṣūṣta iftirāḳ ediyorum. 

Binā’en‘alāhāẕā kabineye giremem.” //V-141// dedim.  

 

Tevfīḳ Bey “Evet ḥaḳḳınız vardır. Bunu Ẕāt-ı Şāhāne’ye söylemediğiniz* [*د'آز��'	7 

yazılmış] iyi oldu. Đḥtimāl dīgerlerine söyler.” dedi.  

 

‘Abdurraḥmān Efendi’nin başkātibin odasında bulunduğunu ve beni istediği ḫaberini 

bir ḫidmetçi getirdi. Tevfīḳ Beyle berāber başkātibin odasına gittik. Orada //V-142// 

yarım sā‘atten ziyāde kaldım. Çay içildi. Başmābeyinci oraya geldi. Artık aḫşām 

olmuş idi. Vedā‘ ettim çıktım. ‘Abdurraḥmān Efendi sarāyın merdiven kapısına ḳadar 

beni teşyī‘ etti. Maḳṣadımız konuşmak idi. Orada ayrıldık. Efendi tekrār içeriye gitti. 

Ben baġçeye //V-143// çıktım. Oradan Vālide Cāmi‘-i Şerīfi cihetine Sā‘at Kulesi 

ṭarafına açılan kapıdan çıktım. Son tren (vasaṭī daḳīḳa 4 ve sā‘at 7) köprüden vapura 

binerek Ḥaydarpaşa’dan tren ile Erenköyü’ne ḫāneme geldim. //V-144// 

 

21 Şubāṭ Sene 328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin bermu‘tād Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Mu‘allimīn ile dersten muḳaddem 

mükālememiz aḥvāl-ı ḥāẓıra ve bilḫāṣṣa aḥvāl-ı dāḫiliyyeye dā’ir idi. Ḫalḳın 

ḥükūmetten ‘adem-i memnūniyyeti celb-i nażar edecek derecede idi. //V-145// 

Dersten sonra Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından ‘Abdullāh Efendi geldi. Berāber 

mektebden çıktık. Süleymāniyye civārında bir ‘arṣa iştirā etmiş “Oraya gidelim.” dedi 

birlikte gittik. Üç bin arşına ḳarīb bir ‘arṣadır. //V-146// Hem de çok ucuz almış. 

Mecmū‘unu üç yüz liraya almıştır. Bu ‘arṣa üzerine bir ḫāne inşā ettirmek 

istediğinden benim bildiğim mi‘mārlardan birine bir resim yaptırmaklığımı teklīf 

eyledi. Ma’elmemnūniyye ḳabūl eyledim. Çünki Evḳāf Sermi‘mārı Kemāleddīn //V-

147// ve mu‘āvini Ṭal‘at Beylere güveniyorum. Bu iki ẕāt ṣan‘atlarında cidden māhir 

ve memleketimizde bulunan erbāb-ı fennin ḥaḳīḳaten medār-ı iftiḫārıdır. Mi‘mār 

Kemāleddīn Almanya’da dokuz sene ḳadar kalmış fenn-i mi‘mārīyi pek güzel taḫṣīl 

etmiştir. Bundan başka metānet-i aḫlāḳa mālik //V-148// sözünü saklamaz nāżırına 



 

 

269 

karşı ba‘ẓı me’mūrīn gibi tabaṣbuṣ eylemez etmez fikrini açık söyler muvāfıḳ 

görmediği müṭāla‘alara i‘tirāẓ eyler.  

 

Müddet-i medīdede Almanya’da bulunması Türklük ve Đslāmlık ḥissiyyātına te’sīr 

edememiş mesleği dā’imā Türk mi‘mārisini iḥyā //V-149// ve idāme etmektir. Evḳāf 

Neżāretiyle Şehremāneti arasında mebānī-i islāmiyyenin tevsī‘-i ṭarīḳ vesīlesiyle 

hedmi ḫuṣūṣunda żuhūr etmekte* [*burada herhalde olan eksik] iḫtilāfātta mebānī-i 

islāmiyyenin muḥāfażasında şāyān-ı taḳdīr sebāt ve metānet ibrāzından ḥkma 

çekinmez bu sebeble şehremīnleriyle arası pek ḫōş gitmez. Bilḫāṣṣa elyevm şehremīni 

//V-150// bulunan Ṭabīb Cemīl Paşa ile geçinmek istemez. Bu Cemīl Paşa 

memleketimizde vücūduyla iftiḫār olunacak bir operatördür. Fenn-i cerrāḥīdeki 

mahāretinden memleket ḥaḳīḳaten müstefīd olmuştur. Şu ṣan‘at-ı mübecellesini 

muḥāfaża ile iktifā etse idi fikrimce memlekete daha nāfi‘ ḫidemātta bulunmuş olur 

idi. //V-151// Cemīl Paşa iyi bir şehremīni değildir ve olamaz. ‘Đlm-i ḥuḳūḳa ve 

aḥkām-ı ḳānūniyyeye pek bi bīgānedir. Refāḳatinde aḥkām-ı ḳānūniyyeye vāḳıf ve 

umūr-ı idāre-i belediyyenin īcābatını ‘ārif kimseler de yoktur. Bundan başka Cemīl 

Paşa ma‘iyyet me’mūrlarını teşkīl ve tertībde de iṣābet edemiyor //V-152// işi ehline 

tevdī‘ edemiyor. Bu noḳtadan Cemīl Paşa muvaffaḳ olamaz ve me’mūriyyeti de 

żannederim pek çok devām etmez. Cemīl Paşa da Mi‘mār Kemāl gibi Avrupa’da 

taḫṣīl görmüştür. Faḳaṭ paşa Türklüğünü ve Đslāmlığını tezelzüle uğratmıştır. Bir 

misāl köprü başındaki Yeni Cāmi‘-i Şerīf’in //V-153// köprü ṭarafında bulunan 

muslukları kaldırmak ister imiş. Bunun sebebi de orada ābdest alan Müslümānların 

ḥāl-i vuẓū‘daki ḥāllerini pek çirkīn gördüğünden bunu enżār-ı ecnebiyyeden saklamak 

lüzūmunu ḥisseder imiş. Ḥattā hīç olmaz ise muslukları bir taḫtaperde ile setretmeyi 

//V-154// Mi‘mār Kemāl’e teklīf eylemiştir. Bundan başka Yeni Cāmi‘ Maḥfil-i 

Hümāyūnu’nun altındaki kemeri hedmedip yolu tevsī‘ etmek emeline düşmüştür. 

Daha buna benzer, bir çok fikir ve teklīfi ‘acīb ve ġarīb müṭāla‘aları olduğunu işittim. 

Mi‘mār Kemāleddīn bunları //V-155// d reddeylemiş “Bunlar Türk ve Đslām 

mi‘mārisinin birer bedī‘asıdır.” demiştir. Đşte bu sebebden aralarında iḫtilāf eksik 

değildir. Sābıḳ Kāmil Paşa kabinesinde şeyḫülislām bulunan Cemāleddīn Efendi 

Cemīl Paşa’nın kayınpederidir. Kayınpederine istinād ederek //V-156// Evḳāf 

Neżāreti Hey’et-i Fenniyyesi’ni ḫaylī taẓyīḳ eylediği mervīdir. Ḥattā bir gün Cemīl 

Paşa Evḳāf Neżāreti Hey’et-i Fenniyyesi’nin āsār ve mebānī-yi ḫayriyyenin emr-i 

muḥāfażasındaki ta‘aṣṣubuna cānı sıkılarak “Beni kızdırmayınız* [*ز�ا��9آز�
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yazılmış] fetvāsını alır cümlesini yıkarım.” dediğini rivāyet ederler. //V-157// Mi‘mār 

Ṭal‘at Bey’de* [*,� L* yazılmış] Kemāl Bey’deki cesāret ve metānet yoktur. 

Ṣan‘atında Fenn-i mi‘mārīde üstāddır. Mi‘mār Kemāl’den sonra Hey’et-i Fenniyye 

riyāsetine ehil ve nāmzeddir. Faḳaṭ vażīfe-i riyāseti Kemāl Bey ḳadar īfā edemez. 

Đdāre-i fenniyyede Mi‘mār Kemāl’den aşağı kalmaz. Faḳaṭ Mi‘mār Kemāl’deki 

cesāret-i //V-158// medeniyye ma‘ette’essüf Ṭal‘at’ta yoktur. Bununla berāber Ṭal‘at 

Bey pek ḫalūḳ mütevāẓı‘ ḳıymetli bir fen ādamıdır. Đşte bu iki ẕāta güvenerek 

‘Abdullāh Efendi’ye söz verdim.  

 

Süleymāniyye’den ‘Abdullāh Efendiyle berāber Dizdāriyye’deki Münīr Bey’in 

ḫānesine geldik. //V-159// Bir müddet sonra ‘Abdullāh Efendi Maḥkeme-i Temyīz’e 

gitti. Sonra Münīr Beyle ben çıktım. Ben Merkez-i ‘Umūmī’ye gittim. Aḫşāma ḳadar 

orada kaldım.  

 

Vasaṭī sā‘at altıyı //V-160// on daḳīḳa geçerek ḥareket eden Ḥaydarpaşa vapuruyla 

ḫāneme ‘avdet eyledim. Vapurda Mi‘mār Ṭal‘at Bey’e teṣādüf ettim. ‘Abdullāh 

Efendi’nin arzūsunu īfā etmelerini kendisinden ve Mi‘mār Kemāl xxx Bey’den ricā 

//V-161// ettim. Ma‘elmemnūniyye īfā edeceklerini va‘ad eyledi. //V-162// 

 

22 Şubāṭ Sene 1328 Cum‘a 

 

Bugünü Erenköyü’ndeki ḫānemde geçirdim. A‘yāndan Ġālib Bey ve daha bir çok 

ẕevāt ile müşerref oldum. //V-163// 

 

23 Şubāṭ Sene 1328 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥ Emniyyet-i ‘Umūmiyye Müdīri Yozgadlı Şākir Bey’den aldığım telgraf üzerine 

görüşmek üzere yazıḫānesine gittim.  

 

Mūmāileyh Konya Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmī-i Sābıḳı ‘Āṣım ve //V-164// Isparta 

Meb‘ūs-ı Sābıḳı Ḥaḳḳī ve Đsmā‘īl Münīr Bey nāmında bir ẕāt ile ‘aḳd-ı i şirket ederek 

icrā-yı vekālete başlamışlar idi. Yazıḫāneleri Đstanbul cihetinde köprü başında Rīḫtım 

Ḫānı’ndadır. Vasaṭī sā‘at birde (ba‘deżżuhr) mülāḳī oldum. //V-165// Ellerinde ba‘ẓı 

mühim işler olduğundan baḥisle birlikte vekālet etmek üzere benim de müşāreket 
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etmekliğimi teklīf eylediler. Henūz vekālete ḳarār vermediğimden beni ‘afvetmelerini 

ancak īcāb ettikçe kendilerine //V-166// ḥasbī ve faḫrī olarak mu‘āvenette ḳuṣūr 

etmeyeceğimi söyledim. Ḳabūl ettiler ve ba‘ẓı mesā’il ḥaḳḳında müẕākere ettik.  

 

Đki buçukta oradan çıkım. Nāfı‘a Neżāreti’nde Nāżır Basarya Efendiyle görüştüm. 

//V-167// Muṣālaḥadan su’āl ettim.  

 

Bulgarların taẓmīnāt-ı ḥarbiyye ṭalebinde ıṣrār etmekte olduklarını ve muṣālaḥa 

‘aḳdinde de müşkilāta müṣādif olduklarını söyledi. Sonra Babanzāde’nin (Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Bey) ḥarbe devām etmek ḫuṣūṣundaki maḳālātını //V-168// (Ṭanīn gazetesinde 

münteşir) mevẓū‘-ı baḥs ederek Ḥaḳḳī Bey’in fikir ve müṭāla‘asını tenḳīd ve 

mu’āḫeẕe etti ve ‘ilāveten dedi ki “En ziyāde emniyyetimizi* [*SC91'� yazılmış] ḥā’iz ا

olan Başkumandan ‘Đzzet Paşa da dāḫil olduğu ḥālde ricāl-ı ‘askeriyyemiz //V-169// 

erkān-ı ḥarblerimiz ḥarbe devām etmek muvāfıḳ-ı menāfi‘-i memleket olmadığı ifāde 

etmekteler iken iḫtiṣāṣı olmayan ẕevātın ḫuṣūṣāt-ı ḥarbiyyede i‘māl-ı fikre çalışmaları 

doğru değildir. Ḫuṣūṣiyle ḥaḳīḳat-ı ḥāli bizden öğrense bizimle konuşsa //V-170// 

elbette daha iyi yapar olur.” dedi.  

 

Bunda Basarya Efendi’yi ḥaḳlı görmekteyim.  

 

Oradan (Đbn-i Cebbāre) Ḫānı’nda Da‘vā Vekīli Maḥmūd Māhir Efendi’ye uğradım. 

//V-171// Aḫşām ḫāneme ‘avdet eyledim. //V-172// 

 

28 Şubāṭ 1328 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin bermu‘tād Mekteb-i Ḳuẓāt’a gitmek üzere evden çıktım. Đstasyona gider 

iken Aksarāylı Ḳāḍī Ẓiyā Efendi’ye teṣādüf ettim. Berāber trene bindik. Mektebe 

ḳadar //V-173// yolda Ẓiyā Efendi Dārülfünūn hidāye mu‘allimliğini hey’et-i 

mu‘allimīn kendisine münāsib görerek maẓbaṭasını Ma‘ārif Neżāreti’ne taḳdīm 

ettiklerinden Nāżır Şükrī Bey’in nezdinde şefā‘atte bulunmaklığımı teklīf etti. Ben de 

//V-174// ḳabūl ettim.  

 

Mektebden çıktıktan sonra Şükrī Lv Bey’i gördüm. Ẓiyā Efendi’nin mu‘all 

mu‘allimliğe ta‘yīnini va‘ad etti. Bundan başka Ürgüb Rüşdiyye Mektebi’nin ikmāl-ı 
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inşāātı için yüz lira i‘ṭāsını ricā //V-175// ettim. Onu da ḳabūl etti. Bugün Sinob 

Meb‘ūsu Ḥüseyin Fehmī Efendi’nin* [*��:A ن��� yazılmış, Ḥasan Fehmī olacak] 

Tulca müfettişliğine ta‘yīni için Meşīḫat Müsteşārı Sa‘īd Efendiyle de görüştüm. //V-

176// 

 

1 Mart 1329 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin bir ẕāt geldi. A‘yāndan Vaḳ‘anüvis ‘Abdurraḥmān Efendi Ḥaẓretlerinin 

bir mektūbunu getirdi. Topḫāne’de Đlyās Çelebi Cāmi‘-i Şerīfi’nin ‘imāretine meşrūṭ x 

ḫānenin ta‘mīri için //V-177// delāletimi ṭaleb ediyor idi. O sırada Evḳāf Müsteşārı 

Ḥaḳḳī Bey Muḥāsebeci Ẓiyā Bey Mektūbcu Cemīl Bey geldiler. O ẕāta “Oturunuz.” 

dedim ve beylere ‘Abdurraḥmān Bey Efendi Ḥaẓretlerinin ṭalebini anlattım. Tesrī‘ini 

ricā ettim onlar da söz verdiler. //V-178// ‘Abdurraḥmān Efendi Ḥaẓretleri cidden 

muḥterem bir ẕāttır.  

 

Bunlar gittikten sonra daha bir çok ẕevāt geldiler. //V-179// 

 

4 Mart Sene 1329 Pāzār ertesi 

 

‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey’i Dā’ire-i ‘Adliyye’de Midḥat Şükrī Beyle ziyāret ettik. 

Maḳṣad-ı ziyāret Şādiyye Sulṭān’ın oturduğu (Nişāntaş’taki) ḫānesini 

Ḫayreddīnpaşazādeler da‘vā ediyorlar imiş. Đbrāhīm Bey’in pederi Ṣāḥib Mollā 

Beyefendi bu onlara vaḳtiyle vaṣī ta‘yīn olunmuş bu işe dā’ir merḥūmun //V-180// 

evrāḳı meyānında bir ḳayd olup olmadığını sormak idi - Şādiyye Sulṭān Midḥat’ın 

birāderzādesi Fāḫir Bey’in zevcesidir.  

 

Bu işin bana ta‘aḳḳulu ta‘alluḳu yoktur. Midḥat Bey’in ḫāṭırı için gittim. Đbrāhīm Bey 

bana “Evḳāf neżāretini ḳabūl etmedin bārī Defter-i Ḫāḳānī neżāretini ḳabūl et zīrā 

Defterḫāne //V-181// mu‘āmelātı pek müşevveştir. Senden başka münāsibi yoktur.” 

dedi.  

 

Ben “Olabilir faḳaṭ benim bu ḫuṣūṣta müṭāla‘āt-ı maḫṣūṣam vardır siz evvelce 

rüfeḳānız ile görüşünüz eğer onlar da bu sed sizin fikrinizde iseler benim müṭāla‘ātımı 
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dinleyiniz ḳabūl //V-182// eder iseniz peka‘lā ḳabūl ederim. Muvāfıḳ görmez iseniz 

başka münāsibi bulunur.” dedim. Đbrāhīm Bey de “Peka‘lā.” dedi. //V-183// 

 

7 Mart 1329 Pençşenbih 

 

Bugün öğleden sonra Necmeddīn Bey’in yazıḫānesine gittim. Đbrāhīm Bey ile 

mülāḳātımı tafṣīlen söyledim ve benim müṭāla‘āt-ı maḫṣūṣamın neden ‘ibāret 

olacağını ber vech-i ātī īẓāḥ ederek fikrini sordum. //V-184// 

 

(Müṭāla‘āt-ı maḫṣūṣam) 

 

Ötedenberi memleketimizde ḥuḳūḳ-ı taṣarrufiyye bir intiżām altına alınamadı. Bunun 

muḫtelif sebebleri vardır. Bu sebeblerden biri Evḳāf ve Defterḫāne* [*���� yazılmış] 

me’mūrlarının mürtekib ve ‘āciz olmalarıdır. Evḳāf aḫīren neżāret-i ‘ācizīde bir 

dereceye ḳadar ıṣlāḥ edildi. Taḫṣīl-i ‘ālī görmüş aḫlāḳı düzgün //V-185// me’mūrlar 

alındı. Mürtekibler def‘edildi. Faḳaṭ Defterḫāne me’mūrları es eski ḥāllerinde devām 

ediyorlar. Bu dā’ire me’mūrlarının ciddī bir murāḳabe altına alınmaları ve işe 

yaramayan cāhillerin ve mürtek ve bilcümle mürtekiblerin oradan teb‘īdleri lāzımdır. 

Bunu Maḥmūd Es‘ad Efendi yapamaz. Bundan başka ikinci bir sebeb de - iki hafta 

muḳaddem neşrolunan Emvāl-i Ġayrimenḳūle //V-186// Ḳānūnu’nun taṭbīḳinde 

bidāyet-i emirde velev cüz’ī bir ‘adem-i muvaffaḳiyyet gösterilmesi ḥuḳūḳ-ı 

taṣarrufiyyenin te’mīn-i intiżāmı ḫuṣūṣunda ecānibin memleketimiz ḥaḳḳında 

su’inażarını celbeder. Emvāl-i Ġayrimenḳūle Ḳānūnu’nun neşri üzerine teşekkül 

edecek bir çok emlāk bankalarının dā’irece müşkilāta uğramaları ve ba‘demā emlāk 

ve arāẓī firāġ ve teferru‘ etmek arzūsunda bulunanların günlerce Evḳāf ve Defter-i 

Ḫāḳānī neżāretleri //V-187// arasında sürünmeleri hīç de cā’iz olamaz. Đşte bu gibi 

mevāni‘ ve müşkilātı izāle etmek için Evḳāf ve Defter-i Ḫāḳānī neżāretlerini tevḥīd 

etmelidir. Ve hīç bir me’mūrun ḫāṭırına değil menāfi‘-i ‘umūmiyye-i memlekete ḥaṣr-

ı emel ve efkār edecek bir nāżıra tevdī‘ olunmalıdır.  

 

Evḳāf-ı Đslāmiyye’nin ve ḥuḳūḳ-ı taṣarrufiyye-i milliyyenin siyāset-i ‘umūmiyye-i 

devlete ta‘alluḳu ikinci derecede bulunduğundan gerek evḳāf //V-188// ve gerek 

defter-i ḫāḳānī neżāretlerinde teşebbüs edilecek işlerin ‘aḳīm kalmaması için 

kabinelerin tebeddülü te’sīrinden āzāde kalmaları ẓımnında - Emlāk-ı ‘Umūmiyye ve 
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Evḳāf Neżāreti - ‘unvānını alması münāsib olan bu neżāretin Hey’et-i Vükelā 

meyānından iḫrācı lāzımdır. Bir de bu iki şu‘be-i mühimmede muvaffaḳ olmak 

fikrimce iki neżāretin tevḥīdine mütevaḳḳıf //V-189// bulunduğundan yalnız evḳāfı 

veyā yalnız defter-i ḫāḳānīyi der‘uhde edecek ẕevātın Emvāl-i Ġayrimenḳūle 

Ḳānūnu’nun taṭbīḳinde muvaffaḳ olamayacağı i‘tiḳādındayım.  

 

Ḥattā bu iki neżāretin tevḥīdinden başka şehremānetinin de bunlara şiddet-i ta‘alluḳ 

ve irtibātı bulunduğundan şehremaemīni olacak ẕevātın evḳāf ve defter-i ḫāḳānī nāżırı 

olacak //V-190// ẕāt ile tevḥīd-i mesā‘ī eylemesini ẓarūrī görürüm.  

 

Đşte şu müṭāla‘āta mebnī Evḳāf ile Defter-i Ḫāḳānī Neżāretleri tevḥīd olunur ise 

müsta‘īnen billāh Ta’āla bu ‘āciz der‘uhde ederim ve elimden geldiği ḳadar ıṣlāḥ-ı 

umūra çalışırım. O Şehremānetine de Esbaḳ Nāfı‘a Nāżırı Ḫulūṣī Bey gibi bir ẕāt 

ta‘yīn olunur ise birkaç sene żarfında Đstanbul şehrinin de //V-191// büyük bir şekl-i 

‘ümrānīde görüneceğini ümmīd ederim. Hele bu a ‘āciz üç sene sonra Evḳāf 

Büdçesi’nin iki milyon liraya (şimdi dokuz yüz bin lirādır) iblāġına muvaffaḳ 

olacağıcağını Cenāb-ı Ḥaḳ’tan ümmīd eylerim. 

 

Bu müṭāla‘ātımı Necmeddīn Bey dn dinledi ve tamāmiyle taṣvīb eyledi. Ben dedim ki 

“Şu müṭāla‘āt-ı //V-192// ma‘rūẓamı henūz vükelādan kimseye söylemedim. Eğer 

sizce muvāfıḳ ise d bana böyle bir teklīf vuḳū‘bulur ise söyleyeyim dedim. 

Necmeddīn Bey “Pek muvāfıḳtır.” dedi. //V-193// 

 

8 Mart Sene 329 Cum‘a 

 

Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey Erenköyü’ne geldi gece bizde kaldı. Bālādaki müṭāla‘āt-ı 

maḫṣūṣamı ve cereyān eden ḥāli ona da ḥikāye ettim. Bunlar Münīr Bey’in de 

müṭāla‘asını sordum. O da benim fikrimi taṣvīb eyledi. Benim Necmeddīn Mollā Bey 

ile Münīr Bey’in iṣābet-i fikir ve müṭāla‘alarına i‘timādım //V-194// vardır. Bana 

karşı fikir ve hislerini saklamayıp açık söylerler. Binā’en‘aleyh bu müṭāla‘aları 

üzerine ben de ḳarār verdim. Eğer bana neżāret teklīf olunur ise bu şekilde ḳabūl 

edeceğim. //V-195// 

 

11 Mart Sene 1329 Pāzār ertesi 
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Bugün Mekteb-i Ḳuẓāt’tan çıktım. Ḥasan Fehmī Efendi’nin bu sene ṣürre emānetine 

ta‘yīni için ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey’e (Evḳāf Nāżırı Vekīli) gittim. Dā’ire-i 

‘Adliyye’de görüştüm.  

 

Ḥasan Fehmī Efendi’nin ṣürre emānetine ta‘yīnine muvāfaḳat etti. Yalnız Dāḫiliyye 

Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey ile de görüşmekliğimi //V-196// söyledi. Müfāreḳet eder iken 

sordum “Defter-i ḫāḳānī neżāretini ḳabūl edecek misin?" dedi. Ben de bālādaki 

müṭāla‘ātımı ḫulāṣa vechile söyledim. “Faḳaṭ Evḳāf Neżāreti’ni Hey’et-i Vükelā’dan 

Meclis-i Meb‘ūsān ḳarārı olmayınca ayırabilir miyiz?” dedi. 

 

Ben “Bunun meb‘ūsāna ta‘alluḳu yoktur. //V-197// Hey’et-i Vükelā’yı terkīb ide eden 

neżāretlerin ne miḳdārı ve ‘adedini ve ne de isimleri Ḳānūn-i Esāsī’de meẕkūr 

değildir. Meclis-i Vükelā bir maẓbaṭa yapar ‘arẓeder. Đrāde-i seniyye ta‘alluḳ eder ise 

olur. Bu vecheye de ta‘alluḳu yoktur.” dedim. A “Arkadaşlar ile görüşeyim.” dedi. 

//V-198// Oradan Dāḫiliyye Neżāreti’ne geldim. Nāżır ‘Ādil Bey’e Ḥasan Fehmī 

Efendi’nin ṣürre emānetine māni‘ olmamasını ricā ettim. Evvelā biraz tereddüd etti. 

“O me’mūriyyeti doldurmaz.” dedi. Sonra “Đbrāhīm Bey’e söylerim.” diye va‘ad etti. 

Bilāḫere bana taḳarrüb ile dedi ki //V-199// “Sana bir şey soracağım faḳaṭ darılmaz 

mısın?”  

 

Ben “Ḫayır darılmam. Niçin te’mīnāt istiyorsun?”  

 

‘Ādil Bey “Dün gece bizim Ebūl‘ulā bana dedi ki ‘Eğer Ḫayrī Bey’e şehremāneti 

teklīf olunur ise ḳabūl eder imiş Ḥācī Evliyā’dan böyle anladım.’ dedi. Bunun aṣlı 

olup olmadığını soracağım.” //V-200//  

 

Ben “‘Şehremānetini ḳabūl ederim’. demedim. Birkaç arkadaş bir gün görüşmekte 

iken bana ‘Şehremānetini sen ḳabūl etmelisin.’ dediler. Ben de sükūt ettim 

reddetmedim çünki ṣalāḥiyyetdār bir maḳāmdan teklīf edilmiyor idi. Redde maḥal 

göremedim.” 

 

‘Ādil “Teklīf ediyorum. Ḳabūl et beni Cemīl Paşa’dan kurtar.” //V-201// 

 



 

 

276  

Ben “Ḳabūl edemem ve ben şehremānetini yapamam.” dedim.  

 

Ve o ‘Ādil “Öyle ise taşraya ḥāẓırlan.” dedi.  

 

Ben “Đbrāhīm Bey ile görüştünüz mü defter-i ḫāḳānī ḥaḳḳında bir şey söyledi mi?” 

dedim. “Ḫayır görüşmedim.” dedi. Ben de tafṣīlāt vermedim.  

 

Faḳaṭ gerek Đbrāhīm Bey’in //V-202// ve gerek Ḥācī ‘Ādil Bey’in defter-i ḫāḳānī ve 

evḳāf mes’elelerine ve bilḫāṣṣa emvāl-i ġayrimenḳūlenin taṣarrufu işlerine o ḳadar 

‘akıllarının ermediğini ḥāl ve ḳavllerinden anlıyor idim.  

 

O sırada Dāmād-ı Şehriyārī Ḥāfıż Ḥaḳḳī Beyefendi geldi. Bana dedi ki “Niçin evḳāf 

neżāretini ḳabūl etmedin? Ben hīç bir şey bilmiyorum ḥālbuki öğrenmek //V-203// 

isterim." 

 

Ben “Bu uzun mes’eledir sonra görüşürüz.” dedim.  

 

“Yarın Ṭal‘at Bey’e gelir misin?” dedi. “Gelemem.” dedim. Belki cehārşenbih veyā 

pençşenbih günü Ortaköy’deki sarāyına gelebileceğimi söyledim.  

 

“Peka‘lā ben her gün sā‘at vasaṭī bire ḳadar orada bulunurum.” dedi. //V-204// 

 

Ḥācī ‘Ādil Bey’in “Darılmaz mısın?” istifhāmından maḳṣadı gūyā ben Hey’et-i 

Vükelā’dan olan evḳāf neżāretini ḳabūl etmeyince dāḫiliyye neżāretine merbūṭ olan 

şehremānetini teklīf etmek benim ‘izzet-i nefsime ve kibir ve ġurūruma dokunur 

vāhimesidirsi olmadlduğunu anladım.  

 

Arkadaşım beni ḥālā anlamadığını görüyor idim. Ve kendilerinde //V-205// böyle bir 

fikrin vücūdundan müte’essir oluyor idim. Çünki memleketine ḫidmet etmek isteyen 

bir ādam bu gibi teşrīfāta bakar mı? Maḳṣad vaṭana ḫidmet olunca böyle ‘ādī fikir ve 

ẕehāblar insānın ḳalbine gelir mi? Ben ledelḥāce şehremāneti değil daha küçük bir 

me’mūriyyeti ḳabūlde tereddüd etmem. Elverir ki muvaffaḳ olacağıma ve 

memleketime nāfi‘ ḫidmet īfā eyleyeceğime emīn ve muṭma’in olayım. //V-206// 
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Ḫulāṣa ‘Ādil Bey’in su’ālinde esāsen darılacak hīç bir şey yok idi. Beyān ettiğim şu 

müṭāla‘a ise cidden bayağı ve küçük bir düşünmedir. //V-207// 

 

19 Mart 329 Pāzār ertesi Salı  

 

Dünden aldığım bir telgraf üzerine bugün ba‘deżżuhr sā‘at birde Dāḫiliyye 

Neżāreti’ne gittim. Nāżır ‘Ādil Bey odasında idi nezdinde Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından Kabril Efendi Da‘vā Vekīli Muṣṭafā Fevzī Efendi’yi buldum. Bir müddet 

sonra Telgraf //V-208// ve Posta Nāżırı Oskan Efendi de geldi. Ẕevāt-ı mevcūde bir 

komisyon hey’eti teşkīl ediyor idi. Beni de komisyona da‘vet ettikleri anlaşıldı. 

Maḳṣad vilāyāt-ı şarḳiyyede Müslümānlar ile Ermeniler arasında mūcib-i münāza‘a 

ve iḫtilāf olan arāẓī mes’elesinin ṣūret-i ḥallini müẕākere imiş. //V-209// 

 

Sa‘īd Paşa kabinesinde evḳāf nāżırı bulunduğum zamān vilāyāt-ı şarḳiyye (Erẓurūm, 

Van, Bitlis, Diyārbekir, Ma‘mūretül‘azīz, Sivas) de münāzi‘ün fīhā olan arāẓī 

mes’elesini ḥalletmek ve vilāyāt-ı merḳūmenin aḥvāl-ı ‘umūmiyyesini teftīş ve ıṣlāḥ 

eylemek üzere Hey’et-i Vükelā beni me’mūr etmek istediler ben de //V-210// ḫidmet 

edebilirim ümmīd ve mülāḥażasıyla muvāfaḳat ettim ve ḥattā yanıma refāḳatime 

alacağım ẕevātı söyledim (Kabril Efendiyle Muṣṭafā Fevzī Efendi idi). Faḳaṭ bu işin 

başa çıkarılamayacağını anladım. Çünki merkezde bırakacağım rüfeḳā meyānında 

bulunan ba‘ẓı ẕaevātın muvaffaḳiyyetimizi ‘aḳīm bırakacaklarını ḥissettim. //V-211// 

Rü’yet ve ḫulūṣ-i niyyetlerinden emīn bulunduğum ba‘ẓı ẕevāt ile görüştüm 

(Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Ḳayṣeriyyeli Ḥamdī Efendi de bu ẕevāt 

meyānındadır). Benim gitmekliğimi muvāfıḳ ve münāsib bulmadılar. Ben de 

vazgeçtim. Hey’et-i Vükelā’nın devāmından emīn değil idim. Ba‘ẓı ẕevāt ile 

aramızda imtizāc yok idi.  

 

Đşte şu mu‘āmele-i sābıḳa bu ḫuṣūṣ //V-212// için Kabril ve Fevzī Efendileriin 

Dāḫiliyye Nāżırı ṭarafından da‘vetini mūcib olmuş ve Kabril Efendi ṭarafından 

vuḳū‘bulan iḫṭār üzerine beni de telgrafla bugünkü ictimā‘a da‘vet eylemiştir.  

 

Cereyān eden müẕākerātın netīcesinde vilāyāt-ı sitte-i meẕkūreye ikişer vilāyete birer 

hey’et olmak üzere üç hey’et gönderilmesi ve her hey’etin //V-213// üçer ẕāttan 

mürekkeb bulunması taḳarrür etti. Bu hey’etlerin veżā’ifini mübeyyin ta‘līmātın 
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dāḫiliyye nāżırı ṭarafından ḳaleme alınması ve hey’etlerin maḥallerinde teşkīl 

edecekleri meḥākim-i ṣulḥiyyenin uṣūl-i muḥākemesini de Muṣṭafā Fevzī Efendi’nin 

tesvīd eylemesi münāsib görüldü. Muṣṭafā Fevzī Efendi gelecek pāzār gününe 

getirebileceğini söyledi. Dāḫiliyye Nāżırı da //V-214// hey’etin veżā’ifini mübeyyin 

olacak ta‘līmāt esāsını birlikte düşünmek üzere benim pençşenbih günü yine 

Dāḫiliyye Neżāreti’ne gelmekliğimi ricā arzū etti.  

 

Encümen dağıldı. Ben Oskan Efendi ‘Ādil Bey kaldık. ‘Ādil Bey “Sūriyye Beyrūt 

Ḥaleb ve Adana vilāyetlerini teftīşe gider misin?” dedi. Ben de “Naṣıl teftīş?” //V-

215// dedim. ‘Ādil Bey “Vilāyāt Ḳānūnu’nu çıkardık. Bunun ṣūret-i taṭbīḳiyyesini 

teftīş edersin. Vālīlerin fevḳinde bir me’mūriyyettir.” dedi.  

 

Ben “Vilāyet Ḳānūnu’nda vālīlere verilen ṣalāḥiyyet ile bu teftīş ḳābil-i tevfīḳ 

değildir.”  

 

‘Ādil Bey “Ḳābil-i tevfīḳtir. Çünki vālīnin merkezden istīẕān //V-216// edeceği şeyler 

de vardır. Đşte müfettiş bu işleri der‘uhde edecektir.” dedi.  

 

Ben “Bir kerre henūz irāde-i seniyyesi istiḥṣāl edilmiş olan Vilāyet Ḳānūnu’nu 

okuyayım.” dedim. Bir nüsḫasını* [*�7�خ�2 �* yazılmış] verdi. Onlar Meclis-i 

Vükelā’ya gittiler ben de vedā‘ ederek ayrıldım. //V-217// Oskan Efendi’yi iş ādamı 

olmak üzere gördüm.  

 

Vapur zamānına vaḳit var idi. O zamāna ḳadar Necmeddīn Mollā Bey’in 

idāreḫānesine geldim. Mollā birçok eṣḥāb-ı de‘āvī ile meşġūl idi. Bana bir mektūb 

verdi “Bunu oku.” dedi kendisi dīger odaya gitti. //V-218//  

 

Mektūb Ṣadr-ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa ṭarafından Necmeddīn Mollā’ya yazılmıştır. 

Londra’dan geliyor idi.  

 

Ḫulāṣası - Ṣadr-ı A‘żam Maḥmūd Şevket Paşa’nın ta‘ḳīb ettiği ṭarz-ı siyāsetin 

menāfi‘-i memlekete müfīd netīceler vereceğinden ve bu zamānda Maḥmūd Şevket 

Paşa’dan başka münāsib //V-219// ṣadr-ı a‘żam bulunamayacağından artık bunun 

işine Đttiḥād ve Teraki Cem‘iyyeti’nin müdāḫele etmemesini ve eski çocukluklara 
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nihāyet verilmesini temennī ediyor ve aksi ḥālde memleketin ne‘ūẕübillāh münḳariẓ 

olacağı ‘ilāve olunuyor idi.  

 

Pek muvāfıḳ ve doğru idi. Aḫşām yedi vapurunda birleşmek //V-220// üzere 

Necmeddīn Bey’e vedā‘ ettim.  

 

Köprüden Ḥaydarpaşa’ya ḥareket eden yedi vapurunda birleştik. Meẕkūr mektūb 

üzerine buir gūşede mübāḥeseye başladıkk.  

 

Evvelā dün (18 Mart Sene 329 Pāzār ertesi) Merkez-i ‘Umūmī’de cereyān eden 

müẕākereyi ḫulāṣaten anlattım. Şöyle ki //V-221// 

 

Düvel-i Mu‘ażżama süferāsı ṭarafından tavassuṭī notanın dünkü pāzār ertesi günü 

verileceğini Dāḫiliyye Nāżırı ‘Ādil ve ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Beyler ṣabāḥleyin 

Ṭal‘at Bey’in ḫānesine giderek ḫaber vermişler ve ne yolda cevāb vermek lāzım 

geleceğini Merkez-i ‘Umūmī’den sormuşlar. Ṭal‘at Bey Merkez-i ‘Umūmī’ye geldi 

bunu teblīġ etti ve süferānın teklīf ettiği şerā’iṭi de söyledi. //V-222// Faẓla olarak 

Ṣadr-ı A‘żam’ın evvelce söylemiş olduğu bir sözü bende ‘ilāve etti ki o da şudur: 

“Almanya Sefīri geldi. ‘Süferā ṭarafından Bāb-ı ‘Ālī’ye teklīf olunacak şerā’iṭ-i 

ṣulḥiyyeyi ḳabūl ediniz ve mūcib-i müẕākere olacak bir ḳayd ve şarṭı cevābī notanıza 

dercetmeyiniz. Zīrā Rusya ve Fransa Ḥükūmetleri ednā bir vesīleden tavassuṭu red 

ma‘nāsını //V-223// çıkarmak ve muḥārebeyi idāme ettirmek arzūsundadırlar.’ dedi.  

 

Almanya Sefīri’nin bu sözünü te’yīd eden delā’ilden birisi geçenlerde Rusya 

Ḫāriciyye Nāżırı Sazanof Sefīrimiz Ṭurḫān Paşa’yı nezdine celbederek ‘Midye va ve 

Ma‘āriẓ ḥudūdunu ḳabūl edinizi ve ḳabūl ettiğinizi de devletlere Devlet-i ‘Aliyye 

teblīġ eylesin. Bu sizin için //V-224// çok fā’ideli ve ḫayırlıdır.’ demiş. Bana da bugün 

Rusya Sefīri geldi. ‘Siz Düvel-i Mu‘ażżama’yı bırakınız. Doğrudan doğruya düvel-i 

müttefiḳe-i muḥāribe ile muḫābere ediniz. Ben de aranızda mutavassıṭ olayım.’ dedi.  

 

Bunlardan başka birkaç gün muḳaddem Avusturya Sefāretḫānesi’nde //V-225// süferā 

ictimā‘ etmiş idi. Orada Rusya Sefīriyle Almanya Sefīri arasında ‘ādetā münāḳaşa-i 

lisāniyye vuḳū‘a gelmiş ve nihāyet Đngiltere Sefīri’nin “Devletim Boğazları Türklerin 

elinde görmek istiyor ve bu ḫuṣūṣtaki ‘azmi de ḳaṭ‘īdir.’ demiştir. Đşte bu ḥāller Rusya 
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ile ona tābi‘ bulunan Fransa’nın //V-226// bizi maḥvetmek derecesinde gösterdikleri 

ḫuṣūmete raġmen muḥārebenin devāmı bizim için fā’ideli değildir muẓırdır.”  

 

(Ṣadr-ı A‘żam Paşa’nın kelāmī te’eyyüdü) 

 

Bunu da ḥikāye ettikten sonra mevcūd olan rüfeḳā söze başladı. Sözlerde intiżām yok 

idi. Her biri bir şey söylüyor. Gayrimes’ūl olan bu ẕevāt ḥarbin devāmını //V-227// 

istilzām edecek müṭāla‘ātta bulunuyorlar idi.  

 

Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey bile bu ḳadar felāketlere dūçār olan vaṭanın iẓmiḥlāle 

taḳarrübünü mūcib olabilecek şu muḥārebe beliyyyesini devām ettirecek fikirler dev 

beyān ediyor ve Cem‘iyyet nāmına Ṣadr-ı A‘żam’ın tavassuṭu ba‘ẓı ḳuyūd ve şurūṭ ile 

ḳabūl etmesi için teşvīḳ olunmasını muṣırran ṭaleb //V-228// eyliyor idi.  

 

Ṣabredemedim. Bizim gibi ġayrimes’ūl olan ẕevātın ḥükūmete müdāḫele etmeleri 

ḳaṭ‘iyyen ġayricā’iz olduğundan eğer Ṣadr-ı A‘żam’a öyle bir iḫṭārda bulunulasacak 

olur ise Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓālığından isti‘fā edeceğimi söyledim. Vükelāyı serbest 

bırakmak lāz lüzūmunda ıṣrār eyledim. //V-229// Babanzāde ile aramızda sertçe sözler 

deverān etti. Ṭal‘at Bey mu‘tād-ı ḳadīmi vechile arayı bozmamak için kāh beni kāh 

onu susturur kendisi cevāb verir idi. Nihāyet iş ḥükūmetin re’yine bırakıldı. Bu 

ictimā‘da ḥāẓır bulunanlar 

 

Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey 

Ṭal‘at Bey //V-230// 

Midḥat Bey 

Mūsā Kāżım Efendi 

Şerīf Ca‘fer Paşa 

Eyyūb Ṣabrī Bey 

Kara Kemāl Bey 

Diyārbekirli Ẓiyā Bey 

 

idiler. 
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Doğrusu müte’essif oldum. Mahāmm-ı umūr-ı devleti müẕākere etmekte olan şu ẕevāt 

ile müẕākereye sebebiyyet //V-231// veren nāżırları düşündüm. Bu memleketin 

istiḳbālinde pek korkutacakkunç ḫufreler olduğundan mütevaḥḥiş bulundum.  

 

Bunun yegāne çāresi kabinenin hīçbir ṭaraflar te’sīrine tābi‘ olmayacak ẕevāttan 

teşekkül etmesine ve bizim Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti daḫī dāḫil olduğu ḥālde 

bilcümle cem‘iyyetlerin //V-232// laġvı vücūbuna ḳāni‘ oldum. Meclis-i ‘Umūmī’de 

teşekkül edecek fıraḳ-ı siyāsiyyeden mā‘adā cem‘iyyet-i siyāsiyye teşkīlinin 

memnū‘iyyetine dā’ir bir mādde-i ḳānūniyye yapılmalıdır ve beş sene müddetle 

cem‘iyyetler men‘olunmalıdır fikrindeyim. Bu yapılmaz ise vaṭanın bir tehlikeye 

uğrayacağından biḥaḳḳın korkulmalıdır. //V-233// Bizim Cem‘iyyet arkadaşları 

arasında mevḳi‘ ve maḳām muḥāfaża etmek arzūsunda bulunanlar ma‘lūm oluyor. 

Bunların ḥüsn-i niyyetlerinde de şimdiye ḳadar şübhe etmiyor idim. Faḳaṭ bugünlerde 

ḥāl ve ḳāllerinden doğrususu şübheliyim.  

 

Mütāla‘ātımı dinleyen Mollā Bey //V-234// beni taṣdīḳ ediyor idi. Ṭal‘at Bey’in Ḥācī 

‘Ādil ile Cāvid ve Cāhid’in taḥt-ı te’sīrinde bulunduğu ve bilha Cāvid ile Cāhid’in bu 

milletin başına birer belā oldukları ḳānā‘ati her ikimizde de ḥāṣıl oldu. Rabbim bu 

memleketi muḥāfaża buyursun Āmīn. //V-235// 

 

Mollā Bey “Sen gittikten sonra bizim yazıḫāneye Ṭal‘at ile Ḫalīl Bey geldiler. Ḥaḳḳī 

Paşa’nın mektūbunu onlara da gösterdim.” dedi. 

 

Ben “Ḥaḳḳī Paşa ṣulḥten de baḥsediyor idi. Cevābī notaya ‘acabā naṣıl cevāb 

vermişler?” dedim. 

 

Mollā “Bilā ḳayd ū şarṭ ḳabūl //V-236// eylemişler.” dedi. //V-237// 

 

21 Mart Sene 329 Pençşenbih 

 

Bugün yine dāḫiliyyeye gittim. Vilāyāt-ı şarḳiyye ḥaḳḳında ye gidecek komisyonları 

terkīb edecek hey’etleri müẕākere ettik. Ḥuḳūḳ Müşāviri Mümtāz Bey de ḥāẓır idi. 

//V-238// 
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24 Mart Sene 329 Pāzār 

 

Bugün ba‘deżżuhr sā‘at birde Dāḫiliyye Neżāreti’ne gittim. Gabril ve Muṣṭafā 

Efendiler ile Telgraf Nāżırı Oskan Efendi berāber idiler. Viyalāyāt-ı şarḳiyyeye 

gidecek hey’etlerin teşkīl edecekleri meḥākim-i ṣulḥiyyenin uṣūl-i muḥākemesini 

Muṣṭafā Efendi //V-239// tesvīd etmiş idi. Okudu. Pek cüz’ī noḳtaları taṣḥīḥ edildi. 

Hey’et-i ‘umūmiyyesi i‘tibāriyle doğru güzel tanżīm edilmiştir.  

 

Sonra bu hey’etleri terkīb edecek ẕevāt te’emmül edilmeğe başlandı. Kabril Efendi 

her ḥālde bu hey’etlerin başında bu ‘abd-ı ‘ācizin bulunmasını teklīf etti. Muṣṭafā 

Fevzī Efendi de bu fikre //V-240// iştirāk etti. Oskan Efendi “Pek münāsib olur ve 

hem de hey’etin ḫāric ve dāḫilde büyük te’sīri görülür.” dedi. Dāḫiliyye Nāżırı ‘Ādil 

Bey de eğer muvāfaḳat eder isem ta‘līmātı taṣḥīḥ edeceğini söyledi. Ben i‘tiẕār ettim. 

Faḳaṭ oradaki ẕevāt ḥamiyyet nāmına //V-241// ḳabūlümü teklīfte ıṣrār eylediler. 

Reddetmekte ıṣrārı muvāfıḳ göremedim. Bunun birkaç sebebi vardır. Birincisi evḳāf 

neżāretini reddettim. Şehrem Bursa vālīliğini reddettim. Şehremāneti teklīf olundu 

reddeyledim. Ṭal‘at Bey “Sūriyye’ye git.” dedi ‘Ādil Bey de “Müfettiş olarak //V-

242// Sūriyye Beyrūt Ḥaleb ve Adana vilāyetlerine git.” diye Ṭal‘at Bey’in teklīfini 

te’yīd eyledi. Ta‘allül eyledim ḳabūl etmedim. Bunu da reddetmek artık hīçbir ḫidmet 

ḳabūl etmemek ḫuṣūṣunda münāsib göremedim. Đkincisi vilāyāt-ı şarḳiyyede arāẓī 

mes’elesi memleketimizin ḥayātī //V-243// mesā’ili meyānına dāḫil oldu. Bu 

mes’elenin bir ān evvel ḥalli vecā’ib-i vaṭaniyye īcābındandır. Binā’en‘aleyh bu 

vażīfe-i vaṭaniyyeyi reddetmek muvāfıḳ olmaz idi. Üçüncü sebeb Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Cem‘iyyeti erkānından ‘addolunan birkaç ẕātın fikrine ve mesleğine muḫālefet 

etmekteyim. Ez en cümle Ḥācī ‘Ādil Bey’in dāḫiliyye neżāretine //V-244// şiddetle 

muḫālifim. Ṭal‘at Bey’in pek muṣırrāne ta‘ḳīb etmekte olduğu mesleği de tenḳīd 

ediyorum.  

 

Cāvid, Cāhid, Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Beyin Beylerin ise ḥüsn-i niyyetlerinde şübhe 

ve tereddüdüm olmasa bile her ḥālde onların da ṭavır ve ḥareketlerini ve mu‘tādāne 

devām etmekte oldukları mesleklerini memleketimin menfa‘atine muvāfıḳ 

bulamıyorum. //V-245// Merkez-i ‘Umūmī’nin dīger a‘ẓāsı cidden ḥamiyyetli ve 

ḥüsn-i niyyetlerinde şübhe edilemeyen erbāb-ı ḥamiyyettendirler. Faḳaṭ bunların da 

dīgerlerinin yanında te’sīri kalmıyor. Doğrusu vücūd ve ‘ademleri hele bugünlerde 
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müsāvī mertebesine indi. Yalnız benim muḫālefetim ve yevm-i ma‘iyyetlerinde 

Merkez-i ‘Umūmī’ye ‘adem-i ‘azīmetinden ne çıkar? //V-246// Ẕevāt-ı ma‘lūmeye 

benim şu muḫālefetim nażar-ı diḳḳatlerini celbetmeğe başladığını ḥissediyorum. 

Benim bir ān aḳdem Đstanbul’dan ayrılmaklığımı* [*��$�-� [silik ى yazılmış; ilk ا/'��

yakında kendi żan ve ẕehābları vechile ḥaḳḳ-ı sükūt olarak bir me’mūriyyet te benim 

ḳabūl etmekliğimi arzū ettiklerini ne ḳadar ketm-i ḥissiyyāt etseler bile //V-247// 

görüyorum. Yalnız ben değil daha bir çok rüfeḳā bunu söylüyorlar. Binā’en‘alāhāẕā 

fā’idesiz mücādeleden çekilmek ve vaṭan için bu ẕevātın ḥāẓırlamakta ḫaṭālarıyla 

görülmesini żan ve taḫmīn etmekte olduğum tehlikeyi yakından görmemek ve Cenāb-

ı Ḥaḳ muḳadder etmiş ise vaṭanın bir gūşesinde ve en büyük //V-248// düşmanın 

serḥaddinde bir ḫidmet-i nāçizāneye muvaffaḳ olabilmek ümmīd ve ümniyyesiyle 

ḳabūlde muẓṭar kaldım. Derḥāl beni tebrīk ettiler. Bu mülāḥażātımdan biṭṭabi‘ hīçbiri 

ḫaberdār değil idi. Oskan Efendi “Ḳabūlünüz cidden fedākārlıktır.” dedi.  

 

Benimle gidecek ẕevātın isimlerini //V-249// müẕākere ettik. Ber vech-i ātī ẕevāt 

tefrīḳ olundu: 

 

Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Kabril Efendi 

"  -i Đstīnāf  " Artin Musdabcıyan Efendi 

Şūrā-yı Evḳāf Re’īsi Ḥācī Evliyā Efendi 

Şūrā-yı Devlet Başkātibi Ẓiyā Bey 

Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey  

Selānik ‘Adliyye Müdīr-i Sābıḳı Tatar Đsmā‘īl Efendi  

 

Đstediğim bir ẕātı kātib almaklığıma da //V-250// muvāfaḳat ettiler. Đctimā‘a nihāyet 

verildi.  

 

Ben Muṣṭafā Fevzī Efendiyle Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Ḥācī Evliyā Efendi’ye 

söyledim “Seninle berāber oldukça ma‘etteşekkür giderim.” Luṭf-ı rüfeḳā-yı nevāzīde 

bulundular. Evḳāf Mektūbçubī Mu‘āvini Nāfiz Bey’i çağırttım geldi. Kitābet 

vażīfesini teklīf ettim. Bu mūmāileyh de //V-251// bana i‘timādı ve teveccühünü iżhār 

eder kelimāt ile ḳabūl edeceğini söyledi. Ḥācī Evliyā Efendiyle dā’ireden çıktık 

Birinci Vaḳıf Ḫān ḳurbunda Şūrā-yı Devlet Başkātibi Ẓiyā Bey’e teṣādüf ettik. Ḥācī 

Evliyā Efendiyle yekdīgerine prezante ettim.  
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Ẓiyā Bey’e de işi anlattım. Ba‘ẓı aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyesinden baḥsettikten sonra benimle 

olduktan sonra //V-252// gideceğini söyledi. Refīḳlerimin böyle ḥaḳḳımda eser-i 

i‘timād göstermeleri beni hem memnūn ediyor ve hem de düşündürüyor idi. Mevlā-yı 

Mütte‘āl maḥcūb etmesin ve vilāyāt-ı meẕkūreye şu ṣūretle ‘azīmetim menāfi‘-i 

vaṭaniyyeye muvāfıḳ değilse gitmeyi Allāh bana nasīb etmesin. //V-253// 

 

25 Mart Sene 329 Pāzār ertesi 

 

Mekteb-i Ḳuẓāt’tan çıktıktan sonra vasaṭī on iki idi Münīr Bey’in ḫānesine gittim. Hīç 

bir şeyden ḫaberdār olmayan mūmāileyhe işi anlattım “Peka‘lā Allāh in muvaffaḳ 

etsin gideriz.” dedi. Tatar Đsmā‘īl Efendi komşusudur aḫşām görüşmesini //V-254// 

söyledim.  

 

Ben oradan Dāḫiliyye Nāżırı ‘Ādil Bey’e geldim. Dedim ki “Birāder ben söz verdim 

gideceğim. Faḳaṭ ba‘ẓı müṭāla‘āt-ı maḫṣūṣamı diḳḳatle dinlemenizi* [*9زى�د�%� 

yazılmış] ricā ederim. Birincisi arāẓī mes’elesinin taḥtında bir takım maḳāṣıd-ı 

siyāsiyye vardır. Şu sırada oraya bir hey’etin ‘azīmeti bu maḳṣadı taḥrīk eder. Đḥtimāl 

bir iḫtilāl //V-255// żuhūruna sebeb olur. Onun için muṣālaḥadan sonra gitmek 

münāsib değil midir?”  

 

‘Ādil Bey “Ḫayır muṣālaḥadan evvel hemān gitmek lāzımdır. Yine korkmağa* 

[*�$9�	
 yazılmış] başladın. Cānım neden ḥayātından bu ḳadar korkuyorsun? Seni 

öldürürler ise mükemmel bir cenāze alayı tertīb eyleriz.” dedi. Bu müṭāla‘amı 

ehemmiyyeti nisbetinde //V-256// taḳdīr edemediğini alay etmesinden anladım. 

Müṭāla‘ātıma devām ettim. Hey’et meyānında bir Kürd yoktur. Isparta Mutaṣarrıfı 

Behcet Bey’in daḫī ‘ilāvesini teklīf eyledim ḳabūl etti.  

 

‘Adliyye Neżāreti’nden muvaḳḳaten ḳānūnunu ‘arẓedilmek üzere bulunan Ṣulḥ 

Meḥākimi Kānūn Lāyiḥasıyla //V-257// hey’etin ve benim vażīfe ve ṣalāḥiyyetimize 

dā’ir olan lāyiḥaları aldım. Oradan Ṣadāret Dā’iresi’ne uğradım. Ṣadr-ı A‘żam 

Maḥmūd Şevket Paşa’ya mes’eleyi ḫulāṣaten anlattım. Benim vilāyāt-ı şarḳiyyeye 

‘azīmetimi tensīb etti faḳaṭ ba‘desṣulḥ gitmek lāzım geldiğini söyledi. //V-258//  
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Ben “Bu ciheti ‘Ādil Bey’e söyledim faḳaṭ ḳabūl etmiyor.” dedim.  

 

Paşa “Onlar anlamaz ve anlatamazsınız. Faḳaṭ ben anlatırım. Đḫtilāl iḥtimāline dā’ir 

olan müṭāla‘anız doğrudur. Her ḥālde ṣulḥ olmalıdır. Ṣulḥun mün‘aḳid olacağında 

ümmīdim vardır.” dedi. //V-259// O sıra Avusturya Sefīri’nin geldiği ḫaber verildi. 

Ben çok kalmadım kalktım.  

 

Paşa “Niçin ara sıra gelmiyorsun? Gel görüşelim.” dedi. 

 

Ben “Meşġūlsünüz taṣaddī‘ etmek istemem.” dedim. “Ḫayır geliniz ricā ederim 

görüşelim.” dedi. Çıktım. //V-260// Münīr Bey Teneffüs Odası’nda beni bekliyor 

imiş. Birlikte köprüye geldik. Münīr Bey’e Dāḫiliyye Neżāreti’nden aldığım levāyiḥ-i 

ḳānūniyyeyi verdim. Bu gece Tatar Đsmā‘īl Efendiyle görüşmesini ve yarın ṣabāḥleyin 

Evliyā Efendiyle de müẕākere ettikten sonra //V-261// Erenköyü’ne gelmesini ricā 

ettim. Ḳabūl etti. Vasaṭī altıyı on daḳīḳa geçe Ḥaydarpaşa vapuruyla Erenköyü’ne 

geldim. //V-262// 

 

28 Mart 1329 Pençşenbih 

 

Mekteb-i Ḳuẓāt’tan Münīr Bey’in ḫānesine gittim. Evliyā Efendiyle Đsmā‘īl Efendi 

Münīr Bey bilmüẕākere verdiğimiz ḳarār şudur: 

 

Evvelā hey’ete verilecek ta‘līmātı taṣḥīḥ eylediğimiz vechile Bāb-ı ‘Ālī’ye taḳdīm 

eyle edelim. Bu kāfīdir faḳaṭ ṣulḥ maḥkemelerinin uṣūl-i muḥākemesine dā’ir //V-

263// yeniden ḳaleme alınan ḳānūn lāyiḥasını ‘adliyye neżāretinin ‘arẓetmek istediği 

Meḥākim-i Ṣulḥiyye Kānūn Lāyiḥasıyla birlikte taḳdīm tedḳīḳ etmeliyiz. ‘Umūmī 

lāyiḥada şer‘iyyete muḫālif bir şey var ise ta‘dīl ve taṣḥīḥ ederiz. Onu taṭbīḳ eyleriz. 

Yoksa bir ṭaraftan ṣūret-i ‘umūmiyyede taṭbīḳ olunmak üzere ‘Adliyye Neżāreti’nden 

ṣulḥ ḥākimlerine dā’ir olan ḳānūn taṭbīḳ olunsun //V-264// dīger ṭaraftan vilāyāt-ı 

şarḳiyyedeki arāẓī mesā’ili ḥaḳḳında dīger ḳānūn ve başka şekilde (üç kişiden 

mürekkeb) ṣulḥ maḥkemeleri teşkīl edilsin bu Ḳānūn-i Esāsī’ye muḫāliftir. Bundan 

başka bir memlekette başka başka iki nevi‘ ṣulḥ ḥākimleri teşkīl etmek doğru değildir. 

Bu ḫuṣūṣu anlatmalıdır.  
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Đşte bugünkü müẕākerede verdiğimiz bu ḳarārı Evliyā Efendiyle ben //V-265// evvelā 

Dāḫiliyye Nāżırına* [*����U�� Nāżırıyla yazılmış; doğrusu Nāżırına olacak] anlattım. 

Oradan Ṣadāret Dā’iresi’ne gittik. ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey de oraya geldi. Ona 

da anlattık. Ḳabūl ettiler. Biz de vedā‘ edip çıktık.  

 

Bu lāyiḥaları Evliyā Efendi’ye verdim. “Yarın cum‘adır bunları bir kerre sen kendin 

tedḳīḳ et. Öbür gün cum‘a ertesi Münīr Bey x Đsmā‘īl Efendi //V-266// ile berāber 

tedḳīḳ edersiniz. Cum‘a ertesi bitmez ise pāzār günü de ictimā‘ ediniz. Ben pāzār 

ertesi günü Münīr Bey’in ḫānesine gelirim. Birlikte tedḳīḳātınızın ḫulāṣasını 

görürüm.” dedim. Evliyā’dan ayrılıp ḫāneme ‘avdet ettim. //V-267// [sayfa V-268-277 

boş] 

 

Defter X 

 

1 Nīsān 1329 Pāzār ertesi 

 

Bugün de ‘alesṣabāḥ bermu‘tād Mekteb-i Ḳuẓāt’ta Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye dersini 

üçüncü sınıfta Kānūn-i Cezā dersini birinci sınıfta taḳrīr ettikten sonra vasaṭī sā‘at 

birde Münīr Bey’in ḫānesine gittim. Evliyā ve Đsmā‘īl Efendiler ile Münīr Bey birlikte 

ṣulḥ ḥākimlerine dā’ir olan ḳānūn lāyiḥalarının tedḳīḳine dā’ir amütāla‘ātını dinledim.  

 

Ḫulāṣa: “Đki ṣulḥ ḳānūnuna iḥtiyāc yoktur. ‘Umūmī ṣulḥ lāyiḥasına iki mādde 

‘ilāvesiyle maḳṣad ḥāṣıl olur. Bunun biri ṣulḥ maḥkemelerine de arāẓī da‘vālarını altı 

vilāyette (Van, Bitlis, Erẓurūm, Sivas, Ma‘mūretül‘azīz, Diyārbekir) //X-01// rü’yet 

etmek ṣalāḥiyyetini vermelidir.” Buna benzer ba‘ẓı şeyler idi. Muvāfıḳ görüldü. 

Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye gelip lāyiḥaları Dāḫiliyye Nāżırına verdim ve ḳarārımızı tafṣīlen 

anlattım o da memnūn oldu. Artık benim işim bitti demektir. Bāb-ı ‘Ālī’nin ḳarārına 

intiżārdan başka bir vażīfem yoktur. Ayrıldım. Aḫşām üzeri Necmeddīn Mollā’nın 

odasına geldim. Raḥmī Bey orada idi. Benim vilāyāt-ı şarḳiyyeye me’mūriyyetimi 

taṣvīb etmiyor bu ḥāl beni enżār-ı ‘umūmiyyeden ısḳāṭ eder diyor idi. Necmeddīn Bey 

de ‘azīmetimi muvāfıḳ bulmuyor ve “Her ḥālde gidecek olur isen bile buna bir şekl-i 

ḳānūnī vermek lāzımdır. Bārī Defter-i Ḫāḳānī ile //X-02// Evḳāf Neżāretlerini tevḥīd 

edip Emlāk-ı ‘Umūmiyye ve Evḳāf Neżāreti’ni iḥdās etsinler Hey’et-i Vükelā 

meyānından çıkarıp seni nāżır ta‘yīn ederler ve şu ḥālde arāẓī mes’elesi doğrudan 
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doğruya senin vażīfen dāḫiline girer. O vaḳit kendi işini ḥāl ve tesviyyelerye ṣarf-ı 

mesā‘ī edersin.” Bu müṭāla‘ayı muvāfıḳ gördük (Raḥmī Bey gitmiş idi). Bunu Ṭal‘at 

Bey’e söylemek üzere bir telgraf yazdı. //X-03// 

 

2 Nīsān Sene 1329 Salı 

 

Geceyi Beşiktaş’ta geçirdim. Ṣabāḥleyin Nişāntaşı’na Đngiliz Mektebi’ne gittim. 

Oğullarım Ḥaḳḳī ile Su‘ād’ın son taḳsīṭleri olan yirmi yedi lirayı müdīr-i mektebe 

teslīm ettim. Oradan Ṣadr-ı Esbaḳ (Şūrā-yı Devlet) re’īsi bulunan Sa‘īd Paşa’nın 

ḫānesine gittim. Paşa ile yarım sā‘at ḳadar görüştüm. Paşa’nın ilk sözü “Beyefendi 

dūrendīşlik ettiniz neżāret ḳabūl etmediniz. Ḥaḳḳınız var imiş.”  

 

Ben “Efendim sizin mevḳi‘niz bendenizin mevḳi‘i gibi değildir. Ẕāten bendeniz 

iḳtidārım //X-04// kāfī değildir. Sāniyyen böyle buḥrān zamānında neżāret der‘uhde 

etmeğle ḳudretim kāfī kifāyet etmez. Faḳaṭ Ẕāt-ı Sāmīniz gibi ẕevātın böyle 

fevḳel‘āde aḥvālde ḳabūl-i ḫidmetten istinkāf etmeleri muvāfıḳ değildir.” dedim.  

 

Söz bizim vilāyāt-ı şarḳiyye mes’elesine intiḳāl etti. Paşa’ya dedim ki “Teklīf olunan 

ḫidmeti ḳabūlden imtinā‘ ediyorum ma‘nāsı verilmesin. Ancak Kürdistān’da bulunan 

ahālī-i islāmiyye oraya arāẓī mes’elesi için komisyon gitmesini istemezler. Ermeniler 

ise komisyonun ne ḳadar büyük bir hey’etten terekkübü mümkin ise öyle isterler. Bu 

iki ṭaleb-i muḫālifin ortasını bulup işi ḥalletmek //X-05// muvāfıḳ olur diye müṭāla‘a 

ediyorum. Meselā mes’ele vālīlere ḥavāle olunsa ve her vālīnin mesā refāḳatine iki 

müşāvir verse benim yapacağım vażīfeyi bunlar yapar. Mes’ele ne ḳadar uzasa be’is 

görülmez. Faḳaṭ bendenizin riyāsetimde gidecek hey’et senelerce Kürdistān’da 

kalamaz.  

 

Bir bu bir de gidilecek olursa herḥālde ṣulḥten sonra gidilmek münāsib olur 

żannındayım. Ma‘hāẕā bu fikrimde muṣırr değilim müṭāla‘a olarak ‘arẓediyorum.” 

dedim.  

 

Paşa “Yakında ṣulḥ olur żannederim. Şu ḥālde ikinci müṭāla‘anız kendiliğinden ḥāṣıl 

olacaktır. Birinci müṭāla‘anızı da tamāmiyle telaḳḳī ettim. Ḥiṣṣeme iṣābet eden 

vażīfeyi //X-06// īfāya çalışırım.” dedi.  
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Aḫşām Erenköyü’nde ḫāneme geldim. Ṭal‘at Bey’in imẓāsıyla bir telgraf buldum. 

Yarın Merkez-i ‘Umūmī’ye gelmemi da‘vet ediyor. Evḳāf Nāżırı Vekīli de yarın sā‘at 

birde evḳāfa gelmemi ṭaleb eylemiş idi. //X-07//  

 

3 Nīsān Sene 1329 Cehārşenbih  

 

Sā‘at vasaṭī on biri kırk geçe treniyle Erenköyü’nden ḥareket ettim. Birde Evḳāf 

Neżāreti’ne vardım. ‘Abdül’azīz Çavuş (Mıṣır ‘ulemā ve üdebāsından ġāyet ẕekī bir 

ẕāttır) Đbrāhīm Bey’in nezdinde idi. Mu’aḫḫaran Ṭal‘at ve Midḥat Beyler de geldiler. 

Medīne-i Münevvere’de* [*,�9و� yazılmış] te’sīsini taṣavvur eylediğimiz medrese 

ḥaḳḳında tanżīm olunan lāyiḥa-yı niżāmiyyeyi tedḳīḳ ve taṣḥīḥ ile ḳabūl ettik. Bu 

niżāmnāme mūcebince evḳāf nāżırının taḥt-ı riyāsetinde Đstanbul’da bir hey’et-i 

merkeziyye bulunacaktır. A‘ẓāsı irāde-i seniyye ile manṣūb ve hey’etin sülüsān-i ārāsı 

olmadıkça ‘azledilmez on kişiden //X-08// mürekkeb olacaktır. Maḳṣad ḥükūmet 

tebeddül ettikçe hey’et tebdīl edilmesin. A‘ẓālığa tensīb olunan ẕevāt  

 

(1) Şerīf ‘Alī Ḥaydar Bey 

(2) Sābıḳ Evḳāf Nāżırı Ḫayrī (bu ‘āciz) 

(3) ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey 

(4) Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey 

(5) Ḫāriciyye Nāżırı Sa‘īd Ḥalīm Paşa* [*yanlışlıkla 4 olarak numaralanmış] 

(6) Esbaḳ Nāfı‘a Nāżırı Ḫulūṣī Bey* [*yanlışlıkla 5 olarak numaralanmış] 

(7) Ḥācī Evliyā Efendi* [*yanlışlıkla 6 olarak numaralanmış] 

 

Diğer dört kişi esāmīsi ḫāṭırımda kalmadı. Ṭal‘at Bey ve Midḥat Bey ile oradan 

Merkez-i ‘Umūmī’ye gittik. Cāhid ve Babanzāde Đsmā‘īl Ḥaḳḳī hlv Beyler Mūsā 

Kāżım Efendi orada //X-09// idiler. Dīger a‘ẓā da var idi. Benim vilāyāt-ı şarḳiyyeye 

‘azīmetim ḥaḳḳında müṭāla‘amı sordular. Keyfiyyeti tafṣīlātıyla anlattım. Dāḫiliyye 

Nāżırı’nın Bursa vālīliğini şehremānetini vilāyāta müfettişliği ve nihāyet komisyon 

riyāsetini naṣıl teklīf eylediğini söyledim. Kemāl-ı ḥayretle dinlediler. Bunlardan 

hīçbirinin ḫaberi olmadığını söylediler. Söz ḥükūmete intiḳāl etti. Nāżırların ve 

bilḫāṣṣa Dāḫiliyye Nāżırı’nın ‘adem-i kifāyetine dā’ir sözler söylendi. Ṭal‘at Bey’den 
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mā‘adā a‘ẓānın cümlesi müttefiḳ gibi görülüyor Ṭal‘at Bey de Ḥācī ‘Ādil Bey’i eskisi 

gibi müdāfa‘a etmiyor idi. //X-10// 

 

6 Nīsān Sene 329 Cum‘a ertesi 

 

Dün Ḥabīb Beyle verdiğimiz ḳarār üzerine ṣabāḥleyin erken ilk trenle (4 ½) Đstanbul’a 

indim. Levāzım-ı ‘Umūmiyye Re’īsi Mīrlivā Đsmā‘īl Paşa’nın ḫānesine gittim. Ḥabīb 

de orada idi. Bir sā‘at ḳadar konuştuk. Ḫulāṣası: Maḥmūd Şevket Paşa’nın maḳām-ı 

ṣadārette kalması menāfi‘-i vaṭaniyye īcābındandır. Ondan başka ṣadāreti iḥrāz 

edecek bugün münāsibi yoktur. Şu ḥālde müşārünileyhin devām-ı me’mūriyyeti için 

cümlemiz ṣarf-ı mesā‘ī etmeliyiz. Đşte bu ḳabīlden olaral evvelemirde hey’et-i ḥāẓıra-i 

vükelāyı muvāfıḳ görür ve onlar ile ḫidmet //X-11// muvaffaḳ olacağını kendisi 

mü‘teḳid bulunuyor ise peka‘lā. Hīç birini tebdīle kimse lüzūm göremez ve 

görmemelidir. Şāyed bunlardan muvāfıḳ bulmadığı var ise onları da tebdīl 

eylemelidir. Velḥāṣıl Maḥmūd Şevket Paşa’nın her ḫuṣūṣta tamāmiyle müstaḳil ve 

serbest olduğu kendisine ifhām olunmalı bunun ḫilāfını īmā ve işāretle te’mīn-i 

mevḳi‘ ve menfa‘at etmek isteyenlerin entrikalarına meydān vermemelidir.  

 

Bu böylece müttefiḳan münāsib görüldü.  

 

Sāniyyen Oradan ben Ḥabīb Beyle berāber çıktım Dizdāriyye’ye ḳadar geldim. Ḥabīb 

ayrıldı gitti. Ben de Selānik ‘Adliyye Müdīr-i Sābıḳı Tatar Đsmā‘īl Efendi’nin 

ḫānesine gittim. Bir sā‘at ḳadar kaldım. Bu ẕāt me’mūrīn-i ‘adliyyenin müstaḳīm ve 

muḳtedirlerindendir. //X-12// On dört sene muḳaddem (1 Teşrīn-i Evvel Sene 1314 

ta’rīḫinde) Mar‘aş müdde‘ī-i ‘umūmī mu‘āvinliğine besmelekeş ibtidār olduğum 

zamān mūmāileyh de orada cezā re’īsi idi. Altı māh ḳadar refāḳat etmiş idik. Oradan 

Zirā‘at Neżāreti’ne uğradım Celāl Bey’i gördüm. Bilāḫere vasaṭī bir buçukta Merkez-i 

‘Umūmī’ye gittim. Bugünkü müẕākere Memālik-i ‘Osmāniyye’nin idāresinde ecnebī 

müteḫaṣṣıslarından istifāde etmek lāzım geleceğine mütedā’ir idi ki xx Bāb-ı ‘Ālī de 

böyle taṣavvur ediyor imiş. Vasaṭī sā‘at beşi yirmi geçerek köprüden ḥareket eden 

Ḥaydarpaşa vapuruna bindim. Göztepe’de indim. Memdūḥ Beyefendi’ye uğradım. 

Ḫāḳān-ı sābıḳın ḳurenāsından Fā’iḳ Bey’in kerīmesiyle yeğenim Reşīd’in //X-13// 

nāmzed edilmesine dā’ir evvelce beynimizde sebḳeden müẕākere Fā’iḳ Bey’e 

Memdūḥ Bey ṭarafından söylenmiş ve cevāb-ı muvāfaḳat alınmış idi. Ben de 
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Beşiktaş’a gittim. Reşīd’in peder ve vālidesine söyledim. Onlar da muvāfaḳat 

eylediler. Reşīd’in resmini bugün Memdūḥ Bey’e verdim. Cenāb-ı Ḥaḳ ḫayırlısını 

iḥsān buyursun Āmīn. //X-14// 

 

14 Nīsān 1329 Pāzār  

 

Bugün Yevm-i Cülūs-ı Pādişāhī olduğundan ba‘deżżuhr Erenköyü’nden ḥareket eden 

iki treniyle Đstanbul’a indim. Trende Ġāzī Muḫtār Paşa ile görüştüm. Köprüden bir 

‘araba ile Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. Teşrīfātçıların delāletiyle Vükelā 

Odası’na dāḫil oldum. Đmẓāya maḫṣūṣ olan defteri getirdiler. Evvelā Muḫtār Paşa 

imẓā etti sonra ben imẓā eyledim. A‘yāndan Ṣāliḥ Paşa gelmiş idi. O da imẓā eyledi. 

Başmābeyinci Ḫālid Ḫūrşīd Bey’in delāletiyle Ġāzī Muḫtār Paşa ḥuẓūra da‘vet 

olundu. Ben de Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey’in odasına gittim. Şerīf ‘Alī Ḥaydar 

Beyefendi Ḥaẓretleriyle Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey orada idiler. Ḳahve 

içtikten sonra Ṭal‘at Bey bana “Gidelim mi?” //X-15// dedi. “Gidelim.” dedim. 

Birlikte odadan çıktık. Oda kapısında Ṭal‘at Bey “Ben biraz Başkātib’e 

uğrayacağım.” dedi “O ḥālde ben gideyim.” dedim. “Ḫayır birlikte gidelim ẕāten ben 

de çok kalmam. Edirne Mevlevī şeyḫine iḥsān-ı şāhāne olmuş teşekkür edeceğim. 

Sonra birlikte gideriz.” dedi. Berāber Başkātib Fu’ād Bey’in odasına gittik. Dāmād-ı 

Şehriyārī Erkān-ı Ḥarbiyye binbaşılarından Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey de oda kapısında bize 

teṣādüf etti. Birlikte girdik. Az bir müddet sonra bir ādam geldi. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī’nin beni istediğini söyledi. Odada bulunanlara vedā‘ ederek çıktım. Dışarıda 

başmābeyinci bana dedi ki “Şerīf ‘Alī Ḥaydar Beyle sizi berāber Efendimiz ḳabūl 

buyuracaklar.” Ḥaydar Beyefendi de o sırada geldi. Birlikte ḥuẓūr-ı hümāyūna gittik. 

Ḥaydar Beyefendi önde dāḫil-i ḥuẓūr-ı hümāyūn oldu ben de onu ta‘ḳīb eyledim. //X-

16//  

 

Ẕāt-ı Şāhāne bu ‘ācize pek ziyāde iltifāt buyurdular.  

 

Şerīf Ḥaydar Bey’e ḫiṭāb ederek “Ḫayrī Bey gibi evḳāf nāżırı gelmedi. Çok ḫidmet 

etti. Yine nāżır olmasını pek ziyāde arzū ediyorum.” buyurdu. Şerīf Ḥaydar Bey de 

“Efendimiz irāde buyurursunuz Ḫayrī Bey bendeniz de biṭṭabi‘ ḳabūl ederler.” dedi.  
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Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī “Öyledir faḳaṭ ben meşrūṭiyyete ri‘āyetkārım. Ṣadr-ı A‘żam 

Paşa’ya sen söyle. Vāḳı‘a Ṣadr-ı A‘żam Paşa da Ḫayrī Bey’i arzū eder. Ḥattā ‘adem-i 

ḳabūlünden sıkıldı ve bana birkaç def‘a söyledi. Lākin meşrūṭiyyet īcābı bir kerre 

kendisine söyleyiniz ve ‘Ḫayrī Bey ḳabūl ediyor.’ deyiniz.” buyurdu. Şerīf Ḥaydar 

Bey ayağa kalktı bir temennādan sonra “Đrāde-i seniyyeyi şimdi Ṣadr-ı A‘żam Paşa’ya 

teblīġ ederim.” dedi. //X-17//  

 

Ben bu ḥāllerden mebhūt ve mutaḥayyır olarak bir şey söyleyemedim ve Ẕāt-ı 

Şāhāne’nin benim evḳāf nāżırı olmaklığım ḫuṣūṣunda gösterdiği arzū ve ıṣrār o 

derecede idi ki reddetmek ḫilāf-ı edeb ve terbiyye olacak idi ve bu teklīf ve emr-i 

şāhāne ikinci def‘a olaxrak vuḳū‘buluyor idi. Birinci def‘a naṣıl emrolunduğunu ve ne 

yolda i‘tiẕār eylediğimi bundan evvelki defter-i ḫāṭırātımda muḥarrerdir.  

 

Ḫulāṣa irāde-i pādişāhīye muḫālefet edemedim. Arzūmun ḫilāfına olarak muvāfaḳate 

mecbūr kaldım.  

 

Nihāyet Ẕāt-ı Şāhāne ḳıyām buyurdular biz de vedā‘a ḥāẓırlandık. Şerīf Ḥaydar 

Beyefendi vedā‘ etti. Onu müte‘āḳib ben vedā‘ etmekte iken Ẕāt-ı Şāhāne sağ elini 

omuzuma vaẓ‘etti “Beni çok memnūn ettin Allāh senden rāẓī olsun.” buyurdu. 

Te’mīn-i muvaffaḳiyyetime ‘ā’id daha bir takım kelimāt-ı talṭīfiyye-i du‘āiyyeyi 

istimā‘ ederek kapıdan çıktım. //X-18//  

 

Şerīf Ḥaydar Bey gülerek “Bugün Cenāb-ı Ḥaḳ gönlümün arzūsunu verdi.” dedi. Ben 

de “Ḫayırdır inşā’allāh Ẕāt-ı Şāhāne ile sen yaptın.” dedim. Merdivenlerden indik. 

Başmābeyincinin odasına girdik. Vaḳ‘anüvis ‘Abdurraḥmān Efendi Ḥaẓretleri orada 

idi. Beş altı daḳīḳa sonra Şerīf Ḥaydar Bey vedā‘ ederek gitti – ben de keyfiyyeti 

olduğu gibi ‘Abdurraḥmān Efendi’ye ḥikāye eyledim – tebrīk etti ve ḳabūl ettiğimden 

dolayı iyi ḥareket eylediğimi söyledi.  

 

Benden sonra ḥuẓūr-ı hümāyūna Ṭal‘at ve Ḥaḳḳī Beyler girmişler idi. Onlar da 

çıktxılar. Mā vaḳ‘aa-i ḥāli onlara da ḥikāye eyledim. Ṭal‘at Bey “Ehluhu maḥalluhu.” 

dedi faḳaṭ “Anadolu-i Şarḳī’ye gitmeğe māni‘ değildir değil mi?” diye ‘ilāve eyledi. 

Sarāy kapısında Ṭal‘at Bey Đstanbul’a ben de //X-19// Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey ile Beşiktaş’a 

gittim. Beni yeğenim Rıẓā’nın ḫānesine bıraktı. Ḥaḳḳī Bey ‘arabasıyla Ortaköy’deki 



 

 

292  

sarāyına gitti. Ben Rıẓā’nın ḫānesinde bir sā‘at ḳadar kaldım. Oradan Erenköyü’ne 

ḫāneme gelmek üzere çıktım. Köprüye geldim. Köprüde Saruhan Meb‘ūs-ı Sābıḳı 

Muṣṭafā Fevzī Efendi’ye teṣādüf ettim. Ṣamīmī bir arkadaştır. Ayakta biraz ḥasb-i ḥāl 

ettim. Doğrusu sarāya gittiğime nedāmet ediyor idim. Mūmāileyh beni tesliyye ve 

teşvīḳ eyledi ve “Đnşā’allāh ḫayırdır.” dedi.  

 

Vapura bindim ḫāneme geldim.  

 

Gece Nāfı‘a Nāżır-ı Sābıḳı Ḫulūṣī Bey’e gittim. Evvelsi günü Dāḫiliyye Nāżırı 

ṭarafından kendisine Bağdad vālīliği teklīf edilmiş idi. ‘Adem-i ḳabūl cevābını 

verdiğini anlattı. Ben de bugünkü ḥāli anlattım. O da memnūn oldu. Đşte Ḫulūṣī Bey’e 

gitmek üzere evden çıkacağım vaḳit bir telgraf //X-20// aldım. Ṣadāret Müsteşārı 

‘Ādil Bey’den idi. Yarın ba‘deżżuhr sā‘at ikide Dā’ire-i Ṣadāret’te Ṣadr-ı A‘żam Paşa 

ile görüşmek ṭaleb olunuyor idi. Telgrafı da Ḫulūṣī Bey’e gösterdim. //X-21//  

 

15 Nīsān Salı Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Birinci dersim Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye idi. Đkmāl 

ettim.  

 

Đkinci dersi Ḳānūn-i Cezā’ī’yi okuttum. Oradan Merkez-i ‘Umūmī’ye uğradım. 

Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā Kāżım Efendiyle Şerīf Ca‘fer Paşa orada idiler. Şerīf 

Ca‘fer Paşa’ya birāderi Şerīf ‘Alī Ḥaydar Bey mes’eleyi ḥikāye etmiş o da 

arkadaşlara söylemiş cümlesi ḥüsn-i ḳabūl ettiler.  

 

Sā‘at ikide Dā’ire-i Ṣadāret’e gittim. Maḥmūd Şevket Paşa “Dün Şerīf ‘Alī Ḥaydar 

Bey bir şey tenşīr eyledi.” dedi.  

 

Ben de keyfiyyeti ḥikāye eyledim.  

 

Paşa “Çok memnūn oldum. Đnşā’allāh memleketi kurtarmağa birlikte ṣarf-ı mesā‘ī 

ederiz.” dedi. //X-22// 
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Ben “Ẕāt-ı Sāmīnizden bir şey ricā edeceğim. O da şāyed ṣulḥten sonra rüfeḳā ile 

geçinemez ve devām-ı me’mūriyyetim bence mümkin olamaz ve ḥāl ve mevḳi‘ de 

kabine hey’etinin taṣḥīḥ ve ta‘dīline müsā‘id bulunmaz ise evḳāf neżāretini Hey’et-i 

Vükelā meyānından iḫrāc buyurunuz evḳāf-ı islāmiyyeye ḥaṣr-ı mesā‘ī edeyim.”  

 

Paşa “Evḳāf neżāreti mühimdir. Hey’et-i Vükelā’dan bir post ġā’ib etmek doğru 

değildir. Eğer arkadaşlar ile geçinemez iseniz birlikte īcābına bakarız.”  

 

Bundan ziyādeye baḥis müteḥammil değil idi. Vedā‘ ettim. Paşa da luṭfen bana 

ḳabūlümden dolayı teşekkür etmek ṣūretiyle ibrāz-ı nezāket buyurdu. //X-23//  

 

Oradan Maḥmūd Māhir Efendi’nin yazıḫānesine geldim. Çorum Meb‘ūsu Münīr 

Bey’i buldum. Birlikte Galata ṭarafına geçtik. Necmeddīn Mollā Bey’in yazıḫānesine 

gittik. Münīr Bey benim neżāretimden memnūn olmadı. “Şu sırada olmasa daha iyi 

olur idi.” dedi. Necmeddīn Bey de “Olmasa daha iyi idi faḳaṭ Ẕāt-ı Şāhāne’nin şu 

ṣūretle ıṣrārına muḳābele edilemez. Ḳabūlde iṣābet ettin.” dedi. Aḫşām üzeri ayrıldık. 

//X-24// 

 

16 Nīsān Sene 329 Salı 

 

Bugün Erenköyü’nde ḫānemde kaldım. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendiyle Ġanī Bey ile 

görüştüm. Öğleden sonra ‘Abdullāh Efendiyle Göztepe’ye Memdūḥ Beyefendi’ye 

gittik. Aḫşāma ḳadar Memdūḥ Bey’de kaldık. Aḫşām sā‘at vasaṭī yedi olmuş idi. 

Ḫāneme geldim. Ṣadāret’ten bir teẕkere gelmiş – 15 Nīsān Sene 329 ta’rīḫinde ṣādır 

olan irāde-i seniyye mūcebince evḳāf neżāretinin ‘uhdeme tevcīh buyurulduğu teblīġ 

olunuyor. //X-25//  

 

17 Nīsān 1329 Cehārşenbih  

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sekiz treniyle Erenköyü’nden Đstanbul’a indim. Ḥarbiyye 

Neżāreti’ne gittim. Geceyi orada geçiren Maḥmūd Şevket Paşa ile görüştüm. Beni 

tebrīk etti. Đżhār-ı memnūniyyet ederek birlikte memleketin menāfi‘ine ḫidmet 

edebilmek temenniyyātını iżhār eyledi. Sonra evḳāftan baḥsedildi. “Üsküdar’dan 

‘Alemdağı’na bir şimendifer inşāsına evḳāf neżāretince teşebbüs edilse.” dedi.  



 

 

294  

 

Ben “Ẕāten bu işi evvelce (evvelki neżāretimde) taṣavvur ettim) Nāfı‘a Nāżırı Cāvid 

Beyle görüştüm. Faḳaṭ onda fikr-i mu‘āvenet göremedim. Eğer mu‘āvenet va‘ad 

buyurursanız* [*C7آ�	�	�* yazılmış] hemān teşebbüs ederim.” dedim.  

 

Ṣadr-ı A‘żam “Hay hay teşebbüs ediniz.”  

 

Ben “Bugün Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’yi ziyāret münāsib midir?” 

 

Ṣadr-ı A‘żam “Pek münāsibdir. Her ḥālde bugün sarāya gidiniz.” //X-26//  

 

Oradan Çenberlitaş civārında bulunan Evḳāf Neżāreti Dā’iresi’ne gittim. Bu dā’ire 

bundan taḫmīnen otuz sene muḳaddem ‘adliyye ve ḫāriciyye neżāretlerinde bulunmuş 

olan ‘Āṣım Paşa’nın konağı idi. Birinci neżāretimde yedi bin iki yüz liraya 

veresesinden evḳāf neżāreti nāmına satın almış idim. Đṣābet olmuştur çünki beş bin 

arşın bir ‘arṣa üzerinde binā edilmiş cesīmce bir ḫānedir. Arşını iki lira etse on bin lira 

eder. Bir de evḳāf kirādan kurtulmuştur. Her ay yirmi beş lira bedel-i icāre vermekte 

idi.  

 

Dā’irede neżāret erkānının tebrīkātını ḳabūl ettim. Oradan vasaṭī sā‘at bir buçukta 

Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. Ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl buyuruldum. //X-27// 

Đrāde-i şāhānelerine imtisālen neżāreti ḳabūl ettiğimden dolayı beyān-ı maḥżūżiyyet 

buyuruldu. Sarāydan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Vükelā da geldiler. Beni tebrīk eylediler. 

//X-28//  

 

18 Nīsān Sene 1329 Pençşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin dā’ireye gittim. Sā‘at üçe ḳadar meşġūl oldum. Ondan sonra Bāb-ı 

‘Ālī’de Meclis-i Vükelā’da ḥāẓır bulundum. Müẕākere bir niżāmnāme lāyiḥasına aitti. 

Her gün Meclis-i Vükelā’nın in‘iḳād etmesinden bir takım mesā’il-i mühimme-i 

dāḫiliyye ve ḫāriciyye ile iştiġāl ediyorlar żanneylemekte idim. Ḥālbuki niżāmnāme 

lāyiḥalarıyla iştiġāl ediyorlar imiş. Müte’essif oldum. //X-29//  

 

19 Nīsān 329 Cum‘a 
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Bugün neżāretimin ilk cum‘ası idi. Dolmabāġçe Cāmi‘-i Şerīfi’nde icrā kılınan 

selāmlık resm-i ‘ālīsinde bulundum. Oradan yeğenimin Rıẓā Bey’in ḫānesine gittim. 

Oradan sā‘at beş rāddelerinde Galata’da Filip’in ḳahvesinde Mülāzım Münīr Bey’i 

buldum. Onunla berāber Ḥaydarpaşa vapuruna bindik. Tren ile Kartal’a ḳadar gittik. 

Vasaṭī sā‘at yedide ‘avdet eyledik. Geceyi Münīr Bey bizde geçirdi. //X-30//  

 

21 Nīsān Sene 329 Pāzār 

 

Bugün Velī‘ahd Yūsuf Efendi Ḥaẓretlerini ziyāret ettim. Bir sā‘at ḳadar görüştüm. 

Bizim ma‘hūd tevḳīf mes’elesinden baḥsetti ve naṣıl olduğunu söyledi. Anlattım. 

Müte’essif oldu. 

 

Oradan Şehzāde ‘Ömer Ḥilmī Efendi’nin dā’irelerine gittim ziyāret ettim. Bu şehzāde 

Pādişāh-ı Zamān Sulṭān Meḥmed Ḫān-ı Ḫāmis Ḥaẓretlerinin en küçük evlādıdır. 

Yirmi beş yaşındadır. Müşārünileyhi ziyāretimin sebebi cum‘a günü maḥfil-i 

hümāyūnda lalasını göndermiş ‘ācizlerinin ḫāṭırını su’āl ettirip me’mūriyyetimi tebrīk 

ettirmiş idi. //X-31// Oradan Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Geç vaḳte ḳadar meşġūl 

oldum. //X-32//  

 

25 Nīsān Sene 329 Pençşenbih 

 

Bugün evḳāf neżāretine Üsküdar’dan Çamlıca’daki Kısıklı’ya oradan ‘Alemdağı’na 

ḳadar elektrikli bir tramvay ḫaṭṭı inşā ve işletilmesi için vuḳū‘bulan ṭalebim üzerine 

Meclis-i Vükelā’da bilmüẕākere ruḫṣat verildi ‘arẓa gönderildi. //X-33//  

 

26 Nīsān Sene 1329 Cum‘a 

 

Bugün Dolmabaġçe Cāmi‘-i Şerīfi’nde cum‘a namāzını edā ettim. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī teşrīf buyurdu. Merdivenleri çıkar iken iltifāt etti. Ba‘demā neżāretten 

bırakmayacağını söyledi. Sābit Bey “Efendim bırakmamalısınız.” dedi. Ẕāt-ı Şāhāne 

de “Bırakmam.” dedi. Ve Kāmil Paşa kabinesinin beni tevḳīf etmesinden dolayı tekrār 

tekrār iżhār-ı te’essüf eyledi. ‘Đlāveten “Beni dinlemediler. Eğer beni dinleseler idi bu 

felāketler olmaz idi.” dedi.  
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28 Nīsān Sene 329 Pāzār 

 

Medīne-i Münevvere’de inşā olunacak medrese-i külliyyenin komisyonu ilk def‘a 

olarak bugün evḳāfta ictimā‘ etti. Program için bir encümen tefrīḳ olundu. On beş gün 

sonra ta‘līḳ edildi. Ḫāriciyye Nāżırı Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile ben Şūrā-yı Devlet Re’īsi 

Sa‘īd Paşa’yı yoklamaya gittik. Keyifsizdir. //X-34// 

 

29 30 Nīsān Sene 329 Pāzār ertesi Salı  

 

Bugün vasaṭī sā‘at dörtte in‘iḳād eden Meclis-i Vükelā’da en mühim müẕākere 

Anadolu vilāyetlerinden ḥavālī-i şarḳiyyede bulunanların ṣūret-i idāresi müẕākere 

edildi. Bunları x ya iki mınṭıḳaya taḳsīm ederek her birine birer müfettiş-i ‘umūmī 

ta‘yīni evvelce taṣavvur olundu. Müfettiş-i ‘umūmīlerin şaḫısları teẕekkür edildiği 

sırada Dāḫiliyye Nāżırı ‘Ādil Bey benim için “Ḫayrī Bey bana söz vermiş idi. 

Müfettiş-i ‘umūmīliği ḳabūl eylemiş idi.” dedi. Ben de “Evet evvelce söz verdim 

faḳaṭ olvaḳt bana tevdī‘ olunacak vażīfe hem muvaḳḳat ve hem de mu‘ayyen bir şey 

için (arāẓī) idi. Şimdi işin māhiyyeti değişiyor. Evvelā vażīfe muvaḳḳat //X-35// değil 

dā’imīdir. Sāniyyen der‘uhde edilecek umūr da mu‘ayyen değildir ‘umūmīdir. 

Bundan başka da müfettiş-i ‘umūmīlik vażīfe-i mühimmesine ben kāfī değilim. 

Avrupa’da ve dāḫil-i memlekette ma‘rūf ẕevāttan intiḫāb olunmalıdır.” dedim.  

 

Ekseriyyet beni taṣdīḳ ettiler. Ṣadr-ı A‘żam “Kimler vardır? Bana iki müfettiş bul.” 

dedi. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa Ḥaḳḳī Paşa’yı ve üçüncü olarak Necmeddīn Mollā Bey’i 

söyledim ve faḳaṭ bunların ḳabūl edeceğinden emīn olmadığımı da ‘ilāve ettim ve 

“Mevcūd vālīler arasından alınmak lāzım gelir ise Ḫüdāvendigār Vālī-i Esbaḳı Ḥüsnī 

Beyle Beyrūt Vālīsi Ḥāzım Bey vardır.” dedim. “Ma‘hāẕā bu iki ẕāttan daha 

münāsibini bulamadığımdan isimlerini ẕikrediyorum //X-36// yoksa müfettiş-i 

‘umūmīlik evṣāfını tamāmen cāmi‘ değillerdir.” dedim.  

 

Vükelānın her birinde ādam bulmak ḫuṣūṣunda āsār-ı ḥayret görünmeğe başladı. 

Nihāyet “Müfettiş-i ‘umūmīleri Đngiltere’den celbedelim.” denildi ve ittifāḳ-ı ārā ile 

Erẓurūm ve Sivas ve Trabzon vilāyetlerine bir müfettiş ve Diyārbekir 

Ma‘mūretül‘azīz ve Van ve Bitlis vilāyetlerine de dīger bir müfettiş celbine ve her 
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mınṭıḳaya bir ‘adliyye bir nāfı‘a bir zirā‘at bir orman müfettişi ta‘yīn edilmesine ḳarār 

verildi ve müfettiş-i ‘umūmīnin vażīfe ve ṣalāḥiyyetini gösterir esās māddelerin 

ta‘yīni teklīf olundu. Ḥācī ‘Ādil Bey bir şeyler yazdı okudu i‘tirāẓ edildi. Ben ba‘ẓı 

müṭāla‘āt-ı ‘umūmiyyede bulundum. Ṣadr-ı A‘żam //X-37// bana ḫiṭāben “Sen yaz.” 

dedi – ben ḳalemi aldım yazmağa başladım. Faḳaṭ sā‘at sekize gelmiş olduğundan 

Ṣadr-ı A‘żam “Bugün vaḳit geçti müẕākeremiz kāfīdir bugün bu ḳadar yeter.” – bana 

ḫiṭāben – “Yarın bir şey yaz görelim.” dedi. Meclis dağıldı sekizi on beş geçe 

vapuruyla köprüden ḥareket ettik. //X-38//  

 

1 Mayıs Sene 329 Cehārşenbih 

 

Bugün Dā’ire-i Evḳāf’ta sā‘at üçe ḳadar meşġūl oldum. Sā‘at bir buçukta 

Üsküdar’dan ‘Alemdağı’na tramvay imtiyāzı* [*ىC�119ا yazılmış] ṭalebinde bulunan 

şirketin vekīli geldi. Benim evḳāf nāmına olan aṭalebimden vazgeçmekliğimi ricā etti. 

“Evḳāfın menfa‘atini te’mīn için bugünlerde bir muḳāvele yapalım.” dedi.  

 

Ben yüz vermedim. Bunun üzerine ḥerīf beni tehdīde ḳıyām etti ve xx “Mösyö 

Pişon’a yazmadım.” dedi. Pişon Fransa Ḫāriciyye Nāżırı’dır. Bununla bir mes’ele-i 

siyāsiyye iḥdās ve devlete müşkilāt īḳā‘ //X-39// edeceğini īmā eyledi. Ben de 

anlamamazzlığa geldim. Kendisine yol verdim. Faḳaṭ ẕihnimi ḥerīfin ḥāli işġāle 

başladı. Çünki Fransızlar edebsizdir devletin şu ḥālde bin* [*L� pek yazılmış ancak 

bin okunması daha uygun görünüyor] türlü müşkilāt īḳā‘ ederler. Ḫuṣūṣiyle māliyye 

kongresi Paris’te ‘aḳdolunuyor. Bizim muraḫḫaṣlar içinde Cāvid Bey gibi menāfi‘-i 

mühimme-i islāmiyyeyi nażar-ı ehemmiyyete almayan ẕevāt bu ḫuṣūṣu ī‘żām ederler 

diye düşündüm. Evvelā Mi‘mār Kemāl ile Mühendis Ẓiyā’yı celbettim. Bu işte 

muvaffaḳiyyet sür‘atle olabileceğini ve bir aya ḳadar projeleri ikmāl ede etmeleri beni 

müşkilāttan taḫlīṣ edebileceğini söyledim. Bir ayda ikmāli va‘ad ettiler. Ve Emlāk-ı 

Vaḳfiyye Müdīri Nūrī Bey’i de Üsküdar’a gönderdim. Đskele civārında //X-40// 

istimlāk edilecek maḥallerin ḳıymetlerini ta‘yīne gönderdim. Bāb-ı ‘Ālī’ye gitmek 

üzere dā’ireden çıktım. Yolda Merkez-i ‘Umūmī’ye uğradım. Ṭal‘at Bey’i gördüm. 

Fransızların vekīli olan şaḫṣın sözlerini ḥikāye ettim ve bunu muṣālaḥa netīcesine 

ḳadar idāre eylemesini Ṭal‘at Bey’den ricā eyledim. O da Düyūn-ı ‘Umūmiyye’deki 

Mösyö Piyar vāsıṭasıyla idāre edebileceğini va‘ad etti. Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. 
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Meclis-i Vükelā’da dün bana tevdī‘ olunan varaḳayı Ṣadr-ı A‘żam’a verdim. 

Okudular taṣvīb eylediler.  

 

Esāsı şöyledir.  

 

Müfettiş-i ‘umūmīler – umūr-ı nāfı‘a ve ma‘ārif ve zirā‘at //X-41// ve ‘ümrānī ve 

iḳtiṣādī memleketin muḥtāc olduğu ıṣlāḥat ḫuṣūṣunda ve āsāyişin vālī ve kumandanlar 

ile bilmalmuḫābere te’mīn ve muḥāfażasında tedābīr ittiḫāẕında ve bilcümle 

me’mūrīn ḥaḳlarında murāḳabe ve teftīş ṣalāḥiyyetini ḥā’iz olacaktır.  

 

Ḳabūl edildi ve Londra Sefīri Tevfīḳ Paşa’ya telgrafla sad yazıldı.  

 

Bundan sonra Nevāḥī Ḳānūnu’nun müẕākeresine başlandı. (42) mādde ḳadar okundu 

ve ḳabūl edildi.  

 

Bundan sonra Amerika Sefīri’nin ṭaleb ve iltimāsı üzerine Filipin ahālī-i 

islāmiyyesine ṭaraf-ı meşīḫatpenāhīden bir mektūb yazılıp gönderilmesi ḳarārgīr oldu. 

Mektūbda //X-42// Müslümānlara cānib-i eşref-i ḫilāfetpenāhīden naṣīḥat olunuyor 

dīn-i Đslām’da münehhā olan şeylerden mücānebet olunması ve ḥüsn-i aḫlāḳa temā 

temessük tavṣiyye olunuyor idi. “Mektūb o ḳadar güzel yazılmamıştır.” dedim. Ṣadr-ı 

A‘żam “Sen yaz.” dedi. Ben “Ben yazamam faḳaṭ Meşīḫat Müsteşārı Sa‘īd Efendi 

daha iyi yazar.” dedim.  

 

“Peka‘lā o yazsın.” dedi. Şeyḫülislām Efendi’ye tevdī‘ ettiler. Amerikalıların böyle 

bir iltimāsta bulunmaları ġarīb görüldü. Đstīẓāḥa cevāben Ṣadr-ı A‘żam 

“Amerikalıların Filipin Vālī-i Sābıḳı şimdi buradadır //X-43// bana geldi Ḫāriciyye 

Nāżırı görmüş bu mektūbu o ṭaleb etti ben de ‘Peka‘lā.’ dedim. Bunun üzerine Sefīr 

teşekkür geldi bana teşekkür etti.” dedi. //X-44// 

 

4 Mayıs Sene 329 Cum‘a ertesi  

 

Bugün sā‘at üçe ḳadar dā’irede çalıştım. Üçte Ḫāriciyye Neżāreti’ne gittim Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa ile görüştüm. Birlikte Meclis-i Vükelā’ya gittik. Anadolu vilāyetlerinden 

ba‘ẓılarına Đngiltere’den ṭaleb ettiğimiz müfettişler mes’elesinin Đngiltere’de pek 



 

 

299 

ziyāde ḥüsn-i te’sīr ḥāṣıl ettiğini ve Ḫāriciyye Nāżırı Sir Edward Grey* [*ا� (�,ى	ا� 

��7 yazılmış] ile müsteşārı berāber bulunduğu sırada Bāb-ı ‘Ālī’nin telgrafı müfādını 

teblīġ eylediğinde Sir Edward Grey bunu Devlet-i ‘Osmāniyye’nin cidden ıṣlāḥatı 

taṣmīm eylediğine delīl ‘addedeceğini söylediğini ve bu bābda Đngiliz me’mūrlarını 

yakında tefrīḳ ve teblīġ edeceklerini //X-45// ‘ilāveten* [*ة	H� yazılmış] beyān 

eylediğini Tevfīḳ Paşa telgrafında beyān ve ifāde ediyor.  

 

Zirā‘at Nāżırı Celāl Bey bana dedi ki “Bugün Fransa Sefīri gelip Ṣadr-ı A‘żam’a 

‘Alemdağı tramvayından dolayı protesto edecektir.”  

 

Ben – pek ziyāde münfa‘il oldum. Dedim ki “Te’essüf ederim. Bu ḥāllere sebebiyyet 

veren Hey’et-i Nāfı‘a me’mūrlarıdır (müşārünileyh nāfı‘a nāżırı vekīlidir). Bilmem 

neden ise bu tramvayı evḳāfın yapmasına bir türlü rāẓī olmuyorlar.” dedim.  

 

Celāl Bey ile aramızda biraz sertçe sözler deverān eyledi.  

 

Celāl abdal ve evvelce bir şey ḥaḳḳında kim ne der ise //X-46// ona inanır ḫulāṣa ṣāf 

ve muḥākemesiz bir ādamdır. Doğrusu nāżır olamaz. //X-47//  

 

5 Mayıs Sene 329 Pāzār 

 

Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi’ni Ḥālī ile Tefrīş 

 

Birinci neżāretim zamānında Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi’nin yekpāre bir ḥālī ile tefrīşini 

taṣavvur etmiş idim. Maḳṣadım hem sirkatten viḳāye ve hem de Fātiḥ gibi meḳarr-ı 

‘ulemā bulunan bir cāmi‘in ṣūret-i nefīsede tefrīşi idi. Hereke Fabrikası Müdīri Ḥācī 

‘Ākif Bey ile görüştüm. Yekpāre olmaz ise de yekpāre gibi bir ṭarz-ı dilnişīnde 

i‘mālini der‘uhde eyledi. Şimdiye ḳadar ikmāl edilememiş bu kerre ikmāl edilmiş 

olduğundan bugünden i‘tibāren tefrīşe mübāşeret olunmuştur. //X-48// Pençşenbih 

gününe ḳadar tefrīşi ikmāl olunacaktır. Ya‘nī ancak beş günde tefrīş edilebilecektir.  

 

8 Mayıs Sene 329 Pençşenbih 
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Bugün Dā’ire-i Neżāret’te sā‘at vasaṭī beşe ḳadar çalıştım. Żuhurdan muḳaddem 

yeğenim Vaṣṣāf geldi. Ma‘ārif Neżāreti ṭarafından ‘ulūm-ı riyāẓiyye taḫṣīli ẓımnında 

Đsviçre’de Cenevre’ye gönderiliyor idi. Bugün sā‘at ikide vapur ḥareket ediyor imiş 

vedā‘a geldi. Naṣīḥat ettim. Sebāt ve sa‘y etmesini söyledim. Du‘ālar eyledim. 

Taḫṣīline devām ve iḳdām edeceğine söz verdi. Cenāb-ı Ḥaḳ muvaffaḳ buyursun. //X-

49// Vaṣṣāf’ın berāy-ı taḫṣīl Avrupa’ya ‘azīmeti bu def‘a ikincidir. Birincisi Ṭal‘at 

Bey dāḫiliyye nāżırı iken Ḫāḫāmḫāne ṭarafından Paris’e üç efendi gönderilmiş idi. 

Vaṣṣāf da onlar ile berāber gitti. Faḳaṭ sebāt edemedi ‘avdet etti. Gerçi yalnız Vaṣṣāf 

‘avdet etmedi dīger iki arkadaşı da birlikte geldiler. Faḳaṭ sonra nedāmet ettiler. Bu 

def‘a ma‘ārif neżāretinden şehrī iki yüz Frank ma‘āş ile gidiyor. Đnşā’allāh sebāt eder. 

Bir de Vaṣṣāf biraz ḥāylāz. Gerçi ẕekīdir faḳaṭ çalışmaz. Birāderi Reşīd gibi değildir. 

Reşīd Mekteb-i Ḥuḳūḳ’u ikmāl etti. Bundan dört sene muḳaddem ‘adliyye 

neżāretinden Paris’e gönderildi. Bu sene de //X-50// Paris Ḥuḳūḳ Mektebi’ni ikmāl 

etmek üzeredir. Sinn i‘tibāriyle Vaṣṣāf’tan iki yaş büyüktür. Ḥālbuki ḥayāt-ı 

taḫṣīliyyede çok ileridir. Reşīd ağırbaşlı müteḥammil çok çalışır ciddī bir gençtir. 

Vassaf bil‘akis ḥōppa ḥāylāz bir çocuktur. Đşte bu ḥāli beni düşündürüyor. Taḫṣīle 

devām edemeyerek ‘avdet edeceğinden korkuyorum. Đnşā’allāh kendisinin bana olan 

va‘adı vechile (beni maḥcūb etmez) “‘Amūca seni maḥcūb etmeyeceğim.” d dedi. 

Vaṣṣāf ile konuşur iken ‘Avnī de berāber idi. Birlikte gittiler. Ḥaḳ selāmet ve 

muvaffaḳiyyet versin. //X-51//  

 

Sā‘at ba‘deżżuhr dörde gelmiş idi. Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı 

Ḫalīl Bey geldi. Bir sā‘at ḳadar konuştuk. Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Bey’den 

şikāyet eyledi. “Evvelki gün Ṭal‘at Bey ile berāber Ḥācī ‘Ādil’e gittik. Đzmir 

Vālīsi’nden pek çok şikāyet olduğunu söyledik. Đḫtiyārlığından ve ‘ādetā ma‘lūl 

bulunduğundan memleketi idāreye edemeyeceğini* [*    G2Dا��, ج edeceğini yazılmış] 

anlattık. Ne söylese beğenirsin ‘Nāżım Paşa ideal bir vālīdir ‘azledemem.’ dedi. 

Nāżım Paşa’nın idāredeki ẓa‘afını ve memlekette idāresizliğini teslīm ediyor faḳaṭ 

‘Nāżım Paşa’nın şaḫṣına ḥürmet ederim ‘azledemem.’ diyor. //X-52// Ġarīb değil mi 

bir şaḫıṣ için bir memleketi bir vilāyeti taḫrīb edecektir.”  

 

Ḫalīl Bey gittikten sonra Ḥācī Evliyā Efendiyle berāber Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi’ne gittik. 

Hereke fabrikasının i‘māl eylediği* [*ا'��ى yazılmış] ḥālī tefrīş edilmiş idi. Onu 
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gördük. Ḥālī pek güzeldir ancak tefrīş güzel değildir. Yarın Ḥācī ‘Ākif Bey’e 

söylerim. //X-53//  

 

9 Mayıs Sene 329 Cum‘a* [9 Mayıs 1329 pençşenbihye teṣādüf ediyor] 

 

Selāmlık resm-i ‘ālīsi Dolmabāġçe Cāmi‘-i Şerīfi’nde oldu. Namāzdan muḳaddem 

Ẕāt-ı Şāhāne merdivenleri çıkar iken Sābit Bey’in yanında bana ḫiṭāb ederek “Ṣāliḥa 

Sulṭān’a dedim ki ‘Ben Ḫayrī Bey’e söyledim seni Fındıklı’daki sarāydan 

çıkarmayacaklar. Ancak siz de sarāyın evḳāfın mālı olduğunu i‘tirāf ediniz. Bir kerre 

evḳāfın mālı olsun sana īcār edecekler. Bedel-i icāreyi ben verdim. Sen de 

oturursun.’” Bu emr-i şāhāneye teşekkür ettim. Sarāyın evḳāfa teslīminden sonra //X-

54//  

 

[Bunu takib eden dört varak (yani sekiz sayfa, sayfalar X-55-62) makasla kesilmiş. 

Hepsinin yazılı olduğu kalan koçanlarından bellidir.] 

 

10 Mayıs Sene 1329 Cum‘a ertesi* [10 Mayıs 1329 cumaya tesadüf ediyor] 

 

Hedāyā-yı* Pādişāhī [*bu kelime sarih okunamamıştır] 

 

Bugün vasaṭī (ḳableżżuhr) sā‘at sekiz treniyle Erenköyü’nden Đstanbul’a indim. Evḳāf 

Neżāreti’ne gittim. On ikiye ḳadar dā’irede çalıştım. Telefon ile Başmābeyinci Ḫālid 

Ẓiyā Bey Ḫūrşīd Bey “Bugün işiniz yok ise bugün işiniz var ise yarın sarāy-ı 

hümāyūna gelmeniz Đrāde-i Seniyye-i Ḥaẓret-i Pādişāhī iḳtiẓāsındandır.” dedi.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at birde ḥareket ettim. //X-63// Sā‘at ikide sarāyda bulundum. 

Başmābeyinci Bey’in odasında yarım sā‘atten ziyāde oturdum. Vürūdumu ‘arẓettiler. 

Sā‘at üçe geliyor idi. Ḥuẓūr-ı hümāyūna çağrıldım.  

 

Beşiktaş Sarāyı’nın üst katında Ẕulvecheyn Salonu’nun deniz cebhesinde bulunan 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin odasına girecek kapu küçük ṣōfanın salona açılan kapıdan 

girer iken Seresvābī Sābit Bey elinde birkaç baston bulunduğu ḥālde – bana – bir 

adānesine işāretle “Efendimiz bu bastonu Ẕāt-ı ‘Ālīnize ayırdılar.” dedi. Ben de 

“Teşekkür ederim.” dedim. //X-64// Bu sözü müte‘āḳib ufak ṣōfayı geçtim. Ẕāt-ı 
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Şāhāne’nin dā’imā oturduğu oda kapısına vāṣıl olmuş idim. Efendimiz ayakta 

muntażır bulunuyor idi. Oda kapısının iç yüzünde yerden bir temennā vażīfe-i 

iḥtirāmı īfā ettim. Yürüdüm bir arşın mesāfe kalıncaya ḳadar muḳābele-i şāhāneye 

vāṣıl oldum. Đkinci bir temennā ettim ve ta‘żīmden sonra (temennālara muḳābele 

etmek mu‘tād-ı hümāyūn değildir) “Size zaḥmet ettim.” buyurdu. “Estaġfirullāh 

fermān buyurdunuz Efendimiz.” dedim. Yer gösterdi faḳaṭ kendisi oturmadı. //X-65// 

Biṭṭabi‘ ayakta irāde-i şāhāneye muntażır kaldım. Buyurdular ki “Enderūn’da 

Süleymān Efendi nāmında bir ẕāt vardır. Ġāyet ṣāliḥ bir ādamdır. Yalan söylemez ve 

ötedenberi mücerrebimdir. Dün gece Ḥırḳa-i Şerīf Dā’iresi’nde Ḳur’ān tilāvet etmiş 

sonra uyumuş. Rü’yāsında Peyġamberimiz Ṣallallāhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmüş. 

‘Reşād’a söyle ravżada elektrik yanmıyor yaptırsın.’ demiş.”  

 

Bu sözleri Ẕāt-ı Şāhāne ‘aynen söyledi ve bu sözler bitince oturdu. Bana “Otur.” 

emrini verdi. Muvācehe-i hümāyūnda oturdum – ayakta durmasının sebebini şimdi 

anladım. Faḫr-ı ‘Ālem Efendimiz Ḥaẓretlerine //X-66// ta‘żīm ve iḥtirām maḳṣad-ı 

hümāyūnuna müsteniddir. Oturduktan sonra devām buyurarak “Eğer evḳāf yapamaz 

ise biz yaptıralım.” buyurdu ve benden cevāba muntażır oldu. “Ravẓa-i muṭṭaharanın 

elektrik ile tenvīrine evvelce teşebbüs edilmiş idi. Đşin ne derecede bulunduğunu 

bilemiyorum. Taḥḳīḳ eder Efendimize ‘arẓeylerim. Ancak meṣārif-i tenvīriyyeye 

evḳāfın müsā‘adesi vardır. Đrāde-i şāhāneleri mūcebince hemān tenvīrine teşebbüs 

ederim.” dedim. Beyān-ı maḥżūżiyyet buyurdu ve ‘ilāveten “Eğer elektrik mühendisi 

bulamaz iseniz bizim sarāyda Mühendis Sa‘īd Bey vardır. Onu gönderebilirsiniz.” 

dedi. “Eğer başka mühendis bulunamaz //X-67// ise Efendimizden istirḥām ederim.” 

dedim. Muṣālaḥadan su’āl buyurdu “Olacaktır Efendimiz.” dedim. “Ancak zamānı 

ṣūret-i ḳaṭ‘iyyede ta‘yīn olunamaz.” dedim. Yıldız Ḳaṣr-ı Hümāyūnu’na gitmek 

arzūsunda bulunduğunu ve faḳaṭ muṣālaḥadan evvel gitmek istemediğini söyledi. Ben 

de “Efendimizin Yıldız’a gitmesinde ne be’is vardır? Arzū buyurulduğu zamān teşrīf 

buyurulur.” dedim.  

 

“Bugün Meclis-i Vükelā var mı?” 

 

“Evet Efendimiz vardır.”  
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“Öyle ise geç kalmayınız.” dedi. Ruḫṣata müsā‘adeye ed delālet eder (ayağa ḳıyām 

buyurdu) kalktım. //X-68// Sābit Bey vāsıṭasıyla iḥsān buyurulan bastondan dolayı 

‘arẓ-ı şükrān ettim.  

 

“Size lāyıḳ değildir. Baston alıyor idim bir dāne de size tefrīḳ eyledim.” diye luṭfen 

iltifāt-ı şāhānede bulundular.  

 

Vedā‘ ederek çıktım. Başmābeyinci‘nin odasına girdim. Đkinci Mābeyinci ve Ḫazīne-i 

Ḫāṣṣa Müdīri orada idiler. Başmābeyinci ayağa kalktı. Elinde kāġıda sarılmış bir 

bastonu uzatıp “Size ‘ā’iddir.” dedi. Teşekkür ederek aldım.  

 

Ḳabẓası altın ve sarı boynuzdan ma‘mūl sekiz lira ḳıymetinde żarīf bir bastondur. //X-

69// 

 

Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Meclis-i Vükelā’da bulundum.  

 

Ṣadr-ı A‘żam Londra Sefīri Tevfīḳ Paşa’dan gelen telgrafnāmeyi okudu – 

Đngiltere’den celbini evvelce taṣavvur ettiğ edip yazdığımız müfettişler mes’elesine 

cevāb idi. Ḫulāṣası Đngiltere Ḫāriciyye Nāżırı Sir Edward Grey diyor ki “Bu ḳadar 

çok Đngiliz me’mūru celbeder iseniz dīger devletlerin mu‘āraẓasına hedef olursunuz. 

Bāb-ı ‘Ālī’nin dīger devletlere karşı dūçār-ı müşkilāt olmasını biz de istemeyiz. 

Şimdilik vilāyāt-ı //X-70// şarḳiyyeye maḫṣūṣ olarak dāḫiliyye neżāretine merbūṭ bir 

müfettiş-i ‘umūmī isteyiniz kāfīdir.” diyor.  

 

4 Mayıs Sene 329 ta’rīḫli muḫṭırada beyān olunan ḥāle külliyyen mübāyin bulunan bu 

telgrafnāme meya me’āli cümlemizin ḥayretini mūcib oldu. Aṣıl ‘acībi Sefīr Tevfīḳ 

Paşa o telgrafnāmede Bāb-ı ‘Ālī’nin teşebbüsünü ve o teklīfini lüzūmundan faẓla 

alkışladığı ḥālde bugünkü telgrafnāmesinde Sir Edward Grey’in müṭāla‘asını pek 

ciddī bir ṣūrette tervīc ediyor ve kendi müṭāla‘asının da böyle olduğunu söylüyor idi. 

Bu yetmiş beşlik sefīrin yekdīgerine münāḳıẓ efkār-ı şaḫṣiyyesini çok gördük bu 

birinci değildir. Ma‘ette’essüf memlekette //X-71// bu gibiler büyük bir ḳıymeti ḥā’iz 

oluyorlar. Nefsülemrde x memleketime acıyarak i‘tirāf ederim ki ḳıymetleri bu 

ḳadar.* [*yoktur olabilir] Bu x ricāl-ı devlet yokluğu millet ve memleket için 

felākettir. Ḫāricde bulunanlar umūr-ı ḥükūmeti ve ricāl-ı devleti tenḳīdden ḫālī 
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kalmazlar. Vaḳtiyle biz de öyle idik. Faḳaṭ bugün i‘tirāf ederim ki bu memleketi 

biḥaḳḳın idāre edecek ricālimiz yoktur. Cenāb-ı Ḥaḳ mülk ve milleti muḥāfaża 

buyursun vaṭanın tehlikeye ma‘rūẓ kalmasından korkuyor.  

 

Sir Edward Grey’in xx Đngiltere’den me’mūrlar gönderilmesinde ḥuṣūle ki fikrinin 

tebeddülüne sebeb ne olduğu düşünüldü. //X-72// Telgraf Nāżırı Oskan Efendi “Yine 

Rusyadır.” dedi – pek doğru söyledi. Edward Grey evvelce Bāb-ı ‘Ālī’nin teklīfini 

pek ziyāde ḥüsn-i telaḳḳī ederek Đngiltere’nin bu ḫuṣūṣta her türlü mu‘āvenetini derīġ 

etmeyeceğini va‘adettiği ḥālde birdenbire tebeddül-i lisān eylemesinin elbette bir 

sebeb-i siyāsīsi vardır.  

 

Tevfīḳ Paşa bu sebeb-i siyāsīyi daḫī keşfe ẕihnini yormağa lüzūm görmüyor ve 

şifresinde bu cihete dā’ir bir kelime bile söylemiyor ve Edward Grey’in ikinci fikrini 

daḫī evvelki fikri gibi pek ṭabī‘ī görerek evvelki fikri naṣıl ḳabūl ederek //X-73// Bāb-

ı ‘Ālī’ye şifre ile teblīġ etmiş ise bu fikrini daḫī ‘aynı ṣūretle ḳabūl ve taṣvīb ederek 

yine şifre ile Bāb-ı ‘Ālī’ye yazıyor.  

 

Ẕāten süferāmızın hemān cümlesi böyledir. Ne yapalım ricālimizin iḳtidār ve 

ehliyyeti bu ḳadar*. [*yoktur olabilir] 

 

Meclis-i Vükelā bunu kāfī görmedi. Đngiltere muvāfaḳat etmez ise Đsviçre’den iki 

müfettiş-i ‘umūmī celb ve da‘vet edeceğimizi Edward Grey’e teblīġ etmek üzere yine 

Tevfīḳ Paşa’ya yazmağa ḳarār verdi.  

 

Sonra altı ‘adliyye müfettişi ve altı nāfı‘a ve altı da zirā‘at müfettişi bulmalarını 

‘Adliyye ve Nāfı‘a ve Ziarā‘at Nāżırı’na Ṣadr-ı A‘żam söyledi. //X-74//  

 

15 Mayıs Sene 329 Cehārşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin Evḳāf Neżāreti’nde bulunduğum sırada ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm 

Beyefendi geldi. ‘Adliyye me’mūrlarının intiḫābına dā’ir bir lāyiḥa-i niżāmiyyeyi 

evvelce (benim neżārete ta‘yīnimden muḳaddem) Bāb-ı ‘Ālī’ye taḳdīm eylediğinden 

ve faḳaṭ bir kerre de benimle tedḳīḳ etmek arzūsunda bulunduğunu bilbeyān ḥāṣıl 

olan muvāfaḳat üzerine birlikte bir miḳdār okuduk. Baḳiyyesini cum‘a ertesi gününe 
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ta‘līḳ ettik. Mefrūşāt Müdīri ‘Ākif Bey o sırada gelmiş idi. Birlikte Fātiḥ Cāmi‘-i 

Şerīfi’ne giderek Hereke Fabrikası’nın i‘māl eylediği ḥālīyı gözden geçirdik. 

Beğendik. Oradan ‘avdette //X-75// Topkapı Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. Mecīdiyye 

Ḳaṣrı’nda misāfir bulunan Konya Mevlevī Dergāhı Pōstnişīni Veled Çelebi Efendi’yi 

ziyāret ettim. Öğle ṭa‘āmını Ḫazīne Kethüdası Refīḳ Bey’in teklīf ve da‘veti üzerine 

Çelebi Efendiyle birlikte ettik. Oradan Dā’ire-i Evḳāf’a ‘avdet eyledim. Sā‘at vasaṭī 

dörde ḳadar meşġūl olduktan sonra Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. Meclis-i Vükelā’ya dāḫil 

oldum. Vürūdumdan muḳaddem vükelā ictimā‘ etmiş Arnavudluk mes’elesini 

müẕākere ediyorlar imiş. Ṣadr-ı A‘żam “Bakalım Ḫayrī Bey’in fikri nedir?” dedikten 

sonra mes’eleyi şu vechile ḫulāṣa etti. “Şimdi Roma Sefīrimiz Nābī Bey’den bir 

telgraf //X-76// aldık. Diyor ki ‘Benim aldığım ma‘lūmāta nażaran Düvel-i 

Mu‘ażżama Arnavudluğu* [*�$�	�2ا� yazılmış] Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’ye tābi‘ ve 

muḫtār bir şekl-i idāreye vaẓ‘edecekler. Fikrimce Arnavudluğun Ḥükūmet-i 

‘Osmāniyye’ye merbūṭiyyetini muḥāfaża doğru değildir. Eğer Bāb-ı ‘Ālī de benim 

fikrimi taṣdīḳ eder ise şimdiden Düvel-i Mu‘ażżama kabinelerine Arnavudluk ile 

‘alāḳamızın münḳaṭi‘ olduğu teblīġ edilmelidir.’  

 

Đşte Roma Sefīri’nin telgrafnāmesinin ḫulāṣası budur.” Bana ḫiṭāb ile “Siz ne 

fikirdesiniz?” dedi.  

 

Ben “Ben Nābī Bey’in fikrinde değilim. Vāḳı‘a Arnavudluğun ḥükūmetimize 

merbūṭiyyeti bizim için ‘asker ve akçe i‘tibāriyle külfeti istilzām //X-77// edecek ise 

bu merbūṭiyyet arzū edilmez. Faḳaṭ bir rābıṭa-i ma‘neviyyeden ‘ibāret kalacak ve 

kendilerini yine kendi ‘asker ve pāralarıyla idāre edecekler ise maḳām-ı ḫilāfete bir 

rābıṭa-i ma‘neviyyelerinin muḥāfażasını muvāfıḳ görürüm. Zīrā Arnavudlar faḳīr 

ādamlardır ve ekseriyyeti Müslümāndır. Ticāretleri Memālik-i ‘Osmāniyye’nin Türk 

sākin olan yerlerindedir ve bilḫāṣṣa merkez-i ḫilāfettedir. Bunlar bizden tamāmiyle 

infikāk ettikten sonra daḫī aḳsām-ı mütebāḳiyye-i memālike gelecekler ve bugün 

teba‘a-i ‘Osmāniyye’den bulunan bir çok Müslümān ecnebī teba‘ası gibi mu‘āmeleye 

mażhar olacaklar. Bu ḥāl doğru değildir. Gerçi merbūṭiyyeti muḥāfaża etmekte 

maḥẕūr bulunduğu müsellemdir. //X-78// Her ḥālde Arnavudluk bizim için bir ġā’ile 

olabilir. Bilāḫere Avusturya ve Đtalya ṭarafından xxx taḳsīm olunması veyā dīger bir 

ṭaraftan tecāvüze ma‘rūẓ bulunması ḥālinde geriden seyirci gibi durmak mümkin 

olamaz. Olsa da bizim için yeni bir dāġ-ı derūn olur. Şimdiden bize fā’idesi olmayan 
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bu ḳıṭ’a ile ‘alāḳamızı külliyyen ḳaṭ‘etmek mebādī-i nażarda daha ḫayırlı gibi 

görünüyor ise de bu ḳadar Müslümānı ve maḳām-ı ḫilāfete ṣādıḳ bir çok insānları 

terketmek ve bunlara karşı dāḫil-i Memālik-i ‘Osmāniyye’de ecnebī teba‘ası gibi 

mu‘āmele eylemek bendenizce muvāfıḳ değildir. Şimdi sükūt edelim bize //X-79// 

Arnavudluk ḥaḳḳında vuḳū‘bulacak teklīf üzerine düşünelim. Rābıṭanın derece ve 

şeklini vāẓıḥ bir ṣūrette ta‘yīn edelim. Düvel-i Mu‘ażżama’dan īcābına göre söz 

isteyelim. Memleketimizin dīger aḳsāmını iḫlāl ve ifsād edecek bir ḥāl ile ḳabūl 

etmeyelim.” dedim.  

 

Müṭāla‘amı müttefiḳan ḳabūl buyurdular.  

 

Bugün mevcūd olan vükelā  

 

Ṣadr-ı A‘żam   Maḥmūd Şevket Paşa 

Şeyḫülislām   Es‘ad Efendi 

Ḫāriciyye   Sa‘īd Paşa 

Dāḫiliyye   ‘Ādil Bey 

‘Adliyye   Đbrāhīm Bey 

Māliyye   Rıf‘at Bey 

Zirā‘at ve Ticāret  Celāl Bey //X-80// 

Telgraf ve Telefon  Oskan Efendi 

Ma‘ārif   Şükrī Bey 

Evḳāf    Ben. 

 

Şūrā-yı Devlet Re’īsi Sa‘īd Paşa rāḥatsız bulunduğundan ve Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd 

Paşa da orduda ḳıṭ’a-i ‘askeriyyesinde bulunduğundan ḥāẓır değiller idi.  

 

Bundan sonra Londra’da bulunan Ṣadra-ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa ile Đngiliz me’mūr-ı 

siyāsīleri arasında (Şaṭṭül‘arab)’da seyr-i sefā’in ḥaḳḳında ḥāṣıl olan muvāfaḳati 

muḥtevī muḳāvelenāmeyi lāyiḥasını ve beyānnāmeyi okuduk ḳabūl ettik. //X-81// Bu 

ḫuṣūṣa müte‘alliḳ evrāḳ ve levāyiḥ Türkçe ve Fransızca olarak evrāḳ-ı ḫuṣūṣiyyem 

arasında maḥfūż bulunduğundan tafṣīle lüzūm göremem ve Hey’et-i Vükelā bunu 

ḳabūle mecbūrdur. Memleketin menfa‘ati bu mecbūriyyeti bize taḥmīl etmektedir.  
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Vasaṭī sā‘at sekiz olmuş idi. Bermu‘tād ta‘ṭīl -i müẕākere edildi.  

 

Ta‘ṭīl-i müẕākereden muḳaddem Londra Konferansı’nda birinci muraḫḫaṣımız olan 

‘Osmān Niżāmī Paşa’dan vārid olan bir telgrafnāme ḳırā’at olundu. Me’āli “Bugün 

Sir Edward Grey ile görüştüm. Süferā konferansının ḳarārlaştırdığı //X-82// ˚ 

 

16 Mayıs Sene 1329 Pençşenbih 

 

Bugün de ṣabāḥın vasaṭī dokuz buçuğundan ba‘deżżuhr dörde ḳadar dā’ire-i evḳāfta 

kaldım. Sonra Meclis-i Vükelā’ya gittim.  

 

˚ metnin birinci māddesinin ta‘dīlātına müte‘alliḳ olan fıḳralardan Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī’nin ‘unvānına dā’ir olan fıḳranın ta‘dīlini ḳabūl ediyorlar – metinde ‘unvān 

(Sulṭān-ı Türk) diye yazılmıştır – ta‘dīli = xx bundan evvelki mu‘āhedātta meẕkūr 

olan elḳāb ve ‘unvān idi. Dīger fıḳraların ta‘dīline dā’ir bir teklīf dermeyān //X-83// 

edilmemesini çünki o ḥālde Yūnānistān’ın da üçüncü ve beşinci māddelerin ta‘dīlinde 

(adalar ve taẓmīnāt-ı ḥarbiyye mes’eleleri) ıṣrār edeceğini Edward Grey tavṣiyye 

eylemiştir. Telgrafnāmede Edward Grey’in dīger muraḫḫaṣlarını (müttefiḳīn 

muraḫḫaṣları) celbederek süferā konferansının x ḳarārlaştırdığı metni yā ‘aynen imẓā 

etmek veyāḫūd imẓā etmeyenlerin Londra’yı terkeylemek şıḳlarından birini iḫtiyār 

iḳtiẓā edeceğini bir lisān-ı şedīd ile söylemesi üzerine Bulgar muraḫḫaṣı hemān 

imẓāya ḥāẓır bulunduğunu söylemiş Yūnān ve Sırb muraḫḫaṣları da devletlerinden 

ta‘līmāt //X-84// ṭaleb eylemişler. Cum‘a günü ictimā‘ aġleb-i iḥtimāldir.” diye 

muḥarrerdir.  

 

Bunun üzerine müẕākere uzadı. Ḫāriciyye Nāżırı Sa‘īd Ḥalīm Paşa “Balkan 

ḥükūmetleri arasında iḫtilāf teşeddüd ediyor. Muḥārebe iḥtimāli vardır. Düvel-i 

müttefiḳa muraḫḫaṣları kāmilen imẓā etmezler ise bizim muraḫḫaṣlarımız da imẓā 

etmemelidirler. Bu iḫtilāftan istifāde edelim.” dedi.  

 

Ṣadr-ı A‘żam ile dīger vükelā “Ḫayır imẓā etmemek doğru değildir ve Ḫāriciyye 

Nāżırı’nın beyānı vechile iḫtilāfāttan istifādeye yalnız Bulgar ile imẓā etmek māni‘ 

değildir. //X-85// Çünki muḳaddemāt-ı ṣulḥiyye metni yalnız Bulgarlara müte‘alliḳ 

değildir. Dört devlete karşıdır. Bu metni yalnız Bulgar muraḫḫaṣıyla imẓā ‘aḳd-ı 
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ṣulḥü īcāb etmez ve aralarında żuhūr edecek iḫtilāfāttan istifādemize de māni‘ 

olamaz.” dendi ve bu ṣūret ḳabūl edildi. “(Metni) imẓā etmek için ‘Osmān Niżāmī 

Paşa’ya me’ẕūniyyet vermek lāzımdır.” diye bir müṭāla‘a meydāna kondu. Buna 

i‘tirāẓ ettim. Dedim ki “Ḥācet yoktur. Zīrā ‘Osmān Niżāmī Paşa telgrafnāmesinin son 

fıḳrasında diyor ki ‘Süferā konferansının metnini ẕāten Devlet-i ‘Osmāniyye ḳabūl 

ettiğinden eğer pençşenbih gününe (yarına) //X-86// ḳadar aksi ta‘līmāt almaz isem 

metni imẓā edeceğiz.’ diyor. Şu ḥāle göre bizim bir şey yazmağa iḥtiyāc yoktur.”  

 

Bunun üzerine Ḫāriciyye Nāżırı dedi ki “Faḳaṭ ben ‘Osmān Niżāmī Paşa’nın 

telgrafına cevāb yazdım ve ‘Ta‘līmāt almayınca imẓā etmeyiniz.’ dedim.” Ḫāriciyye 

Nāżırı’nın bu sözü meclisi biraz mutaḥayyır etti. Çünki muraḫḫaṣlara böyle bir emir 

i‘ṭāsına münferiden Ḫāriciyye Nāżırı’nı pek de ṣalāḥiyyetdār göremedi. Cümleten 

dedik ki “O ḥālde mes’ele değişti. Eğer Ḫāriciyye Nāżırı’nın telgrafı keşīde 

edilmemiş ise geriye alalım. Keşīde edilmiş ise imẓāya me’ẕūn olduklarına dā’ir emir 

verelim.” //X-87// Bu fikir ḳabūl edildi ve Ṣadr-ı A‘żam ṭarafından yazıl biẕẕāt 

ḳaleme alınan telgrafnāme ḫāriciyyeden şifre edilerek keşīde olundu. Yazılan 

telgrafın ḫulāṣası “Düvel-i Müttefiḳa muraḫḫaṣlarının ba‘ẓıları ṭarafından 

muṣālaḥanāme metninin imẓā edilmemesi ötedenberi üzüx arzū olunan ṣulḥa münāfī 

bulunduğundan şāyān-ı te’essüf olmakla aberāber ẕāten ḳabūl etmiş olduğumuz metni 

imẓā ediniz.” Bunu müte‘āḳib Paris Sefīri Rıf‘at Paşa’dan bir telgraf geldi. Diyor ki 

“Alınan mevsūḳ ḫaberlere nażaran Yūnān ile Sırb ‘aḳd-ı i’tilāf ederek Bulgarlara 

ibrāz-ı ḫuṣūmet ediyorlar. Aralarındaki iḫtilāf her gün teşeddüd ediyor. Londra’daki 

konferansta //X-88// Yūnān ile Sırb muraḫḫaṣları muṣālaḥa metnini imẓā etmek 

istemedikleri ḥālde Bulgar muraḫḫaṣı imẓāya āmāde bulunuyor. (Metni) Bulgar 

muraḫḫaṣıyla hemān imẓā ederek aralarındaki iḫtilāfātı teşdīde sebebiyyet vermek 

ṣūretiyle istifāde edemez miyiz?” diyor ve bizim Ḫāriciyye Nāżırı’nın tām fikr-ı 

ma‘kūsunu iltizām ediyor.  

 

Düvel-i Müttefiḳa arasında iḫtilāf-ı şedīd mevcūddur. Bulgaristān Ḥükūmeti 

ṭarafından muṣālaḥa ‘aḳdinden sonra bize ittifāḳ teklīf olunduğu ve bunu burada 

bulunan düvel süferāsından biri yaptığını //X-89// Ṣadr-ı A‘żam bugün mecliste 

söyledi. “Bu teklīf biṭṭabi‘ resmīdir.” dedi. “Diğer ṭaraftan Yūnānistān ve Sırbistān’ın 

da Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye ile ittifāḳa rāġıb bulundukları ba‘ẓı ḫuṣūṣī ẕevāt 

ṭaraflarından beyān ve teklīf olundu ve bu teklīf Bulgar teklīfi gibi muṣālaḥa 
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‘aḳdinden sonra olmak ḳaydiyle muḳayyed değildir. ‘Şimdi ittifāḳ edelim.’ de 

demiyorlar. ‘Đttifāḳ edelim.’ diyorlar. Ancak bunun ne derecede ciddī olduğu 

kestirilemez. Bunların cümlesiyle xx ‘aḳd-ı muṣālaḥa etmeyi biz Düvel-i 

Mu‘ażżama’ya terkettik. Doğrudan doğruya bunlar ile müẕākereyi ḳabūl etmedik. Şu 

ḥālde //X-90// bunlardan biriyle ittifāḳ müẕākeresine teşebbüs eylemek bilāḫere 

netīcelenemediği taḳdīrde bizim için pek muẓırr olur çünki Düvel-i Mu‘ażżama 

derḥāl bizi terkederler. Benim fikrimce herḥālde bu ittifāḳlar muṣālaḥadan sonra 

mevẓū‘ubahs olabilir.” dedi. Ṣadr-ı A‘żam’ın bu sözüne vükelādan kimse i‘tirāẓ 

etmedi. //X-91//  

 

16 Mayıs Sene 1329 Pençşenbih 

 

Bugün Dā’ire-i Evḳāf’ta bulunduğum sırada evvelce ‘adliyye müfettiş 

mu‘āvinlerinden olup elyevm da‘vā vekīli bulunan Dimistokli Efendi geldi. Bir kart 

ile ḫāricden bir mes’ele-i mühimme için görüşmek arzūsunda bulunduğunu bana 

bildirdi. Ḳabūl ettim. Yalnız ikimiz olduğumuz ḥālde dedi ki “Atina’da bulunan 

(Honeos) Efendi’den mektūb aldım. Yūnān* [*6�*	' yazılmış] Ḥükūmeti ile 

ḥükūmetimizin ittifāḳ eylemesi pek ziyāde muvāfıḳtır.”  

 

Ben “Evet muvāfıḳ olabilir faḳaṭ bu teklīfin ciddiyyetini evvelemirde anlamak 

lāzımdır.” //X-92//  

 

Dimistokli “Buradan Atina’ya bir ādam gönderilse.”  

 

Ben “Olamaz çünki teklīfin ciddiyyeti anlaşılmadan buradan ādam göndermek doğru 

olmaz.”  

 

“Ġayriresmī bir ādam gitse. Meselā benim hīç bir ṣıfatım yoktur giderim. Maṣraf da 

istemem.”  

 

“Maṣraf bir şey değildir. Faḳaṭ bunlar öyle kolaylıkla yapılacak şeylerden değildir. 

Bir kerre kendi kendime düşüneyim sonra seni çağırırım.” dedim. Maḳṣadım rüfeḳā 

ile görüşmektir. //X-93//  
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Dimistokli vedā‘ ederek gitti. Yūnān Ḥükūmeti’nin ḥāli cidden bizim ile ittifāḳa 

müsā‘id görülüyor. (Honeos) Efendi aṣlı Konya vilāyeti dāḫilinde bulunan 

Burdurludur. Ben Manastır merkez müdde‘ī-i ‘umūmīsi iken o da Yūnān 

Konsolosḫānesi’nin tercümānı idi. Sonra Selānik’e Yūnān tercümānı oldu. Ben de 

Selānik cezā re’īsi idim. Meşrūṭiyyet ḳabūl ve i‘lān olundu şapka yerine başına bir fes 

geçirdi cem‘iyyetine temelluḳa başladı ve Metropolidḫāne ile de uyuştu. Selānik’ten 

meb‘ūs intiḫāb olundu. Bu ādam Yūnān Ḥükūmeti’nin bir ādamıdır ve aṣlı Burdurlu 

olduğu ḥālde ‘Osmānlıların cidden düşmanıdır. //X-94// Elyevm Atina’da 

bulunmasına ve aḥvāl-ı sābıḳa ve lāḥiḳasına nażaran bu ādamın Dimistokli’ye yazdığı 

mektūb ‘alel‘āde kendi ṭarafından yazılmış bir mektūb değildir. Yūnān Ḥükūmeti’nin 

fikri olduğunda şübhe yoktur. Her ḥālde nażar-ı diḳḳate alınacak ve rüfeḳā ile 

müẕākere edilecek bir māddedir. //X-95//  

 

17 Mayıs Sene 329 Cum‘a 

 

Bugün cum‘a selāmlığına gitmedim. Geçen hafta cāmi‘-i şerīfte Başkātib ‘Alī Fu’ād 

Bey’e “Gelecek cum‘a gelemez isem ma‘ẕūr olduğumu Efendimize ‘arẓediniz.” 

dedim. Fu’ād Bey de “Gelemediğiniz* [*C�9'آ��% yazılmış] taḳdīrde ‘arẓederim.” dedi.  

 

Sebebi: Ṭal‘at Bey bundan on gün muḳaddem bana “Bizi da‘vet et.” dedi ben de 

“Peka‘lā.” dedim. “Rüfeḳādan kimler münāsib ise isimlerini gönder.” dedim. 

Göndermiş. Cümlesi geldi. Yalnız Prens Sa‘īd Ḥalīm Paşa haftada bir gün ḫānesine 

gitmekte ve bugün de ḫānesine //X-96// gideceğinden i‘tiẕār etti gelemedi. Gelenler 

ve öğle ṭa‘āmında bulunanlar: 

 

‘Adliyye Nāżırı   Đbrāhīm Bey 

Dāḫiliyye “    ‘Ādil “ 

Zirā‘at ve Ticāret “   Celāl “ 

Ma‘ārif “    Şükrī “ 

Đstanbul Muḥāfıżı   Cemāl “ 

Ṭal‘at Bey    Kātib-i ‘Umūmī 

Eyyūb Ṣabrī Bey   Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından 

Midḥat Şükrī “   “ “ “ 

Ẓiyā Bey   “ “ “ 
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Babanzāde Ḥaḳḳī Bey  “ “ “ 

Kemāl “    . 

Ḫalīl Bey    Meclis-i Meb‘ūsān Re’īs-i Sābıḳı 

 

Ḳableżżuhr vasaṭī sā‘at on bir treniyle Erenköyü’ne geldiler. Ba‘deżżuhr sā‘at beşi on 

beş geçe treniyle gittiler. //X-97//  

 

28 Mayıs Sene 329 Salı 

 

Bugün vasaṭī ḳableżżuhr sā‘at on birde Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’nda Hey’et-i 

Vükelā müctemi‘an naḳl-ı hümāyūnu bermu‘tād tebrīk ettik. Ba‘deṭṭa‘ām sarāyda 

Vükelā Odası’nda ictimā‘ ettik. Ṣadr-ı A‘żam “Yūnān Ḥükūmeti ṭarafından muṣā 

bizimle ittifāḳ ‘aḳdedilmesi teklīfinde bulunduğu bilbeyān Bulgar* [*��$��* yazılmış] 

Ḥükūmeti’nin de bizimle ittifāḳa ṭālib ve faḳaṭ Yūnān Ḥükūmeti gibi resmī bir 

mürāca‘atı yoktur.” dedi ve müṭāla‘alarımızı sordu.  

 

Evvelā ben “Geçenlerde bir mecliste ‘arẓeylediğim vechile Memālik-i ‘Osmāniyye’de 

bir çok xx Rum teba‘anın-yı ‘Osmāniyye’nin bulunması //X-98// ve ticāretimizin 

‘umūmiyyetle Rumların elinde olması ḥasebiyle ve bizim için deniz ḳuvveti daha 

nāfi‘ bulunmakla Yūnān* [*6�'	' yazılmış] Ḥükūmeti ile ittifāḳ müṭāla‘asındayım.” 

dedim.  

 

Ṣadr-ı A‘żam da “Ben evvelce Bulgar Ḥükūmetiyle ittifāḳ müṭāla‘asındayım idim. 

Faḳaṭ sonra düşündüm ve memleketimizin bir ricāl-ı siyāsiyyesiyle görüştüm. Ḥattā 

Şūrā-yı Devlet Re’īsi Sa‘īd Paşa’nın da re’yini aldım. Onlar da Yūnān* [*6�'	' 

yazılmış] ile ittifāḳı tercīḥ ediyorlar. Ben de şimdi bu fikirdeyim.” dedi.  

 

Evvelce Bulgar ile ittifāḳ etmek re’yinde bulunanlar şimdi tebdīl-i fikir etmelerine 

sebeb olarak dediler ki “Bugün bize vāḳi‘ olan //X-99// teklīf-i resmī Yūnān* [*6�'	' 

yazılmış] ṭarafındandır. Şu ḥālde yekdīgerine tercīḥ edecek iki teklīf yok demektir.” 

dediler ve cümlesi Yūnān* [*6�'	' yazılmış] ile ittifāḳı taṣvīb eylediler. Xx Bunun 

üzerine Maḥmūd Şevket Paşa bizim ṭarafımızdan verilecek cevābınbı yazmış okudu.  

 

Ḫulāṣası 
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(1) Devlet-i ‘Osmāniyye de Rumeli ḥudūdunda Bulgarlara karşı (Yūnān’ın* [*2ك�'	' 

yazılmış] teklīfi vechile) yüz yirmi bin kişilik bir ḳuvve-i ‘askeriyye bulunduracak 

ve bir ḥareket-ı ‘askeriyye iḳtiẓā ederse kendi ḥesābına ḥarekette serbest olacaktır. 

 

(2) Yūnān* [*6�'	' yazılmış] Ḥükūmeti a de Cezā’ir-i Baḥr-ı Sefīd’den //X-100// 

Midilli, Sakız, Rodos Sömbeki ve bu adalarını ve Anadolu sevāḥiline ḳarīb 

bulunan dīger küçük adaları kemākān Devlet-i ‘Osmāniyye’de kalacaktır.  

 

(3) Yūnān* [*6�'	' yazılmış] Ḥükūmeti taẓmīnāt-ı ḥarbiyye ṭaleb etmeyecektir.  

 

Birinci ve ikinci fıkıralar bilā münāḳaşa denecek derecede kısa bir müẕākereden sonra 

ḳabūl olundu. Üçüncü fıḳraya Māliyye Nāżırı i‘tirāẓ etti. Rıf‘at Bey dedi ki 

“Taẓmīnāt-ı ḥarbiyye mes’elesi ẕāten taḥaḳḳuḳ etmemiştir. Şu ḥālde teklīf ve teẕkīr 

lüzūmsuzdur.” Ben Oskan Efendi //X-101// Çürüksulu Maḥmūd Paşa Ḫāriciyye 

Nāżırı Prens Sa‘īd Ḥalīm Paşa “Taẓmīnāt-ı ḥarbiyye mes’elesi kerrāren mevẓū‘-ı baḥs 

edilmiş bir mes’eledir. ‘Yūnān* [*6�'	' yazılmış] Ḥükūmeti bu meṭālibeden ferāġat 

edecektir.’ demekte bir maḥẕūr yoktur fā’ide vardır.” dedik.  

 

Re’ye kondu. Bizim dört re’yimize dīger rüfeḳānın re’yleri ġalebe etti. Ekseriyyete 

tābi‘ olduk.  

 

Şūrā-yı Devlet re’īsinden başka bilcümle vükelā mevcūd idi. Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın müṭāla‘ası taẓmīnāt-ı ḥarbiyye mes’elesiyle ittifāḳı ‘aḳīm bırakmamak idi. 

//X-102// 

 

Bu bitti. 

 

‘Osmān Niżāmī Paşa’dan Londra Konferansı’nda bulunan birinci muraḫḫaṣımızdan 

gelen bir telgrafı okudu. Ḫulāṣası: “Düvel-i müttefiḳe muraḫḫaṣıyla müẕākeremizde 

müşkilāta dūçār olunuyoruz. Tekālīfimizden ba‘ẓılarını onlardan ba‘ẓıları ḳabūl 

ediyorlar dīgerlerini ḳabūl edenlere raġmen reddediyorlar. Bunların cümlesiyle 

müẕākerede devāmda fā’ide yoktur. Münferiden bunlar ile müẕākere menāfi‘imize 
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daha muvāfıḳ müṭāla‘a ediyorum. Đngiltere Ḫāriciyye Nāżırı Edward Grey de bu 

müṭāla‘amı taṣvīb eyledi.”  

 

‘Osmān Niżāmī Paşa’nın telgrafında Bāb-ı //X-103// ‘Ālī’den me’ẕūniyyet ṭalebi yok 

idi. Ma‘hāẕā bir cevāb yazılması tensīb olundu.  

 

“Bizim ṭarafımızdan konferansın fesḫini istilzām eder bir sebebe meydān 

verilmeyerek dağılırlar ise be’is yoktur. Mütā Ancak siz sebeb vermeyiniz.” diye 

yazılmasına ḳarār verildi. Sā‘at vasaṭī iki buçuğa gelmiş idi. Dā’irelerimize ‘avdet 

eyledik. //X-104// 

 

29 Mayıs Sene 329 Cehārşenbih 

 

Dā’ire-i Evḳāf’ta idim. Vasaṭī sā‘at yarım var idi. Ḫademeden Ürgüblü Ḫalīl Đbrāhīm 

geldi “Bāyezīd Meydānı’nda Maḥmūd Şevket Paşa’yı vurdular.” dedi. Derḥāl 

telefon* [*�2	A�1 telefona yazılmış] ile polis müdīr-i ‘umūmīsini aradım bulamadım. 

Telgraf Nāżırı’nı bulamadım. Telefon telleri karışmış idi. ‘Umūmī bir iḫtilāl 

żanneyledim. Levāzım Müdīri Emīn Bey’e Bāb-ı ‘Ālī’ye ve Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Merkez-i ‘Umūmīsi’ne bir ādam gönderip taḥḳīḳ etmesini söyledim. Gönderdiği 

ādam geldi. “Oralarda bir şey yoktur.” dedi. //X-105// Derḥāl bir ‘araba istedim. 

Bindim Ḥarbiyye Neżāreti’ne gittim. Refīḳim Evliyā Efendi berāber gelmeyi teklīf 

eyledi. Evvelā muvāfaḳat ettim. Geldim Sonra düşündüm. Bana da bir su’iḳaṣd vāḳi‘ 

olur ise Evliyā Efendi’ye yazık değil midir mülāḥażasıyla onun dā’irede kalmasını 

tenbīh ettim. Levāzım Müdīri Emīn Bey bu sırada refāḳatimde bulunmasını teklīf 

eyledi. Bu mülāḥażaya mebnī onu da dā’irede alıkoydum. Ḫademeden yalnız birini 

aldım. Ḥarbiyye Neżāreti’ne gittim. Ḥarbiyye Nāżırı’nın odasının önünde yāverlerini 

gördüm Paşa’yı sordum. Aldığım cevāb “Bitti.” kelime-i mü’essifesi oldu. //X-106// 

Büyük salondan geçtim. Ḥarbiyye Nāżırı’nın yatak odasına girdim. Bir kişilik ufak bir 

karyola sāde bir yatak* [*6�1' yazılmış] içinde elbīsesiyle uzatılmış ve raḥmet-i ḥaḳḳa 

iltiḥāḳ eylemiş. Başı açık idi. Şağ şakağından giren kurşun sol şakağından çıkmış sol 

ṭarafında beyin dışarıya fırlamış sağ gözünün eṭrāfı dā’irenmedār mor idi. Çehre 

bembeyāẓ bir ḥālde. Na‘şın yanında ayakta durdum. Āyetülkürsī, Fātiḥa, ve Đḫlāṣ-ı 

Şerīf okudum. Rūḥuna ihdā eyledim. Dīger odaya geçtim. Vükelādan //X-107// henūz 
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kimse gelmemiş idi. Yāverlerden Ẓiyā Bey’e “Şimdi telefon ile bilcümle vükelāyı 

buraya da‘vet et. ” dedim.  

 

Ẓiyā Bey gitti. Bir kaç daḳīḳa sonra geldi. “Çatalca Ḳarārgāhı’nda bulunan 

Başkumandan ‘Đzzet Paşa telefon ile diyor ki ‘Nāżır beylere söyleyiniz ordudan emīn 

olsunlar emirlerine āmādeyim şimdi Đstanbul’a isterler ise ḥareket edebilirim.’ diyor.” 

dedi.  

 

Bu sırada ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey geldi. Onu müte‘āḳib dīger nāżırlar da 

geldiler. Ben arkadaşlara “Şimdi bir maẓbaṭa ile vaḳ‘ayı ḫākpāy-ı şāhāneye ‘arẓ //X-

108// etmekliğimiz lāzımdır.” dedim. Müttefiḳan ḳabūl ettiler. Ma‘ārif Nāżırı Şükrī 

Bey maẓbaṭayı tesvīd ve sonra da tebyīẓ eyledi. Đmẓāda ḥāẓır bulunanlar  

 

Şeyḫülislām    Es‘ad Efendi 

Ḫāriciyye Nāżırı   Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

Māliyye “    Rıf‘at Bey 

Zirā‘at “    Celāl “ 

‘Adliyye “    Đbrāhīm “ 

Ma‘ārif “    Şükrī “ 

Telgraf “    Oskan Efendi 

Evḳāf “    bu ‘abd-ı ‘ācizdir 

Baḥriyye “    Maḥmūd Paşa 

 

Şeyḫ Ṣadāret için aramızda bir müẕākere ettik. “Bu sırada Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

münāsibdir.” //X-109// diye Đbrāhīm Bey ilk teklīfi yaptı. Çürüksulu Maḥmūd Paşa 

ḳabūl etti. Ben de “Evet içimizden olacak ise Sa‘īd Paşa ile Māliyye Nāżırı Rıf‘at 

Bey’den başka bu vażīfeyi der‘uhde edecek kimse yoktur.” dedim. Rıf‘at Bey “Ben 

yapamam.” dedi. Sa‘īd Ḥalīm Paşa sükūt etti ve ḳabūle muvāfaḳat gösterdi. 

Maẓbaṭayı Şeyḫülislām ile ‘Adliyye Nāżırı’na tevdī‘ ettik sarāya gönderdik. Sā‘at 

vasaṭī iki buçuğa gelmiş idi. Ḥareket etmek üzere dā’ireden çıktılar. Kapıda iken 

Dāḫiliyye Nāżırı geldi. Ona da //X-110// imẓā ettirmek üzere geriye döndüler. Đmẓā 

maḥallinde “Bulunmadı.” kelimesi silindi o da imẓā etti. Ḳarārımız da söylendi. 

Müşārünileyhimā tekrār gittiler biz de dā’irelerimize ‘avdet ettik. Sā‘at dörde gelmiş 

idi. Telefon ile Bāb-ı ‘Ālī’ye da‘vet olundum. Derḥāl gittim. Bir müddet sonra ḫaṭṭ-ı 
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hümāyūn Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey ṭarafından getirildi. Ṣadāret ḳā’im-i maḳāmlığına 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa me’mūr edilmiş vükelā-yı ḥāẓıra ile bilittifāḳ ṣarf-ı mesā‘ī edilmesi 

tavṣiyye kılınmıştır.  

 

Ḳırā’at-ı ḫaṭṭan sonra bunun sebebini Đbrāhīm Bey’den sordum. Dedi ki //X-111// 

“Ẕāt-ı Şāhāne Viyana Sefīri Ḥilmī Paşa’yı ṣadārete getirmek istiyor. Onun için Sa‘īd 

Paşa’yı ḳā’im-i maḳām naṣbetti.” Vükelā da oturdu kısa bir müẕākereden sonra 

“Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın sarāya bermu‘tād gitmesi lāzımdır gitsin teşekkür etsin ve 

memleketin bu sırada ḳā’im-i maḳāmlık ve vekālet ile idāre edilemeyeceğini 

‘arẓeylesin.” denildi. Bunu ilk teklīf eden Dāḫiliyye Nāżırı Ḥācī ‘Ādil Beydir. Bu 

teklīf ḳabūl olundu. Sa‘īd Paşa gitti. Bir müddet sonra ‘avdet eyledi. “Efendimiz 

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’yı istiyorlar.” dedi. Rüfeḳādan ekserīsi bunu münāsib 

görmüyorlar idi. “Bence Ḥilmī Paşa’nın olmasında bir be’is yoktur. Ancak 

memlekette bir ḥükūmet teşekkül etsin. Ta‘cīl edelim Ḥilmī Paşa’ya serī‘an gelmesi 

teblīġ kılınsın.” dedim. Bu yolda müẕākere eder iken Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey’in 

vürūdu ḫaber verildi. Ḳā’im-i Maḳām Paşa meclisten çıktı. //X-112// 

 

Māba‘dı bu deftere benzeyen defterdedir. //X-113// 

 

Defter XI 

 

29 Mayıs Sene 329 Cehārşenbih günü ḫāṭırasının ẕeylidir 

 

Bir müddet sonra Ḳā’im-i Maḳām Paşa ‘avdet etti. “Đkinci Mābeyinci Tevfīḳ Bey 

gelmiş. Efendimiz buyurmuşlar ki ‘Ben kendilerini ‘asāleten ṣadr-ı a‘żam ta‘yīn 

etmek isterdim faḳaṭ Maḥmūd Şevket Paşa’ya ḥürmeten bugün yapmadım. Yarın ḫaṭṭ-

ı hümāyūnu ayrıca göndereceğim.’ Đşte ikinci x mābeyincinin teblīġ ettiği irāde-i 

seniyye budur. Ne dersiniz?” dedi.  

 

Bilcümle vükelā taṣvīb eylediler.  

 

Bunun üzerine Ṣadr-ı a Şehīd Maḥmūd Şevket Paşa’nın cenāze merāsimi müẕākere 

olundu. “Ḥürriyyet-i Ebediyye Tepesi’ne defnolunmayı merḥūm arzū eder idi.” diye 

Çürüksulu* [*Gروک�	( Çürüklü yazılmış] Maḥmūd Paşa //XI-01// vaṣiyyetten baḥsetti. 
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Meẕkūr tepeye defnolunmasına ve merāsim-i iḥtirāmiyye icrāsına müttefiḳan ḳarār 

verildi. Bu sırada Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey bana taḳarrüb ederek “Merkez-i 

‘Umūmī’den ḫaber geldi aḫşām Cāvid Bey’in ḫānesinde toplanacaklar sen de gel.” 

dedi. Ben “Gelemem rāḥatsızım.” dedim. Şükrī Bey “Faḳaṭ bu gece ḫānelerimizde 

bulunmamayı tavṣiyye ediyorlar. Vükelānın ḫānelerine münferiden hücūm ve 

cümlesini ḳatlederek yarın ḥükūmete vaẓ‘-ı yed etmek muḫālifinin bla bla planları 

īcābından olduğunu ḫaber almışlar.” dedi. Ben de “Peka‘lā gitmem faḳaṭ Cāvid’in 

ḫānesine de gelemem.” dedim. Bu geceyi Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey’in 

Dizdāriyye’deki ḫānesinde geçirdim. //XI-02//  

 

30 Mayıs Sene 329 Pençşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī yedi buçukta Mekteb-i Ḳuẓāt’a gittim. Taṭbīḳāt-ı Cezā’iyye 

dersinden efendilerin a taḥrīrī imtiḥānlarını icrā ettikten sonra yeni mektebi gezdim. 

Oradan Dā’ire-i Evḳāf’a gittim. Vasaṭī sā‘at on buçukta cenāze için Ḥarbiyye 

Neżāreti’ne gittim. Vükelā gelmişler idi. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin maḫdūmları 

Ẓiyā’eddīn ve ‘Ömer Ḥilmī Efendiler Ḥaẓerātı nām-ı hümāyūna teşrīf buyurdular. 

Tamām on birde ḥareket olundu. Ḳablelḥareke teẕkere-i meyyit edilir iken çok 

müte’essir oldum ağladım. Cenāze namāzı Ayasofya’da kılındı. Sirkeci’ye ḳadar 

teşyī‘ ettik. Yolda Ḳā’im-i Maḳām Paşa bana “Biraz //XI-03// seni görmek isterim. 

Sirkeci’den Bāb-ı ‘Ālī’ye geliniz. Sonra Ḥürriyyet Tepesi’ne gideriz.” dedi. 

“Peka‘lā.” dedim.  

 

Sirkeci’den bir müddet-i ārāmdan sonra Ṣadr-ı A‘żam Paşa ile otomobile binerek 

Bāb-ı ‘Ālī’ye geldik. Tenhā bir odada kabineden baḥis açtı. Dedi ki “Bizim arkadaşlar 

a dün gece ictimā‘ ettiler. Bir ḳarār vermişler. Ṭal‘at Bey’in dāḫiliyye nāżırı, Cemāl 

Bey’in baḥriyye nāżırı, Fetḥī Bey’in de nāfı‘a nāżırı olmalarına ḳarār vermişler. Dīger 

neżāretlere ehemmiyyet vermiyorlar ne dersiniz* [*C%7��2 yazılmış]?” dedi.  

 

Ben de “Muvāfıḳ görmüyorum. Fetḥī Bey pek ḳıymetli bir ẕāttır. Nāfı‘a neżāretinde 

muvaffaḳ olması me’mūldür. Cemāl Bey de ẕekīdir fa’āldir. Faḳaṭ bunların 

neżāretlere geçmesi korkarım orduda fenā bir te’sīr ḥuṣūle getirir. Ṭal‘at Bey’e 

gelince bence Ṭal‘at Bey dāḫiliyyede //XI-04// tecrübe [edilmiş] ol[duğundan] bir 

kerre daha neżārete geçmesi efkār-ı ‘umūmiyyece şimdilik ḥüsn-i telaḳḳī edilmez. 
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Bundan başka mesā’il-i ḫāriciyyede ‘aksi te’sīr ḥuṣūle gelir bir iḫtilāl-i kabine olmak 

üzere telaḳḳī olur diye korkarım.”  

 

Bu müṭāla‘ātımı Sa‘īd Paşa taṣvīb eyledi. “Faḳaṭ ne yapalım kimleri getirelim?” dedi. 

Dedim ki “Mes’ele pek mühimdir. Memleket tehlikeli devrede bulunuyor. Siz yalnız 

başına bu ḳadar ḫaṭarlı zamānda ne yaparsınız? Herḥālde tecrübekār ẕevāttan 

ba‘ẓılarını da‘vet etmelidir. Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’yı Tevfīḳ Paşa’yı Ḥaḳḳī Paşa’yı 

müṭāla‘alarını sormadan irāde-i seniyye ile da‘vet ediniz. Buraya geldiklerinde sarāya 

toplayınız. Cümlesini kabineye almağa çalışınız. Đster iseniz ‘Đçinizden birisiiniz 

kabine teşkīl ediniz.’ dersiniz. Dīger neżāretlere münāsibleri celbolunur. Memlekette 

ḥuẓūr ve sükūn //XI-05// ḥāṣıl olur. Avrupa meḥāfil-i siyāsiyyesinde de emniyyetle 

telaḳḳī edilir.” dedim. Ḳabūl etti. Bu ẕevāta telgraf keşīde edeceğini söyledi. Oradan 

otomobile birlikte bindik. Ḥürriyyet Tepesi’ne meşhede gittik. Bilcümle süferā ve 

ataşemiliterler ve baştercümānlar gelmişler orada ḥāẓır idiler. Sefā’in-i ecnebiyyeden 

daḫī ‘asākir-i ecnebiyye çıkarılmış meşhedde fevḳel‘āde bir iḥtifāl icrā olundu. 

Oradan ‘avdette Bāb-ı ‘Ālī’de Ṣadāret Ḫaṭṭ-ı Hümāyūnu’nda vükelā ḥāẓır bulunacak 

idi. Ben müsā‘ade istedim. Sa‘īd Ḥalīm Paşa müsā‘ade etti. ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm 

Beyle bir ‘araba ile köprüye ḳadar geldim. Ben vedā‘ edip ḫāneme geldim. //XI-06//  

 

31 Mayıs Sene 329 Cum‘a 

 

Selāmlık resmi Yıldız’da Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde oldu. Namāzdan sonra Ẕāt-ı Şāhāne 

maḥfil-i hümāyūnda Şehremīni Doktor Cemīl Paşa ile beni birlikte x ḥuẓūra ḳabūl 

buyurdu.  

 

Đlk sözü “Maḥmūd Şevket Paşa’ya çok müte’essir oldum. Allāh raḥmet eylesin. 

Su’iḳaṣd fā‘illerini öldürünüz. Mürettibleri de öldürünüz. Faḳaṭ bīgünāh olanlara 

dokunmasınlar.” dedi. “Evet Efendimiz żulüm hīç bir dīnde cā’iz değildir.” dedim.  

 

Bu ḫuṣūṣta Ṣadr-ı A‘żam’ın nażar-ı diḳḳatini celbetmekliğimi emrettikten sonra 

Cemīl Paşa’ya ḫiṭāb ederek “O ḳadar ricā ettim. Đki ādam vardır ‘Şunları Şūrā-yı //XI-

07// Devlet a‘ẓālığı gibi birer me’mūriyyete ta‘yīn ediniz.’ dedim. x Dinlemediler. 

Bunların biri Ṣabāḥaddīn dīgeri de Dāmād Ṣāliḥ Paşadır. Ṣāliḥ Paşa ḳumārbāz pāra 
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için dünyāda her şeyi irtikāb eder bir ādamdır.” dedi. Cemīl Paşa da bunların fenā 

ādam olduklarını taṣdīḳ eder gibi göründü.  

 

Sonra Ẕāt-ı Şāhāne Kāmil Paşa’ya naḳl-i kelām ederek “Bu iḫtiyārın vücūdu ‘ādetā 

bir iḥtirāṣtan ‘ibārettir. Ben kendisine de söyledim ‘Paşa bundan sonra sana yakışmaz 

ġareẓkārlık fenādır iḫtiyārsın a Cenāb-ı Ḥaḳtan ḫavfetmelidir.’ dedim lākin fā’idesi 

yoktur.” Cemīl Paşa bu sözlere karşı sükūt etti bir ḥareket-i taṣdīḳ göstermedi.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne sözüne devām etti. “Ṣāliḥ Paşa //XI-08// Münīre Sulṭān’ın kocasıdır. O 

vaḳit Münīre Sulṭān Kāmil Paşa’nın elini öpmüş Ṣāliḥ Paşa’nın birāderini bir 

me’mūriyyete koymak için ricā etmiş o da bir me’mūriyyete ta‘yīn etmiş idi.” dedi 

tebessüm etti. “Đşte bunlar böyle.” dedi. Gerek Kāmil Paşa ve gerek Ṣāliḥ Paşa 

ḥaḳlarında Cemīl Paşa’nın yanında Ẕāt-ı Şāhāne’nin bu ḳadar ṣarīḥ ve açık ithāmātını 

doğrusu ḥayretle dinledim. Vāḳı‘a Kāmil Paşa’yı bu ḳabīl mu’āḫeẕāt-ı şāhāne ile 

tenḳīd eder idi. Lākin Kāmil Paşa ṭarafdārı olanlar yanında söylemez żanneyler idim. 

‘Avdet-i şāhāneden sonra köprüye ḳadar Polis Müdīri ‘Azmī Beyle geldim. Su’iḳaṣd 

fā‘illerine dā’ir sordum. “Dün x Gelenbevī Đ‘dādīsi Mubṣırı ‘Abdullāh xxx Efendi’nin 

ḫānesinde iki bomba ile //XI-09// bir kaç revolver* [*�	�	� levorver yazılmış; eski 

‘levorver/levolver’ telaffuzunu aksettiriyor] żuhūr eyledi.” dedi ve bir çok vesā’iḳ de 

mevcūd olduğunu ḫaber verdi. Đki buçuk vapuruyla ḫāneme ‘avdet eyledim.  

 

2 Ḥazīrān Sene 329 Pāzār 

 

Ṣabāḥleyin Dā’ire-i Evḳāf’a gittim. Cum‘a günü ba‘deżżuhr sā‘at iki buçukta 

Beyoğlu’nda Maḥmūd Şevket Paşa’nın ḳātillerinden üç kişinin muḫtefī olduğu ḫāne 

ẓābıṭa ṭarafından abluka edilerek ‘ādetā bir müṣādeme netīcesinde üç şerīr derdest ve 

tevḳīf edilmiş idi. Faḳaṭ bu sırada Muḥāfıż Yāveri Amasyalı Yüzbaşı Ḥilmī Bey īfā-yı 

vażīfe esnāsında şehīd düşmüş idi. Cenāzesi bugün öğle vaḳti //XI-10// geçiyor idi. 

Dā’ireden çıktım Ayasofya’ya ḳadar teşyī‘ ettim. Oradan Đbrāhīm Bey ile berāber 

‘Adliyye Neżāreti’ne gittik. Bizi müte‘āḳib Ṭal‘at Bey de geldi. Üçümüzden başkası 

yoktur. “Ḥācī ‘Ādil Bey’i Şūrā-yı Devlet’e Ṭal‘at Bey’i de dāḫiliyye neżāretine 

münāsibdir.” demişlerdir. Ben Ḥācī ‘Ādil Beyle bir kabinede bulunamayacağımı 

söyledim. Ṭal‘at “Cānım söyleme Allāhı seversen biz beş kişi de birbirimizle 

geçinemeyecek miyiz?” dedi.  
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Ben “Bu ḫuṣūṣta fikrim ḳaṭ‘īdir. Beni ‘afvediniz. Ḥācī ‘Ādil Bey kalsın.” dedim. 

Ṭal‘at Bey taṣdīḳ etmeyerek gitti. Ben fikrimi Đbrāhīm Bey’e tekrār eyledim. “Git 

Ṣadr-ı A‘żam’ı //XI-11// gör.” dedi. Ben “Göremem ne zamān su’āl ederse o vaḳit 

söylerim.” dedim. Ben de vedā‘ ederek Evḳāf’a geldim. Aḫşām üzeri sā‘at vasaṭī beş 

var idi. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm Paşa telefon ile beni Bāb-ı ‘Ālī’ye da‘vet etti. 

Gittim Đbrāhīm Bey’i orada buldum.  

 

Ṣadr-ı A‘żam – bana ḫiṭāb “Đbrāhīm Bey senin Ḥācī ‘Ādil Beyle hey’ete iştirāk 

etmeyeceğini söylüyor.”  

 

Ben “Evet bendenizi ‘afv buyurunuz ḫāricden yine ḫidmet ve elimden geldiği ḳadar 

mu‘āvenet ederim.”  

 

Ṣadr “Öyle şey olmaz. Senin kabineden müfāreḳetin hey’ete ẓa‘af verir. Ẕāt-ı Şāhāne 

//XI-12// bile ‘Ḫayrī Bey’i kabineye alacaksın ya.’ diye söyledi ve almamı ṭaleb 

eyledi.”  

 

Ben “Gerek Ẕāt-ı Şāhāne’nin ve gerek Ẕāt-ı Sāmīnizin tevcīh ve iltifātlarına 

teşekkürler ederim. Faḳaṭ bendenizde bir fikir ḥuṣūle gelmiştir ki o da Ḥācī ‘Ādil 

Beyle Cāvid Bey’den bu memlekete büyük bir felāket geleceğinden korkuyorum 

bendenizi ‘afv buyurmanızı ricā ‘afv buyurmanızı ricā ederim.”  

 

Ṣadr “Senin ‘adem-i iştirākin ḳābil değildir. Ḥācī ‘Ādil Bey’i almayınız.” dedi ve 

Đbrāhīm Bey’e “Sen söyle.” dedi. O da “Ṭal‘at Bey’e söyleyelim o söyler.” dedi.  

 

Ṣadr “Bana o ḥālde şūrāya birini //XI-13// bul.” dedi.  

 

Ben “Ṣadr-ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa pek münāsibdir. Ḥattā Đbrāhīm Beyefendi ‘adliyyeden 

şūrāya geçer ise Ḥaḳḳī Paşa ‘adliyye neżāretine münāsib olur.”  

 

Ṣadr bunu taṣvīb etti faḳaṭ Đbrāhīm Bey rāẓī olmadı. Đbrāhīm Bey’e dedim ki “Birāder 

şūrāda daha ziyāde ḫidmet edersin.” Faḳaṭ Đbrāhīm Bey ‘adliyyede ıṣrār eyledi. Ṣadr 

da Ḥaḳḳī Paşa’yı şūrāya taṣvīb ederek ḫāriciyyeden Şevḳī Bey nāmında bir kātib 
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celbederek Londra’da bulunan müşārünileyhe bir telgraf yazılmasını emretti. Bundan 

sonra Ḥaḳḳī Paşa //XI-14// ḳabūl etmediği taḳdīrde şūrānın ‘Abdurraḥmānpaşazāde 

‘Ārif Ḥikmet Paşa’ya teklīfini Ṣadr a beyān etti. Đbrāhīm Beyle ben de taṣvīb ettik.  

 

Bu iş de bitti. Ben vedā‘ ile ḫāneme ‘avdet eyledim. //XI-15// 

 

3 Ḥazīrān Sene 329 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Evḳāf Neżāreti’nde idim. Đbrāhīm Bey geldi. “Şimdi de Ṭal‘at Bey’e 

i‘tirāẓ ediyorlar. Dün Ḳal‘a-i Sulṭāniyye Meb‘ūsu ‘Āṭıf ile Mülāzım Ya‘ḳūb Cemīl 

Ṣadr-ı A‘żam’a gitmişler. ‘Ṭal‘at Bey’i Cem‘iyyet’in başından almayınız bizi ondan 

başka idāre edecek yoktur.’ demişler. Bir xx müşkilāt daha çıktı.” dedi.  

 

Ben telefon ile Midḥat Şükrī Bey’i buldum. Ṭal‘at Bey için müẕākere ettiklerini 

söyledi ve sā‘at bir buçukta benim de Cāvid Bey’in //XI-16// ḫānesine gelmemi ṭaleb 

etti. “Gelirim.” dedim. Đbrāhīm Bey gitti. Ben de Ṭal‘at Bey ṭarafından telefon ile 

tekrār vuḳū‘bulan ṭaleb üzerine gittim. Fetḥī Ḫalīl, Eyyūb Ṣabrī, Midḥat, Ṭal‘at Ḥaḳḳī 

Beyler ile Şerīf Ca‘fer Paşa’yı orada buldum. Muḥāfıż Cemāl Bey de geldi.  

 

Ṭal‘at Bey “Arkadaşlardan ba‘ẓı gençler benim dāḫiliyye neżāretini der‘uhde 

etmekliğime muḫāliftirler. Fırḳa arasında böyle iḫtilāf ile neżāret ḳabūl edemem.” 

dedi. Bir müddet müdāvele-i efkārdan sonra – ki Cemāl Bey’in de dāḫiliyye 

neżāretini tervīc edenler //XI-17// edenler var idi – ben ẕāten Ṭal‘at Bey’in neżārete* 

[*��1��02 neżāretine yazılmış; ya neżārete olacak ya da kelime eksik] gelmesini arzū 

etmediğim ḥālde Cemāl Bey’in gelmesini hīç tecvīz edemiyorum. Bu ḥāli görünce ve 

Ṣadr-ı A‘żam’ın Ṭal‘at Beyle Cemāl Bey’den başkasının dāḫiliyye neżāretine 

gelmesine muvāfaḳat edemeyeceğini işitmekle Ṭal‘at Bey’in neżāretini ehven görerek 

o ciheti tervīce mecbūr oldum.  

 

Nihāyet mu‘ārıẓ olan rüfeḳāyı teskīn etmek üzere Fetḥī ve Cemāl Beyleri gönderdik. 

Ben dā’ireye ‘avdet ettim. Bir müddet sonra Ṭal‘at Bey Bāb-ı ‘Ālī’den Midḥat Bey de 

Cāvid’in ḫānesinden telefon ile rüfeḳā arasında //XI-18// Ṭal‘at Bey için muvāfaḳat 

ḥāṣıl olduğunu söyledi. Ṭal‘at Bey Bāb-ı ‘Ālī’ye gelmemi bildirdi gittim. Ṣadr ben 
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Đbrāhīm Bey Ṭal‘at Bey bir müddet müẕākere ettik. Ḥācī ‘Ādil Bey’e kabineye iştirāk 

etmemeyi tefhīmi Ṭal‘at Bey der‘uhde etti. //XI-19//  

 

4 Ḥazīrān Sene 329 Salı  

 

Dā’ire-i Evḳāf’ta idim. Ṭal‘at Bey ile Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Diyārbekirli Ẓiyā 

Bey geldiler. “Ḥācī ‘Ādil Bey kabineden çıkar ise yıldırımla vurulmuş gibi olacaktır. 

Şūrā-yı Devlet’e geçer ise ne olur?” dediler ve benim muḫālefet etmemekliğimi ṭaleb 

eylediler.  

 

Dedim ki “Merkez-i ‘Umūmī arkadaşlardan birini bir neżārete ba‘ẓan sevḳediyor 

bunu da o neżāreti o arkadaşın mükemmelen īfā edeceği ümmīd ve ḳānā‘atiyle 

yapıyor. Sonra o neżāreti idāre edemediği teżāhür eden ẕātın başka bir neżārete //XI-

20// sevḳi idāre ümmīdinden ziyāde mücerred o ẕātı bir neżāret ile kayırmak için 

olacak demektir. Bu ḥāl Merkez-i ‘Umūmī’ye münāsib midir? Biz memleketin ḥāl-i 

buḥrānını izāleyi mi düşüneceğiz yoksa Ḥācī ‘Ādil Bey’in bir neżārete geçmesini ve 

kendisini taṭyīb etmeyi mi te’emmül edeceğiz?”  

 

Ẕāten Ḥācī ‘Ādil Bey’in değersizliğini taḳdīr eden bu iki ẕāt da bu sözümü ḳabūl 

ettiler. Kendisine bütün bütün Hey’et-i Vükelā meyānından çekilmesi münāsib 

olduğunu teblīġe gittiler.  

 

Telefon ile vuḳū‘bulan da‘vet üzerine ba‘deżżuhr sā‘at üçte Bāb-ı ‘Ālī’ye Dā’ire-i 

//XI-21// Ṣadāret’e gittim. Ṭal‘at ve Đbrāhīm Beyler Ṣadr-ı Cedīd’in nezdindeler imiş. 

Ben de dāḫil oldum. Ṣadr-ı A‘żam vükelā-yı cedīdenin esāmīsini muḥtevī listeyi 

okumaya başladı. Bana dönerek “Yine Ḥācī ‘Ādil Bey mes’elesi.” dedi. Ben bir şey 

anlamadım. Bu ḳadar ıṣrārın ma‘nāsı ne olacağını düşünmekte idim. ‘Adliyye Nāżırı 

Đbrāhīm Bey “Benim fikrimce Ḥācī ‘Ādil Bey Şūrā-yı Devlet’te muvaffaḳ olur.” dedi. 

Bundan müte’essif oldum. Çünki Đbrāhīm Bey bana Ḥācī ‘Ādil Bey’in kabineye 

girmediğinden çok memnūn olduğunu x zīrā pek maġrūr bir ẕāt olup ḥattā Ṣadr-ı 

A‘żam ile bile geçinmez ve sadar-ı āzam olmayı kurmuş //XI-22// idüğünü 

mükerreren söylemiş idi. Şimdi Ṭal‘at Bey’in yanında tebdīl-i lisān etmesi Đbrāhīm 

Bey gibi nāmūslu bir ẕāta yakışmaz idi. Ne ise ben müte’essif oldum. Bununla 

berāber ‘afvımı diledim – Ḥaḳḳī Paşa şūrāyı ḳabūl etmediğinden bu münāḳaşa 
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teceddüd etmiş idi. Nihāyet Ḫalīl Bey’i Şūrā-yı Devlet riyāsetine yazdılar. Bu sırad 

Yazdılar değil yazmışlar listeyi o ṣūretle tanżīm etmişler Ḥācī ‘Ādil Bey’in ismini 

çıka çıkarıp Ḫalīl Bey’in ismini taḥrīr eylemişler de yine benimle müẕākere ediyorlar. 

Żannederim maḳṣad Ḥācī ‘Ādil Bey’i żāhirde //XI-23// memnūn etmesinden 

‘ibārettir.  

 

Bu sırada Ḥācī ‘Ādil Bey’in geldiği* [*آ��'��% geldiğini yazılmış; cümle evvelā 

*geldiğini ḫaber verdiler şeklinde tasarlanmış olabilir] ḫaber verildi. Biz ‘ādetā 

kaçmağa mecbūr kaldık. Zīrā bu ẕātın bu sā‘atte Ṣadāret’e gelmesine lüzūm ve 

münāsebet yok idi. Bir de bizimle naṣıl ve ne müẕākere edecektir? Ṭal‘at ile ben 

dā’ireden çıktım.  

 

Yolda Ṭal‘at dedi ki “Ḥācī ‘Ādil Bey’e Hey’et-i Vükelā’ya girmesi münāsib 

olmayacağını ben ṣabāḥleyin anlatmış idim. Şimdi Ṣadāret’e gelmesi ma‘nāsızdır. Bu 

ẕāt niye bu ḳadar ḥarīṣtir?”  

 

Ben de Ḥācī ‘Ādil’in bu ḳadar ıṣrārını mu’āḫeẕe ettim. Dā’ireye gittim. //XI-24//  

 

Aḫşām yedi vapuruna gelmiş idim. Raḥmī Bey geldi. “Ḫaberin var mı Ḥācī ‘Ādil Bey 

bugün şimdi bir sā‘at evvel Sa‘īd Ḥalīm Paşa’ya gitmiş kendisinin kabineden çıkması 

münāsib olmayacağını ve çıkar ise işlerin bozulacağını söylemiş. Daha bir çok şeyler 

ifāde etmiş. Sa‘īd Ḥalīm Paşa’yı ‘ādetā yumuşatmış – faḳaṭ teṣādüfī olarak bizim 

Midḥat Şükrī Bey Ṣadr-ı A‘żam’ın yanına ondan sonra girmiş. Ṣadr-ı A‘żam Ḥācī 

‘Ādil’in mürāca‘atını ḥikāye eylemiş. Midḥat ta ‘Amān Paşa sakın işi bozmayınız 

Ḥācī ‘Ādil Bey’i ne Cem‘iyyet’te ve ne de ḫāricde bir ferd bile istemez.’ demiş. //XI-

25// Paşa da ‘Öyle ise ‘Bismillāh.’ diyelim.’ diyerek Ḥācī ‘Ādil müfridini bırakmış.” 

Raḥmī Bey bu sözleri söyledikten sonra Ḥācī ‘Ādil’in bu ḳadar ‘ādīlik ve bayağılık 

edeceğini evvelden taḫmīn edememiş olduğuna müte’essif olduğunu ‘ilāve etti. … 

…* [*bu kısım okunamamıştır] bir ādam kendisinin muṭlaḳā Hey’et-i Vükelā’ya 

girmesi için gidip Ṣadr-ı A‘żam’a ıṣrār değil söylemez bile. Te’essüf olunur. …* [*bu 

kısım okunamamıştır] olunmuş. Onlar Cem‘iyyet’i berbād etti. //XI-26//  

 

5 Ḥazīrān Sene 329 Cehārşenbih 
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Ṣabāḥleyin Ḥarbiyye Neżāreti civārında müceddeden inşā olunan Medresetülḳuẓāt’ın 

resm-i küşādı icrā olundu icrā olundu* [*icrā olundu iki kere yazılmış]. Şeyḫülislām 

Es‘ad Efendi biẕẕāt bulundu.  

 

Oradan dā’ireye ‘avdet x ettim. Sā‘at ikide sarāy-ı hümāyūna da‘vet olunduk. 

Mī‘ādında Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Beyle gittim. Hey’et-i Vükelā müctemi‘an ḥuẓūr-ı 

şāhāneye ḳabūl buyuruldu. Ḥarbiyye Nāżırı ‘Đzzet Paşa Çatalca’da imiş gelemedi. 

Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldik. Meclis-i Vükelā in‘iḳād eyledi. //XI-27// Bugünkü 

müẕākeremiz  

 

(1) Pāra bulmak mes’ele-i mühimmesi oldu. Māliyye Nāżırı’nı dinledik. Yarın 

‘Osmānlı Bankası’na gitmesi münāsib görüldü. Reji işinin de düşünülmesi için 

Ṭal‘at ve Ḫalīl Beyler ile Oskan Efendi’den mürekkeb bir encümen yapılmasına 

ḳarār verildi.  

 

(2) Meclis-i Vükelā müẕākerātının tanżīmi için de bir encümen ‘aḳdine ḳarār verildi. 

Ḫalīl Bey Şükrī Bey ve benden mürekkeb olacaktır. Neżāretlerden her nevi‘ 

evrāḳın meclise gelmemesi esbābı mülāḥaża edilecek ve īcāb eder ise olbābdaki 

//XI-28// niżāmnāme ta‘dīl olunacaktır.  

 

(3) Meclis-i Vükelā günleri pāzār salı pençşenbih olacaktır.  

 

Sā’at yedi vapuruyla ḫāneme ‘avdet ediyor idim. Şükrī Bey vapurda berāber idi. Ḥācī 

‘Ādil Bey’in ta‘dīl-i te’essürü için Đbrāhīm Bey’in delāletiyle bir nişān inhā 

olunduğunu söyledi.  

 

Şükrī Bey de Ḥācī ‘Ādil’in bu ḳadar ḥarīṣ olduğuna ḥayret eyledi. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a 

ḥamd ve senā olsun bu ādam ḥaḳḳında yanılmadığımı bundan bir buçuk sene evvelki 

...de* [*bu kelime okunamamıştır] yazılan ḫāṭıralarım isbāt eder. //XI-29//  

 

6 Ḥazīrān Sene 329 Pençşenbih 

 

Bugün ba‘deżżuhr sā‘at ikide Bāb-ı ‘Ālī’de ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm ve Ma‘ārif Nāżırı 

Şükrī Beyler ile ben ictimā‘ ettik. Evrāḳ-ı müterāḳimeyi tedḳīḳ ettik. Kırk beş ḳadar 
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evrāḳın tedḳīḳini sā‘at beşe ḳadar ikmāl eyledik. Dörtte vükelā ictimā‘ etti. Bugünkü 

mecliste Ḥarbiyye Nāżırı ‘Đzzet Paşa ilk def‘a olarak bulundu.  

 

Vilāyāt-ı şarḳiyye için taṣavvur olunan projelerin tedḳīḳi için Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at 

ve Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Beyler ile Şūrā-yı Devlet Re’īsi Ḫalīl Beyden ve benden 

mürekkeb bir encümen-i vükelā teşkīle ve cum‘a ertesi günü Şūrā-yı Devlet //XI-30// 

Dā’iresi’nde ictimā‘ ederek müfettiş-i ‘umūmīlik mes’elesinin müẕākere edilmesine 

ḳarār verildi.  

 

7 Ḥazīrān Sene 329 Cum‘a  

 

Selāmlık resm-i ‘ālīsi Yıldız’da Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde icrā olundu. Namāzdan sonra 

ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl olundum.  

 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ayakta olduğu ḥālde elinde bir varaḳayı bu ‘ācize uzatıp verdi. 

Bunda Anbar Me’mūru Rıf‘at Efendi yazılıdır. Buyurdu ki “Bu ādam bizim eski 

bendegāndan Yektā* [*��%' yazılmış] Bey’in aḳrabāsındandır. Ma‘āşı kifāyet etmiyor 

imiş. Birkaç ġurūş ẓam ediniz.” //XI-31// Bundan sonra “Tevḳīfāt mes’elesi naṣıl 

oluyor? Birçok maḥalle imāmlarını tevḳīf ediyorlar.” buyurdu.  

 

“Biraz çok oluyor.” dedim.  

 

“Hay Allāh rāẓī olsun pek çok oluyor. Hep yekdīgere muḳābele-i bilmisl oluyor. 

Đttiḥādcılar Nāżım Paşa’yı öldürdü diye bunlar da Maḥmūd Şevket Paşa’yı öldürdüler. 

Ammā memleket ġā’ib ediyor. Bunu bir def‘a aranızda vükelāda müẕākere ediniz.” 

buyurdu.  

 

“Efendim tertībāt-ı* [*�1'�&�ت yazılmış] iḫtilāliyye vāsi‘ miḳyāsta görüşülüyor. 

Memlekette bir şūriş //XI-32// vuḳū‘una meydān vermemek için iḥtiyāṭ olunuyor. Bu 

sırada ba‘ẓılarının maġdūr olması da muḥtemeldir.” dedim.  

 

“Evet ḥattā ḫal‘ mes’elesi bile mevẓū‘-ı baḥs olmuş.” dedi ve ‘ilāveten “Đḥtimāl ki 

bana da su’iḳaṣd ederler.” buyurdu.  
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“Ḫayır Efendim Efendimize kimse ṭarafından su’iḳaṣd olunamaz. Bu bābdaki 

söylenecek sözlere inanmayınız. Efendimize karşı hīç bir ferd su’iḳaṣd ve ḫıyānet 

etmeyi ḫāṭırına getirmez.” [sayfanın buradan aşağısı makasla kesilmiş] //XI-33// 

dedim.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne “Vaḥīdeddīn Efendi ikincilik ister onun için Đttiḥādcılara muġberdir. 

Mecīd Efendi de öbür ṭarafa meyyāldir. Geçenlerde bana ma‘nīdār bir söz söyledi. 

Dokuz yüz lira borcu var imiş. ‘Aleyhinde maḥkemeye mürāca‘at olunuyor imiş. 

Ma‘āşını ṭaleb eyledi. Ben de dedim ki ‘Ḫazīne-i Ḫāṣṣa Nāżırı’na söyleyeyim sana 

dokuz yüz lira versin sonra ma‘āşınız çıkınca verirsiniz.’ Cevāben ‘Ḫayır borç 

istemem Maḥmūd Şevket Paşa’ya //XI-34// söyleyiniz ma‘āşımı versin.’ dedi. Ben de 

‘Borç olmasın ben vereyim.’ dedim. ‘Ḫayır ḳabūl etmem bir takımları gibi hem senin 

pāranı alsın ve hem de sana ḫıyānet etsinler. Ben bunu ḳabūl etmem.’ dedi. Tuḥaf söz 

değil mi?”  

 

Kelām-ı şāhāne bitti. Ḥuẓūrdan çıktım. Ḥarbiyye ve Baḥriyye Nāżırlarını benden 

sonra müctemi‘an ḳabūl buyurdu. //XI-35//  

 

8 Ḥazīrān Sene 329 Cum‘a ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Şūrā-yı Devlet’te Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at ve Ma‘ārif Nāżırı Şükrī ve Şūrā 

Re’īsi Ḫalīl Beyler ile evvelce Meclis-i Vükelā’da verilen ḳarār mūcebince ictimā‘ 

ederek müfettiş-i ‘umūmīler mes’elesini müẕākere ettik. Evvelce verilen ḳarār vechile 

bunların ecnebī ve bilḫāṣṣa Đngiltere’den celbi taṣvīb olundu. Yarınki* [*�آ�'��' 

yazılmış] Meclis-i Vükelā’ya ‘arẓı ḳarārgīr oldu.  

 

Sonra Meclis-i Vükelā müẕākerātının tanżīmine dā’ir baḥis cereyān eyledi. 

“Olbābdaki niżāmnāmenin taṭbīḳi kāfīdir.” denildi. //XI-36//  

 

9 Ḥazīrān Sene 329 Pāzār  

 

Bugün vasaṭī ikiye ḳadar Dā’ire-i Evḳāf’ta meşġūl oldum. Đkide Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. 

Đbrāhīm Bey Şükrī Bey ile iki sā‘at ḳadar evrāḳ-ı müterāḳimenin tedḳīḳiyle iştiġāl 
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ettik. Kırk ḳadar evrāḳın mu‘āmelesini ikmāl ettik. Sonra vükelā geldi. Müẕākere 

başladı.  

 

En mühim baḥsimiz – Yūnān Ḥükūmeti devletimiz ile ittifāḳ etmek istiyor. Atina’da 

esīr bulunan Kumandan Es‘ad Paşa ile birāderi Binbaşı Vehīb Bey’i ve bunların 

yanında //XI-37// Yūnān* [*6�'	' yazılmış] me’mūrīnin Dersa‘ādet’e gelmekte 

olduklarını ve ittifāḳnāmenin müsveddesini bunların ḥāmil bulunduklarını ve yarın 

Đstanbul’a vāṣıl olacaklarını Ṣadr-ı A‘żam söyledi. Yūnān* [*6�'	' yazılmış] ile 

ittifāḳın memleketimizin menāfi‘ine muvāfıḳ olmak şarṭıyla münāsib olduğuna dā’ir 

bilcümle a‘ẓānın arzūları iżhār edildi. //XI-38//  

 

10 Ḥazīrān Sene 329 Pāzār ertesi  

 

Sā‘at dörde ḳadar Dā’ire-i Evḳāf’ta meşġūl oldum. Dörtte Necmeddīn Mollā Bey 

geldi. Onu müte‘āḳib Antalya Meb‘ūs-ı Sābıḳı Ḥamdī Efendi geldi. On beş daḳīḳa 

ḳadar oturdular. O sırada Mābeyn-i Hümāyūn’dan telefon ettiler. Başmābeyinci Ḫālid 

Ḫūrşīd Bey “Şimdi mābeyne gelmeniz irāde-i seniyye iḳtiẓāsındandır.” dedi. 

Necmeddīn Bey “Dāmād Ṣāliḥ Paşa için olacaktır.” dedi. Ben de “Öyle żannederim.” 

dedim. Faḳaṭ cānım sıkıldı çünki müşkil bir şeydir. //XI-39// Đkinci bir telefon daha 

Bāb-ı ‘Ālī’den Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey bana diyor ki “Beni de mābeyne istediler 

buraya gel otomobil ile gidelim.” Ben ‘araba ısmarlamıştım ḫademeye “‘Araba beni 

Bāb-ı ‘Ālī’ye ḳadar götürsün.” dedim. Bāb-ı ‘Ālī’de Ṭal‘at Bey’e mülāḳī olarak 

birlikte Yıldız’a gittik. Yolda Ṭal‘at Bey beni merḥamet eder de i‘dām ḳarārları 

bozulur korkusuyla “Maḥmūd Şevket Paşa’nın vurulduktan sonra cesedini görmüş 

idin değil mi?” 

 

“Evet üç daḳīḳa baktım.” 

 

“O ḥālde merḥūmu gözünün önüne getir //XI-40// sonra ḳātillere merḥamet et.” dedi.  

 

Dedim ki “Ben bir ādamın i‘dāmına esbāb-ı ḳānūniyyeye muvāfıḳ olduğu ve delā’il-i 

ḳaviyyeye müstenid bulunduğu ḥālde ḥükmederim ve evvelce cezā re’īsi bulunduğum 

zamānda ḥüküm de ettim. Ancak delā’il-i ḳānūniyye yok ise bir ādamın değil i‘dāmını 

en ḫafīf bir cezā ile maḥkūmiyyetini tecvīz etmem. Bu maḥkūmların evrāḳını 
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görmedim. Esbāb-ı ḳānūniyyenin derece-i ḳuvvetini bilmiyorum. Onun için ḳaṭ‘ī 

müṭāla‘a ve re’y beyān edemem.” 

 

“Ben biliyorum cümlesinin ḥaḳḳında esbāb ve delā’il-i ḳaviyye vardır.” dedi. 

 

Mābeyn-i Hümāyūn’a vāṣıl olduk. Đbrāhīm Bey //XI-41// Başmābeyinci Ḫālid Ḫūrşīd 

Bey’in odasında idi. Birlikte üçümüz ḥuẓūr-ı hümāyūna girdik. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī Münīre Sulṭān’ın zevci Ṣāliḥ Paşa için her gün mürāca‘at etmekte 

olduğundan ve bir sefārete gideceğinden ve intiḫār edeceğinden baḥsetmekte 

bulunduğundan Ṣāliḥ Paşa ile maḥkūmlardan Ḳā’im-i Maḳām Fu’ād Bey’in cezālarını 

mü’ebbed küreğe taḥvīli münāsib olup olamayacağı ḥaḳḳında müṭāla‘a sordu. Ṭal‘at 

Bey “Efendimiz dīgerleri* [*��'آ���'� dīgerlerini yazılmış] i‘dām edildiği ḥālde Ṣāliḥ 

Paşa’nın ‘afvı ḫalḳa su’ite’sīr eder.” dedi.  

 

Đbrāhīm Bey de buna ḳarīb sözler //XI-42// söyledi. Bana sordu.  

 

“Efendim aṣıl aranılacak noḳta delā’il-i ḳānūniyyenin vücūdudur. Eğer delā’il-i 

kāfiyye mevcūd ise tereddüd buyurulmamalıdır. Vellā żulüm hīç bir dīnde tecvīz 

olunmamıştır.” dedim.  

 

Daha bu bābda bir miḳdār baḥis cereyān eyledi. Nihāyet olbābdaki ḳarārnāmeyi imẓā 

buyurdu. Ve evrāḳı ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey’e teslīm buyurdu. Ve Münīre 

Sulṭān’ın sefārete firārına meydān verilmemesi münāsib olacağını beyān buyurduktan 

sonra “Üç ay sonra Münīre Sulṭān’a bir koca bulmalıdır. Nāmūslu //XI-43// ve iyi bir 

ādam olsun. Ṣāliḥ Paşa edebsiz kumarcı dolandırıcı bir ādamdır. Zavāllı kızın mālını 

yedi bitirdi.” buyurdu. ‘Avdetimize ruḫṣat-ı şāhāne gösterilmekle ḥuẓūrdan çıktık. 

Bāb-ı ‘Ālī’ye geldik. Ṣadr-ı A‘żam yanında Ḫalīl Beyle Çürüksulu Maḥmūd Paşa da 

var idi. Bu mes’ele ḥaḳḳında te‘āṭī-i efkār olundu. Đbrāhīm Bey ile ben onları orada 

bırakıp ḫānelerimize ‘avdet eyledik.  

 

Mābeyn Başkātibi Fu’ād Bey ḥuẓūrda “Hey’et-i Vükelā maẓbaṭası yoktur.” dedi. 

Ṭal‘at Bey “Dīvān-ı Ḥarb’den verilen muḳarrerāt Meclis-i Vükelā’ya gelmez. 

Ḥarbiyye nāżırı //XI-44// ile ṣadr-ı a‘żam ḳarārnāmeyi imẓā eder maẓbaṭaya lüzūm 

yoktur.” dedi.  



 

 

328  

 

Ḥaḳīḳaten öyledir. Bir maḥkemenin ḳarārını Meclis-i Vükelā tedḳīḳ etmek ḥaḳḳına 

mālik değildir. Vebāli hey’et-i ḥākimeyedir.  

 

Eğer bugün sarāya da‘vet olunmasa idim yarın ḥükm-i i‘dāmın icrāsından 

olacağından bugün ḫaberdār olamaz idim. Yarın Maḥmūd Şevket Paşa’nın şehīd 

düştüğü maḥalde on iki kişi ṣalben i‘dām olunacağını Ṭal‘at Bey söyledi.  

 

Āh zavāllı memleket. Bīçāre vaṭan. Her ṭarafın düşman-ı ḫāricī ile muḥāṭ olduğun 

böyle bir zamānda evlādların yekdīgerini ifnā ediyorlar. //XI-45//  

 

Bugün aḫşām üzeri ḫāneme geldiğim sırada bir polis komiserinin ifādesi ṣaḥīḥ çıkar 

ise yarın ya‘nī ḥīn-i i‘dāmda maḥkūmların vef refīḳleri bir iḫtilāl edecekler ve bizi 

ya‘nī Đttiḥādcıları ḳatl-i ‘ām eyleyecekler imiş. Đḥtimāl olur. Daha bir çok kanlar 

dökülür memleket vaṭan maḥv ve berbād olur. Cenāb-ı Ḥaḳ vaṭanımıza ve 

Müslümānlara merḥamet buyursun şu fecāyi‘ ile muḫāṣemelere nihāyet bulsun. 

Ba‘demā ḥuẓūr ve sükūn-ı ‘umūmī ile Rabbim Ta‘ālā ve Taḳaddus Ḥaẓretleri milleti 

ḫalāṣ etsin. Allāhī bizim gibi bedbaḫt kullarına meded-i ilāhīni yetiştir cümlemizi 

ıṣlāḥ et. //XI-46//  

 

5 Temmūz Sene 329 Cum‘a 

 

Bugün Yeniköy’de Ṣadr-ı A‘żam Yalısı’na gelmekliğime dā’ir ṭaraf-ı ṣadāretten bir 

telgrafnāme aldım. Evvelā Yıldız’da Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde cum‘a namāzını edādan 

sonra Baḥriyye Nāżırı Çürüksulu Maḥmūd Paşa ile berāber ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl 

buyurulduk. Oradan Paşa ile birlikte Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm Paşa Yalısı’na gittik. 

Vükelādan Dāḫiliyye ‘Adliyye Nāfı‘a (Şūrā-yı Devlet Re’īsi) Telgraf Ma‘āvrif 

Nāżırları orada idiler. Şeyḫülislām Efendi de geldi. //XI-47// Ordu-yı hümāyūnun a 

Çatalca’dan ileriye ḥareketine evvelce ḳarār verilmiş idi. Bu ḳarārımızı meşrū‘ bir 

ḥāle koymak için Bulgaristān’a i‘lān-ı ḥarb etmek lāzım geleceğine dā’ir Ṣadr-ı 

A‘żam cānibinden bir mukaddime yapıldı. Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey hemān söze 

başlayarak ve pek kısa söyleyerek “Đ‘lān-ı ḥarb eyleyelim.” dedi. Đbrāhīm Bey 

(adliyye nāżırı) bu ṣāfdil ādam de mu‘tādı vechile Ṭal‘at Bey’e bu ḫuṣūṣta tābi’iyyet 

ederek “Hemen i‘lān-ı ḥarb etmeliyiz.” dedi. Bunların arasında bu ḫuṣūṣa ḳarār 
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verildiği //XI-48// anlaşılıyor idi. Mevẓū‘-ı baḥsın lehinde ve ‘aleyhinde bir sā‘atten 

ziyāde müẕākere cereyān etti. Teneffüs için bir müddet müẕākereye ḫitām verildi.  

 

Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm Paşa’ya dedim ki “Đ‘lān-ı ḥarb etmek doğru değildir. 

Ḫuṣūṣiyle bugün ṣabāḥleyin Rusya ve Đngiltere ve Avusturya sefīrleri gelerek Ẕāt-ı 

Sāmīnize Midye ve Enoz* [ز	ا'� yazılmış] ḫaṭṭından ileriye gitmek muvāfıḳ* [*� ��9 

münāfıḳ yazılmış] olamayacağı beyān edildiğini demince Ẕāt-ı Sāmīniz söyledi. 

Bendeniz Düvel-i Mu‘ażżama ḳarārına karşı //XI-49// ve* [*ve’den önce bir kelime 

eksik olacak; ya da ve faẓla] ıṣrār etmeyi muvāfıḳ görmüyorum. Bilḫāṣṣa Rusya 

sefīrinin ifādātı nażar-ı diḳḳate alınmağa şāyāndır.” 

 

Ṣadr-ı A‘żam d “Bu müṭāla‘anızı müẕākere esnāsında ‘alenen söyleyiniz.” dedi.  

 

Ben “Bu müṭāla‘amı evvelki mecliste birkaç def‘a söyledim yine söylerim.” dedim.  

 

Ṣadr-ı A‘żam “Söyle söyle.” dedi.  

 

Ṣadr-ı A‘żam’ın ifāde ve ḥālinden Ṭal‘at Bey’in te’sīri altında kaldığını anladım. 

Ẕāten dīger rüfeḳā da Ṭal‘at Bey’in fikrine açıktan muḫālefet edemiyorlar idi.//50//  

 

Müẕākere başladı. Evvelā i‘lān-ı ḥarb muvāfıḳ olup olmadığı ḫuṣūṣunda re’yler 

soruldu. Ṭal‘at Bey Đbrāhīm Bey, Şeyḫülislām Es‘ad Efendi i‘lān-ı ḥarb edilmesini 

re’y ettiler.  

 

Oskan Efendi ve Nāfı‘a Nāżırı ‘Alī Niżāmī Paşa Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey Şūrā-yı 

Devlet Re’īsi Ḫalīl Bey Çürüksulu Maḥmūd Paşa Zirā‘at Nāżırı Bōstānī Efendi ve bu 

‘āciz “Đ‘lān-ı ḥarb etmek muvāfıḳ değildir.” dedik. //XI-51// Bunun üzerine ‘Adliyye 

Nāżırı ayağa kalktı “Ben bu ḳarāra ittibā’ edemem isti‘fā edeceğim.” dedi odadan 

çıktı. Bu xxx ḥareket kimsenin üzerinde te’sīr icrā etmedi. Yarım sā‘at sonra da yine 

meclise geldi. 

 

Bilmüẕākere ordu-yı hümāyūnun ileri ḥareketini meşrū‘ gösterecek bir ṭarzda düvel-i 

mu‘ażżamaya bir nota yazılması Ḫalīl Bey’e ḥavāle olundu. O da yazdı. Okuyacağı 

zamān ben söz istedim.  



 

 

330  

 

“‘Afv buyurunuz ammā ben Edirne için bu ḳadar ıṣrārın ma‘nāsını anlayamıyorum. 

//XI-52// Selānik, Manastır, Yanya, Đşkodra, Cezā’ir-i Baḥr-ı Sefīd vilāyetleri tevābi‘ 

ve levāḥiḳiyle kāmilen gitti. Mümkin olsa Edirne’yi değil bunları istirdādı cümlemiz 

arzūda mütteḥidiz. Bugün gelen üç devlet sefīri “Düvel-i Mu‘ażżamaca ta‘yīn olunan 

ḥudūdu tecāvüz eder iseniz ḥaḳḳınızda ḫayırlı olmaz.” dediklerini ve bilḫāṣṣa Rusya 

Sefīri daha şedīd bir lisān ile “Biz māni‘ olacağız.” dediğini ve bunlar kendi şaḫṣī 

müṭāla‘a olmayıp mensūb oldukları ḥükūmet nāmına teblīġde bulundukları Ṣadr-ı 

A‘żam Paşa şimdi söyledi. Şu ḥāle nażaran Edirne için //XI-53// memālik-i 

mütebāḳiyye aḳsāmını tehlikede bırakmak muvāfıḳ olmaz żannederim. Biz Edirne’ye 

girince Rusya da iḥtimāl Erẓurūm’a ve Van’a tecāvüz eder ve bize “Siz Edirne’den 

çıkınız ben de buralarını taḫliyye ederim.” derse emsāliyle müberhen olduğu vechile 

nihāyet biz Edirne’den çıkarız Rusya o ḥavālīde kalır ise memleket maḥvolur 

ne‘ūẕübillāh büyük bir tehlikeye sebeb oluruz. Đşte birinci tehlike Rusya tehlikesidir. 

Đkincisi de Bulgaristān muḫāṣımlarıyla ‘aḳd-ı ṣulḥ ederek bizimle yalnız kalabilir. O 

ḥālde muḥārebe aramızda imtidād eder gerek Maḥmūd Şevket Paşa’nın ve gerek 

‘Đzzet Paşa’nın //XI-54// ifādelerine nażaran Bulgar ḳuvveti istiḫfāf edilecek derecede 

değildir ve bugünkü muḫāṣımlarıyla muḥārebede bütün bütün maḥvolmuş 

‘addedilemez. Bulgar ile bizim aramızda ḥarbin devāmı bizim için daha muẓırdır. 

Anadolu’da, ‘Arabistān’da, Kürdistān’da ‘adem-i ḫōşnūdī tezāyüd eder. Büyük 

felāketler vuḳū‘a gelebilir. Binā’en‘alāhāẕā benim ḫulāṣaten re’yim Ergene civārında 

Midye-Enoz ḫaṭṭını taṣḥīḥ ederek mevāḳi‘-i müstaḥkemeyi elde edelim bununla iktifā 

ederek ṣulḥu itmām ve ikmāle çalışalım. Dāḫilī işlerimize bakalım.” dedim.  

 

Ṭal‘at Bey şiddetle i‘tirāẓāta başladı //XI-55// ve en rūḥlu sözü “Romanya’yı 

görmüyor musunuz? Bulgar ḥudūdu tecāvüz etti i‘lān-ı ḥarb etti ilerlemektedir.” dedi.  

 

Ben “Romanya Rusya’nın emir ve tensībiyle ḥareket ediyor. Onun müżāhiri* 

 vardır. Bizime kimse mu‘īn ve müżāhir a değildir. Bizim de [yazılmış 9+�ه�ى*]

Düvel-i Mu‘ażżama’dan bir müżāhirimiz veyā düvel-i muḥāribeden bir müttefiḳ veyā 

mü’telifimiz olsa idi ben de tereddüd etmez idim.” dedim.  

 

Mübāḥese kesb-i şiddet eyledi. Meclisin ekseriyyet-i ‘ażīmesi benim ṭarafımda 

görülüyor idi. Ṣadr-ı A‘żam evvelce hemān i‘lān-ı ḥarbe //XI-56// muvāfaḳat eder gibi 
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göründüğü ḥālde tebdīl-i fikr etti. Baḥis karıştı. Herkes ayağa kalktı birer ikişer 

odalara çekilip konuşmağa başladık. Müẕākere odasının ittiṣālindeki odada ben, 

Ṭal‘at Bey ve Ma‘ārif Nāżırı bulunuyor idik. Ṭal‘at Bey bana “Fenā ettin isti‘fā et 

çekil.” dedi.  

 

Ben de “Sen bilirsin ki ben isti‘fā etmekten çekinmem. Bence isti‘fānın hīç ḥükmü ve 

te’sīri olmadığını sen ḳalben taṣdīḳ edersin. Faḳaṭ bu mes’ele öyle değildir. Mes’ele 

ṣadr-ı a‘żam mes’elesidir. Ṣadr-ı A‘żam hangi ṭarafı re’y ve iltizām eder ise dīger 

ṭaraf //XI-57// yā çekilir veyā ṣadr-ı a‘żam bilisti‘fā yeniden kabine teşkīl eder.” 

dedim.  

 

Ṭal‘at “Doğrudur.” dedi.  

 

Faḳaṭ aṣıl nażara alınacak noḳta Ṭal‘at Bey Đbrāhīm Beyle yalnız kaldığı ve ekseriyyet 

onun re’yinin ḫilāfında bulunduğu ḥālde kendi çekilmek lāzım gelir iken bana 

çekilmek lüzūmundan baḥseylemesi ġarībdir.  

 

Nihāyetülemr – Yarın Ṣadr-ı A‘żam’ın Rusya Sefīri’ni görüp bugünkü teşebbüsāt-ı 

siyāsiyyenin netā’icini anladıktan sonra //XI-58// esās mes’elenin müẕākere 

edilmesine ḳarār verildi. Yarına ta‘līḳ olundu. Meclis dağıldı.  

 

6 Temmūz Sene 329 Cum‘a ertesi  

 

Bugün Bāb-ı ‘Ālī’ye gitd gitmeden Evḳāf Neżāreti’nde iken Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından Midḥat Şükrī Beyle Đstanbul Muḥāfıżı Cemāl Bey geldiler. Bana dediler ki 

“Fırḳamızın ekserīsi ḥarb istiyor ve Edirne’ye gitmek arzūsundadır. Bu ekseriyyete 

sen de tābi‘iyyet etmeğe mecbūrsun.” //XI-59//  

 

Ben “Bu doğru değildir. Sizin bende bir ḥaḳḳınız vardır o da bana ‘Çekil.’ dersiniz 

ben de derḥāl çekilirim. Ḥattā esbāb-ı mūcibe bile sormam. Çünki istinād ettiğim fırḳa 

ekseriyyetine bu ṣūretle ḥürmet edebilirim.” dedim.  

 

“Ḫayır.” dediler. “Đsti‘fānızı ḳaṭ‘iyyen taṣvīb etmiyoruz. Bu sırada buḥrān-ı vükelā 

muvāfıḳ değildir.”  
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Bu ḫuṣūṣta ḫaylī müẕākere cereyān etti. Nihāyet Meclis-i Vükelā’da cereyān edecek 

aḥvāl ve esbāba göre beyān-ı re’y edebileceğimi söyledim. Onlar da gittiler. //XI-60//  

 

Gider iken Cemāl Bey “Đster isen meclise gitme re’yini Ṣadr-ı A‘żam’a tevdī‘ 

eylediğini bir varaḳa ile bildir.” dedi. Ben de “Olamaz.” dedim.  

 

Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Bugün Leyle-i Reġā’ib olmak ḥasebiyle Ẕāt-ı Şāhāne’ye tebrīk 

edilecek ve hem de ṣürre-i hümāyūnun iḫrācı günüdür. Sā‘at vasaṭī birden dīger 

vükelā ile berāber iki buçuğa ḳadar Bāb-ı ‘Ālī’de bekledim. Müẕākereye 

başlayamadık. Đki buçukta Ṣadr-ı A‘żam’ın yanına girdim. Dedim ki “Bugün şimdi 

yarım sā‘ate ḳadar ṣürre-i hümāyūn iḫrāc olunacaktır. Bendeniz //XI-61// müsā‘ade 

eder iseniz gideyim.” dedim. Ṣadr-ı A‘żam “Olur gidiniz.” dedi. Baḥriyye Nāżırı 

Maḥmūd Paşa “Benim otomobil ile git belki yetişemezsiniz.” dedi. Çıktım. Sarāy-ı 

hümāyūna gittim. Bermu‘tād ṣürre-i hümāyūn iḫrāc olundu. 

 

Merāsim 

 

Evḳāf Nāżırı ve Nāżır’ın tensībiyle teşrīfāttan da‘vet olunan evḳāf neżāreti 

erkānından ba‘ẓıları büyük üniformalarını lābis ve nişānlarını ḥāmil idiler. Bilcacümle 

teşrīfāt me’mūrları da formalarını //XI-62// lābis ve nişānlarını ḥāmildirler. 

 

Davet olunan e’imme ve ḫuṭebā sarāyın alt salonun sol sğl cihetinde minderler 

üzerine oturmuş tilāvet-i Ḳur’ān ile meşġūl. O sırada Ẕāt-ı Ḫilāfetpenāhī üst kattan 

indiler. Ṣürre-i hümāyūnun mevẓū‘ bulunduğu denize nāżır odadan girikince sağ 

ṭaraftaki odaya tevcīh buyurdular. Odanın kapısı önünde bulunmakta idim. Salonun 

orta yerine ḳadar gidip Ẕāt-ı Şāhāne’yi istiḳbāl ettim. Birlikte odaya girdik. Oda içine 

//XI-63// iki ṭaraflı konulan māṣanın üzerinde bulunan keselerden iki kırmızı mīşinden 

kese başta bulunuyor idi. Biri Mekke-i Mükerreme’ye dīgeri Medīne-i Münevvere’ye 

‘ā’iddir. Ve bunlar Ḫazīne-i Ḫāṣṣa’dan doğrudan doğruya ṭaraf-ı hümāyūndandır. 

Bunları biẕẕāt mühürlediler. Oradan çıkıp muḳābilinde* [*,��1د�A9 yazılmış] bulunan 

odaya teşrīf a buyurdular. Ben orada kaldım. Bir müddet sonra du‘ā başladı. Ẕāt-ı 

Şāhāne çıktı. Du‘ā da bitti. Bunun üzerine teşrīfāt me’mūrlarının x delāletiyle ben 

Evḳāf Nāżırı önde arkamda //XI-64// Ṣürre Emīni Ḥasan Fehmī Efendi ve onun 
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arkasında Evḳāf Ḳāḍīsı Muṣṭafā Efendi onun arkasında Şūrā-yı Evḳāf Re’īsi Ḥācī 

Evliyā Efendi onun arkasında Muḥāsebeci Ẓiyā Bey ḥuẓūr-ı hümāyūna girdik – 

emsālini idrāk şerefiyle müşerref olduğumuz du‘āsını tilāvet buyuran Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Ḫilāfetpenāhī Emir-i Mekke’ye olan nāme-i hümāyūnunu kendi eliyle ṣürre emīnine 

teslīm buyurdu. Ṣürre Emīni Ḥasan Fehmī Efendi de ṣıḥḥat ve ‘āfiyyet-i hümāyūna ve 

daha pek çok ṣürre iḫrācına muvaffaḳiyyet-i şāhāneye du‘ā etti. Ḥuẓūrdan çıktık. Ben 

ittiṣālindeki odada biraz //XI-65// * ettim [*burada bir kelime eksik olacak]. Ṣürre 

Emīni nāme-i hümāyūnu sarāyın merdiveninde ketḫüdāsına teslīm etti. Ben çıktım. 

Teşrīfāt me’mūrunun delāletiyle ṣürre emīni ile berāber develerin deverān ettiği 

maḥalle geldim. Teşrīfātçı Bey devenin yularını Istabl-ı Āmire Müdīri Bey’den aldı. 

Ẕāt-ı Şāhāne’ye* [*  �ذات ش�ه�� Ẕāt-ı Şāhāne yazılmış] karşı bir temennādan sonra bana 

teslīm etti. Ben de Ẕāt-ı Ḫilāfetpenāhī’ye temennā ve ta‘żīmden sonra devenin 

yularını Ṣürre Emīni’ne teslīm eyledim. Ṣürre Emīni deve ile bir kerre devretti. Sa 

Ẕāt-ı Şāhāne’ye //XI-66// karşı resm-i ta‘żīm ve temennādan sonra sarāy kapısına 

tevcīh ederek çıkıp gitti. Evḳāf nāżırının vażīfesi burada ḫitām bulmakla sarāy-ı 

hümāyūna girdim. Đkinci Mābeyinci Bey’in odasında elbīsemi değiştirdim.  

 

Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Arkadaşlar müẕākereyi bisir bitirmişler ḫulāṣa evvelce 

verilen ḳarār mūcebince “Ordu-yı hümāyūn ḥareket etsin i‘lān-ı ḥarbe lüzūm yoktur.” 

demişler.  

 

Düvel-i Mu‘ażżama’ya teblīġ edilmek üzere ‘Osmān //XI-67// Niżāmī Paşa da bir 

nota ḳaleme almış. Taṣvīb olundu. Yarın ṣabāḥ süferāya teblīġ olunacaktır. 

Başkumandan ‘Đzzet Paşa’nın gelmesi dünkü mecliste tensīb kılınmış idi. O da geldi. 

Faḳaṭ benim ‘avdetimden evvel yine orduya ‘azīmet eylemiş. O da bu fikri taṣvīb 

etmiştir.  

 

Ben de artık i‘tirāẓa lüzūm görmedim. Cenāb-ı Ḥaḳ memleket ḥaḳḳında ḫayırlısını 

iḥsān buyursun. //XI-68//  

 

7 Temmūz Sene 329 Pāzār 
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Dün icrā edilmesi lāzım olan ḳandīl tebrīki dünkü Meclis-i Vükelā ḥasebiyle bugüne 

kalmış idi. Ṣabāḥ vasaṭī sā‘at on birde Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’nda vükelā 

müctemi‘an ḥuẓūr-ı hümāyūna dāḫil olup resm-i tebrīk icrā olundu. //XI-69//  

 

8 Temmūz Sene 329 Pāzār ertesi 

 

Ḳānūn-i Esāsī’nin (111) māddesi mūcebince teşkīli muḳteẓā olan cemā‘at-ı meclise 

dā’ir müẕākerede bulunmak üzere bundan bir māh muḳaddem bir komisyon teşkīl 

ederek Evḳāf Neżāreti’ne da‘vet eylemiş idim. Ẕevāt-ı ātiyyeden mürekkebdir:  

 

Necmeddīn Mollā Bey   Re’īs 

‘Üryānīzāde Cemīl Mollā   A‘ẓā 

Adana Vālīsi Sābıḳ Muṣṭafā Nedīm Bey “ 

Bursa Vālīsi Sābıḳ Ḥüsnī Bey  “ 

Mekteb-i Ḳuẓāt mu‘allimlerinden Antalyalı 

Ḥamdī Efendi     “ //XI-70//  

Çorum Meb‘ūsu Münīr Bey   A‘ẓā 

Saruhan Meb‘ūsu Muṣṭafā Efendi  “ 

Taşlıca Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı Servet Bey “ 

 

Bunların tedḳīḳāt ve müẕākereleri bugün ḫitām buldu. Ḳaleme aldıkları lāyiḥa-i 

ḳānūniyyeyi bana teslīm ettiler. Kendilerine tskm teşekkür ettim. Her ḥālde nażar-ı 

diḳḳate alınacak bir lāyiḥadır. Ṭab‘ettirilmesi īcāb edenlere tenbīh ettim. 

Ṭab‘olunuyor. //XI-71//  

 

9 Temmūz Sene 329 Salı 

 

Bugün vasaṭī altıya ḳadar evḳāfta meşġūl oldum. Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye gittim. 

Başkumandandan telgraf bugün Enver ve Đbrāhīm Beylerin kumanda ettikleri fırḳa 

Kırk Edirne’yi işġāl ettiklerini tebşīr ediyor. Kırkkilisa da işġāl edildiği ve bir günde 

seksen kilometro mesāfe ṭayyedildiği bildiriliyor idi. //XI-72// Ṣadr-ı A‘żam bu ḫaber-

i beşāreti telefon ile ḫākpāy-ı şāhāneye* [*   �ش�ه�� Sخ�ک�� ḫākpāy-ı şāhāne yazılmış] 

bilvāsıṭa ‘arẓetti. Mha Maḥżūżiyyet-i seniyye derḥāl teblīġ olundu. //XI-73// 
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10 Temmūz Sene 329 Cehārşenbih  

 

Bugün vasaṭī sā‘at on birde Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’nda ‘iyd-i millī tebrīki 

vesīlesiyle vükelā ḥuẓūra ḳabūl buyuruldu. Redingot ile dāḫil-i ḥuẓūr-ı hümāyūn 

olundu.  

 

Ḥuẓūrdan çıkınca ṭa‘ām edildi. Oradan dā’irelerxe ‘avdet olundu. Bugün resmen 

eyyām-ı ta‘ṭīliyyeden olduğu ḥālde Meclis-i Vükelā aḥvāl-ı fevḳel‘āde ḥasebiyle ta‘ṭīl 

-i devā’ire cevāz vermemişti. Öğleden sonra ta‘ṭīl olundu. //XI-74//  

 

[buradan sonraki sayfa XI-75-78’i ḥāvī iki varaḳ makasla kesilmiş] 

 

dedi.  

 

Ṣadr-ı A‘żam’ın fikrine muvāfıḳ olan şu müṭāla‘amı mevḳi‘-i taṭbīḳe vaẓ‘edemez 

sanırım. //XI-79// 

 

12 Temmūz Sene 329 Cum‘a 

 

Cum‘a selāmlığı Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde icrā olundu. Namāzdan sonra Baḥriyye 

Nāżırı Maḥmūd Paşa ile bu ‘ācizi Ẕāt-ı Şāhāne ḥuẓūruna ḳabūl buyurdu. Bilmünāsebe 

benim Kāmil Paşa kabinesi zamānında vuḳū‘bulan tevḳīfime naḳl-ı kelām buyurarak 

lütfen şu sözleri söyledi: 

 

“Olvaḳt Kāmil Paşa’ya dedim ki ‘Paşa bunu yapma. Öyle muḥterem ādam tevḳīf 

olunmaz. Utanmaz mısın? Sonra o ādamlara naṣıl me’mūriyyet teklīf olunuyor?’ 

Maḥmūd Paşa’ya ḫiṭāben “Lākin dinletemedim.” //XI-80// beni işāretle “Bu nezā 

evḳāf neżāretini bu kerre benim zōrumla ḳabūl etti.” buyurdular.  

 

(Mülāḥaża) 

 

Geçenlerde ḳandīl tebrīki vesīlesiyle Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi Ḥaẓretlerine 

gitmiş idim. Müşārünileyh de yine bu tevḳīf mes’elesinden baḥsetti ve şu sözleri 

‘aynen söyledi. 
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“Ḫayrī Bey’in tevḳīfi üzerine Kāmil Paşa’ya ‘Paşa utma utanmaz mısın bu ḳadar 

evḳāfa ḫidmet eden ādam tevḳīf olunur mu?’ dedim. Bermu‘tād bir şeyler söyledi 

ammā //XI-81// anlaşılmaz idi.” 

 

Bu sözleri söyler iken Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at ve Māliyye Nāżırı Rıf‘at Beyler de 

ḥāẓır idi. Kāmil Paşa’ya benim için söylenen sözlerden “Utanmaz mısın?” kelimesine 

Paşa’nın hem pādişādhtan ve hem de velī‘ahddan muḫāṭab kalması beni düşündürdü. 

Beni taṭyīb için Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī* [*Gش�ه�F yazılmış] ile Velī‘ahd Ḥaẓretlerinin 

hāşā irtikāb-ı kiẕb eylemeleri ḫāṭıra gelmez ise de böyle ağır bir taḥḳīr karşısında 

Paşa’nın //XI-82// sākit ve sāmit kalması ve devām etmesi daḫī ġarīb göründü. Bunu 

Kāmil Paşa’dan bilvāsıṭa sormak isterim. //XI-83// 

 

16 Temmūz Sene 329 Salı  

 

Bugün ḳableżżuhr Mābeyn-i Hümāyūn’a gittim. Ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl buyuruldum.  

 

Oradan Bāb-ı ‘Ālī’ye geldim. Şūrā-yı Devlet’te ben Ḫalīl Bey Đbrāhīm Beyle 

bilictimā‘ bir encümen-i vükelā teşkīl ettik. Ḫānedān-ı ‘Osmānī ḥaḳlarında bir ḳānūn 

lāyiḥasını tedḳīḳ ve taṣḥīḥ ederek bilikmāl Ṣadr-ı A‘żam’a verdik. Oradan //XI-84// 

Meclis-i Vükelā’ya dāḫil olduk. Bugün müẕākerātın mühimmi Sūriyye’deki Bōstān 

Çiftliği’nin Roçild’e* [*Rotschild] x firāġı mu‘āmelesi idi. Benim ve ‘Osmān Niżāmī 

Paşa’nın ve Bōstānī Efendi’nin muḫālefetine karşı ekseriyyetle bu firāġ ḳabūl ve 

taḳarrür etti. //XI-85//  

 

28 Ramaẓān Sene 331 18 Aġustos Sene 329 Pāzār  

22 Temmūz Sene 329  

 

Pāzār ertesi günü ramaẓān-ı şerīfin birinci günüdür. Ramaẓān ḫāṭırātını günü gününe 

yazamadığımdan bugün biraz rāḥatsız olduğumdan evde kaldığımdan bilistifāde 

mücemmelen yazıyorum. Ramaẓāndan bir gün muḳaddem (pāzār) Meclis-i Vükelā 

Bāb-ı ‘Ālī’de ictimā‘ etti. Ḫitām-ı müẕākerede Ṣadr-ı A‘żam vükelāya ḫiṭāben “Yarın 

ramaẓān-ı şerīftir. Ẕāt-ı Şāhāne vükelāyı ifṭāra da‘vet ediyor. Đfṭārdan sonra ḥuẓūra 
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ḳabūl olunacaksınız. Resm-i tebrīk olvaḳt icrā edilecektir. Yarın aḫşām sarāydayız.” 

//XI-86//  

 

Pāzār ertesi aḫşāmı Yıldız Sarāyı’na gittik. Đfṭār ṣofrası Çit Ḳaṣrı’nda tertīb edilmiş 

idi. Ṣofraya Ṣadr-ı A‘żam riyāset etti. Ḥarbiyye Nāżırı orduda bulunduğundan ondan 

mā‘adā bilcümle vükelā mevcūd idi. A‘yān Re’īsi Sa‘īd Paşa da birlikte idi. Sarāy 

erkānından Başmābeyinci Ḫālid Ḫūrşīd ve Başkātib ‘Alī Fu’ād ve Đkinci Mābeyinci 

Tevfīḳ Beyler ile Seryāver Ṣāliḥ Paşa ve Teşrīfāt-ı ‘Umūmiyye Müdīri Đsmā‘īl Cenānī 

Bey ṣofrada idiler. Ba‘deṭṭa‘ām ḥuẓūr-ı hümāyūna girdik. Ṣadr-ı A‘żam resm-i tebrīki 

icrā īfā ṣadedinde bir kaç söz söyledi. Faḳaṭ yavaş söylediğinden anlayamadım. Ẕāt-ı 

Şāhāne’nin bu gibi günlerde //XI-87// beyān-ı maḥżūżiyyet emrinde söylediği sözleri 

işittim. Ḥuẓūrdan çıktık. Her birimize mücevherli hediyyeler verildi. Bana pırlanta ile 

muraṣṣa‘ bir çift kol düğmesi hediyye buyuruldu. Hediyyeler bir tepsi içinde 

Seresvābī Sābit Bey’in elinde olduğu ḥālde oturmakta olduğumuz başmābeyincinin 

odasına girildi. Kutular beyāẓ aṭlas ile sarılmış ve üzerlerine herkesin ismi yazılmış 

idi. Başmābeyinci birer birer tepsiden alıp mühdāileyh olan ẕātlara teslīm ediyor idi. 

Tesellüm eden ẕāt ayağa kalkıp resm-i ta‘żīm ile alıyor idi.  

 

Bundan sonra sarāydan çıktık. x XI-88//  

 

Bu ramaẓān-ı şerīfin üçüncü cum‘asından mā‘adā her cum‘a günkü namāzdan sonra 

maḥfil-i hümāyūnda ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl buyuruldum. Đlk cum‘a gününde yalnız 

olarak ḳabūl buyuruldum. Telaḳḳī ettiğim irāde-i şāhāne “Şeyḫülislām-ı Sābıḳ 

Cemāleddīn Efendi biliyorsunuz ya Fransa’dadır. Pek sıkılıyor imiş. ‘Ramaẓān-ı 

şerīfte diyār-ı ecnebiyyede naṣıl kalayım?’ diyor imiş. Gelse bir ẓarar var mı?” 

 

“Kulunuzca hīç bir ẓarar yoktur. Ẕāten kendisi arzūsuyla gitti. Yine arzūsuyla 

gelebilir.”  

 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī “Öyle ammā biraz kendisine emniyyet verilmek istiyor imiş. 

Ṣadr-ı A‘żam ile görüş de buraya gelmesi için ne yapmak lāzımgelir ise yaparsınız. 

Bu ādam bize lāzım değildir. Yalnız //XI-89// Đstanbul’a gelmesine māni‘ olunmasın. 

Dāmādı Cemīl Paşa x iyi ādamdır. Faḳaṭ oğlu Muh (Muḫtār) çok fenādır.”  
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“Đrāde-i şāhānenizi Ṣadr-ı A‘żam Paşa kulunuza yarın teblīġ ederim Efendimiz.” 

dedim. Ḥuẓūrdan çıktım.  

 

Selānikli bizim Midḥat Şükrī Bey Pençşenbihpāzārı’nda civārında Bank-ı ‘Osmānī 

civārında ‘araba içinde geçerken* [*  6Dک.�ک6 ا� geçerken iken yazılmış] bir dükkānda 

mevcūd benzinler işti‘āl ederek mecrūḥ olmuş ve Beyoğlu’nda Almanya 

Ḫastaḫānesi’ne //XI-90// yatırılmış idi. Bugün selāmlıktan sonra oraya gideceğimden 

Şehremīni Doktor Cemīl Paşa’ya berāber gelmesini ricā ettim ḳabūl etti. Otomobilde 

gider iken Ẕāt-ı Şāhāne’nin kayınpederi ḥaḳḳındaki irādelerini söyledim. Paşa biraz 

telāş ederek “Benim ḫaberim yoktur ricā ederim benim Ẕāt-ı Şāhāne’ye ma‘rūẓātta 

bulunduğumu żannetmesinler.” dedi.  

 

“Kayınpederiniz değil midir ma‘rūẓātta bulunsanız ne olur?” dedim.  

 

“Ḫayır bulunmadım ve bulunmam. Īcāb eder ise sizden ricā ederim Ẕāt-ı Şāhāne’ye 

‘arẓetmem.” dedi. //XI-91//  

 

Ḫastaḫānede Midḥat Bey’i gördük. Lehulḥamd tehlike yoktur.  

 

Yolda Cemīl Paşa’nın kayınbirāderi Muḫtār Bey’den de baḥsolundu. Cemīl Paşa dedi 

ki “Onu ıṣlāḥ etmek mümkin değildir. Kendisine ne me’mūriyyet verilse beğenme 

beğenmez gözü ṣadr-ı a‘żam olmakatadır.” Ben ḥayret ettim. Dedim ki “Çok ġarībdir. 

Lüṭfī Fikrī Bey’in Esbaḳ Ma‘ārif Nāżırı Emrullāh Efendi’ye ‘Arkadaşlarına söyle de 

beni ṣadr-ı a‘żam yapsınlar.’ dediğini işittim. Faḳaṭ Muḫtār Bey’in de bu arzūda 

olduğunu bilmiyor idim.” //XI-92// 

 

Leyle-i Ḳadir’den birkaç gün evvel Velī‘ahd Ḥaẓretleri vükelāyı Dolmabāġçe 

Sarāyı’nda ifṭāra da‘vet etti. Đfṭārdan on daḳīḳa evvel yemek salonuna dāḫil olacak 

ṣōfadaki pencerelerin perdeleri tutuştu. Bereket versin söndürdüler. Yoksa sarāy yanıp 

x kül olacaktı* [*.-�ى��	ا yazılmış]. Allāh sakladı. Ṣofrada Velī‘ahd riyāset etti. 

Muvācehesinde Ṣadr-ı A‘żam olur oturdu. Yemekten sonra yarım sā‘at ḳadar bizi 

yalnız bıraktı. Ḥareme gitti. O sırada teşrīfātçısı Cemāl Bey her birimize birer hediyye 

teslīm etti. Bana bir altın sā‘at kapağı üzerinde Velī‘ahd’ın isminin ilk //XI-93// 
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ḥarfleri ki (yā - ‘ayn) ḥarfleri maḥkūk ve ufak pırlanta ile terṣī‘ edilmiştir. Sonra 

Velī‘ahd geldi bir sā‘atten ziyāde oturduk.  

 

Yirmi altı Ramaẓān Cum‘a günü selāmlık Yıldız’da Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde icrā 

buyuruldu. Bu aḫşām Kadir Alayı yine bu cāmi‘-i şerīfte icrā olunacağından ḫāneme 

‘avdet etmedim. Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey’in ‘arabasıyla Beyoğlu’na gittim. 

Sūriyye’den gelen ‘Arab hey’eti ki evvelce beni ziyāret etmişler idi Pera Palas 

Oteli’nde onlara i‘āde-i ziyāret eyledim. Meḥmed Paşa ‘Ażem //XI-94// 

‘Abdurraḥmān Bey Yūsuf Şeyḫ Es‘ad Şakīr Meḥmed Paşa maḫdūmu Doktor Ḥasan 

Esīr Efendi Mīr Şekīb Arslan’dan ‘ibāret idi.  

 

Oradan sarāya ‘avdet eyledim. Bermu‘tād bugün ḫatm-ı şerīf var idi. Enderūn 

ḥāfıżları münāvebe ile ramaẓān-ı şerīfte ḥuẓūr-ı hümāyūnda muḳābele olunurlar kyd 

Ḳadir Günü ikindiden sonra ḫatm-ı Ḳur’ān-ı ‘Ażīm ederler. Başmābeyinci’nin 

odasında idim. Đkinci Seccādeci Ẕekeriyā Bey geldi. “Efendimiz sizi da‘vet ediyorlar 

ḫatm-ı şerīfte bulununuz.” dedi önüme düştü sarāyın üst katına çıktık. Ḥamīdiyye 

Cāmi‘i ṭarafına nāżır salonuna girdim. Ẕāt-ı Şāhāne kapıdan girince //XI-95// solda 

yerde bir minder üzerinde diz üzeri oturur idi. Kapıda resm-i ta‘żīmi bir temennā ile 

īfā ettim. Eliyle oturacağım yeri işāret buyurdular. Muvācehe-i hümāyūnda üç ḥāfıż 

oturmuşlar birer birer okudular ben de ḥāfıżların sağında Başkātib’in üstünde bir 

mindere oturdum. Ḫatimden sonra Ẕāt-ı Şāhāne bize doğru geldi. Bilḫāṣṣa bu ‘abd-ı 

‘ācize iltifāt buyurdu. “Burada bulunduğunuzdan çok memnūn oldum. Allāh emsāl-i 

kesīresiyle müşerref etsin.” dedi. Odalarına teşrīf buyurdular. Biz de Başkātib’in 

odasına gittik.  

 

Đfṭārda vükelādan Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd* [*	9�� yazılmış] Paşa da var idi. Ẕāt-ı 

Şāhāne ikimize bir iltifāt-ı maḫṣūṣ olmak üzere kendi ṭa‘āmlarından //XI-96// dört kap 

yemek göndermxişler idi.  

 

(1) Beykoz Çorbası (2) Yumurta (3) Börek (4) Yassı Kadāyıf. Bunlar mevcūd 

eṭ‘imeye ‘ilāveten gönderilmiş idi. Ṭa‘āmdan sonra Đkinci Bey’in odasında ḳahveler 

aç içildi. Vaḳt-i ‘işā taḳarrüb etti. Ḥamīdiyye Cāmi‘i’ne gittim. 
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Ḳadir alayında büyük üniforma giymek lāzım geleceğini Başmābeyinci’ye söyledim 

ve evvelki sene Ayasofya’da Leyle-i Ḳadir Alayı’nda büyük forma giydiğimizi 

anlattım. Teşrīfāt-ı ‘Askeriyye Nāżırı ‘Alī Refīḳ Paşa “Bizim teşrīfāt niżāmnāmesinde 

‘Cum‘a forması giyilecek.’ diyor.” dedi.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne teşrīfāt uṣūlünü cidden herkesten //XI-97// ziyāde bildiği için isti’ẕāna* 

 ا7ت�داḳarār verdik. Başmābeyinci Ḫālid Ḫūrşīd Bey isti’ẕān* [*6 [yazılmış ا7ت�دا2�*]

yazılmış] etti. Cum‘alık forma iktisā etmekliğimiz irāde buyuruldu. O ṣūretle 

bulunduk. Terāvīḥ namāzını edādan sonra Beşiktaş Đskelesi’ne indim. Ḫuṣūṣī bir ufak 

vapur ile Sirkeci’ye geldik. Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey Teşrīfāt-ı ‘Askeriyye Nāżırı ‘Alī 

Paşa ve Mūsīḳa Kumandanı Fā’iḳ Bey birlikte idiler. Sirkeci’den Esbaḳ ‘Adliyye 

Nāżırı Memdūḥ Beyle elyevm ‘Adliyye Müsteşārı ‘Azmī Bey’i aldık. Başkātib 

Ḳāḍīköyü’ne çıktı. Biz de Kalamış’a çıktık. ‘Araba ile ḫānelerimize ‘avdet eyledik. 

//XI-98//  

 

‘Đyd-i Fıṭr’ın birinci günü 21 Aġustos Sene 1329 Cehārşenbihdir. Ṣalāt-ı ‘iyd 

Beşiktaş’ta Sinān Paşa Cāmi‘i’nde edā olundu. Oradan alay-ı vālā ile Dolmabaġçe 

Sarāy-ı Hümāyūnu’na gidildi. Mu‘āyede-i seniyye resmi icrā kılındı. Oradan Hey’et-i 

Vükelā büyük üniformalarıyla velī‘ahd sarāyına ‘azīmet ve resm-i tebrīke müsāra‘at 

eylediler. Velī‘ahd Ḥaẓretlerinin tebrīki büyük forma ile olmayıp redingot ile īfāsı 

mu‘tād idi. Bu bayram da böyle resmī olması vükelāca tensīb ve ḳarārgīr oldu.  

 

Đkinci bayram günü ṣabāḥleyin Ṣadr-ı A‘żam’ın //XI-99// Yeniköy’deki sāḥilḫānesine 

gittim. Vasaṭī sā‘at ikide Meclis-i Vükelā orada in‘iḳād etti. Bulgar muraḫḫaṣlarıyla 

müẕākereye me’mūr olacak ‘Osmānlı muraḫḫaṣlarının ta‘yīni müẕākere olundu. 

Netīcede Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Beyle Baḥriyye Nāżırı Maḥmūd Paşa ve Şūrā-yı 

Devlet Re’īsi Ḫalīl Bey’in intiḫābına ḳarār verildi. Yevm-i ictimā‘ ve müẕākere 

te’emmül edildi. Müẕākerenin uzatılmaması ḫuṣūṣu ārā-yı ‘umūmiyyeye muvāfıḳ 

görülerek cum‘a ertesi günü ictimā‘ muvāfıḳ görülmüş ise de Ṣadr-ı A‘żam Paşa dīger 

odada bulunan me’mūrīn-i ḫāriciyye ile görüşüp ‘avdet ettiğinde “Cum‘a ertesi günü 

müẕākere ḳābil olamayacaktır çünki muraḫḫaṣlarımızın gerçi irādelerini istiḥṣāl 

mümkin ise de me’mūriyyet ve ṣalāḥiyyetlerini //XI-100// mübeyyin olan fermān-ı 

‘ālīnin tertībi gibi merāsim-i ḳalemiyyenin cum‘a ertesi gününe ḳadar īfāsı mümkin 

olamıyor. Şu ḥāle nażaran pāzār ertesi gününe kalacaktır.” dedi. Đttifāḳ-ı ārā ile ḳabūl 
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edildi. Maḥall-i ictimā‘ da Bāb-ı ‘Ālī’de Ḫāriciyye Neżāreti’nin dā’iresi olması 

taḳarrür eyledi. Vasaṭī sā‘at beş buçukta meclise ḫitām verildi.  

 

‘Đyd-i fıṭr 23 Aġustos Sene 329 Cum‘ayı günü cum‘a namāzını Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī 

Yıldız’daki Ḥamīdiyye Cāmi‘i’nde edā etti. Cum‘a selāmlığında küçük üniforma 

giymek mu‘tāddır. Ben de cum‘alık küçük üniformayı giymiş idim. Meger cum‘a 

günü bayrama teṣādüf //XI-101// eder ise büyük üniforma iktisā etmek lāzımgelir 

imiş. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ile ma‘iyyeti erkānı büyük forma giymiş ve nişān 

kordonlarını ta‘līḳ eylemiş oldukları ḥālde geldiler. Ben küçük forma ile cāmi‘-i şerīf 

kapısında (maḥfil-i hümāyūn kapısında) istiḳbāl ettim. Faḳaṭ münāsib görmedim. 

‘Avdet-i şāhānede resimde bulunmadım ve Teşrīfāt-ı ‘Umūmiyye Dā’iresi’nden 

ḫaberdār edilmediğiniğimden i‘tiẕār ettiğimi ‘arẓ Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey vāsıṭasıyla 

‘arẓettim. //XI-102// 

 

30 Aġustos Sene 329 Cum‘a 

 

Bugün selāmlık resm-i ‘ālīsinden sonra ḥuẓūr-ı hümāyūna Maḥmūd Paşa ile berāber 

dāḫil oldum. Đltifāt buyuruldu. Şāyān-ı ḳayd x mühim bir şey olmadı.  

 

Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey’e “Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-i Đslāmiyye’ye bu sene ben re’īs 

vekīli intiḫāb edildim. Cem‘iyyetin dā’imī bir yeri yoktur. Nūr-ı ‘Osmāniyye Maḥfil-i 

Hümāyūnu’nu Sulṭān ‘Abdülmecīd merḥūmun zamānından beri hīç bir pādişāh teşrīf 

etmediğinden mensī ve ġaremfürūş bir ḥālde kalmıştır. Efendimiz bunu Cem‘iyyet-i 

Tedrīsiyye-i Đslāmiyye’ye //XI-103// taḫṣīṣ buyursalar hele Dārüşşafaka’nın ḥāli pek 

perīşāndır.” dedim.  

 

‘Arẓedeceğini ve yarın telefon ile irāde-i seniyye ne ṣūretle şerefta‘alluḳ ederse bana 

bildireceğini va‘adeyledi.  

 

Selāmlıktan sonra Kuruçeşme’de Aḥmed Rıẓā Beyefendi’nin yalısına gittim. Yedi 

sekiz māhtan beri Avrupa’da bulunan müşārünileyh ‘avdet etmiş idi. Đbrāz-ı 

muṣāḥebetten sonra Merkez-i ‘Umūmī’den Doktor Nāżım ve Eyyūb Ṣabrī ve 

Diyārbekirli Ẓiyā Beyler ile Aḥmed Nesīmī ve Kemāl Beyler geldiler. Kastamonu 

//XI-104// Meb‘ūs-ı Sābıḳı Aḥmed Māhir Efendi de orada idi. Bana hücūma 
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başladılar. (Medresetülvā‘iżīn’e) Küçük Ḥamdī Efendi’yi mu‘allim ta‘yīn ettiğimi 

bahāne ederek “Medreseyi kapatmalıdır.” dediler.  

 

Ben “Medrese ben evḳāf nāżırı iken kapanmaz. Küçük Ḥamdī Efendi bu memlekette 

yazmak ve okumak ve yaşamak ḥaḳḳını ḥā’iz ġāyet muḳtedir bir ẕāttır.” dedim.  

 

Doktor Nāżım “Bize muḫāliftir mürteci‘dir.” dedi.  

 

Ben “Ḫayır bize muḫālif değildir ve hīç //XI-105// fırḳaya mensūb değildir. Bilḫāṣṣa 

bana söz verdi ve dedi ki ‘Ben hīç bir fırḳa-i siyāsī ile tevḥīd-i mesā‘ī etmek fikrinde 

değilim. Eğer bir fırḳa ile tevḥīd-i mesā‘ī edecek olur isem sizinle çalışırım.’ dedi. 

Ben de bu sözünü o vaḳit Merkez-i ‘Umūmī’ye teblīġ ettim. Bāb-ı ‘Ālī inḳılābını 

müte‘āḳib Merkez-i ‘Umūmī memleketimizde erdbāb-ı iḳtidārdan ne ḳadar muḫālif 

görünür ẕevāt var ise onların celb-i ḳulūbuna teşebbüs etmek ve fırḳamıza imāle 

eylemek üzere bir encümen teşkīl etmiş idi. O encümen ‘Alī Münīf Bey’i ve şimdi 

Diyārbekir //XI-106// Vālīsi Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey’i Edirne Vālīsi Ḥācī ‘Ādil Bey’i ve 

beni me’mūr etmiş idi. Şimdi a siz o ḳarārı ne çabuk unuttunuz?” dedim.  

 

Đstanbul Muraḫḫaṣı Kemāl Bey “Faḳaṭ Merkez-i ‘Umūmī’nin ondan evvel vermiş 

olduğu bir ḳarār vardır. Onu muḥāfaża etmedi ki bunu muḥāfaża etsin.” dedi. 

 

Ben cevāben “Ondan evvelki ḳarārını bilmiyorum. Ma‘hāẕā mu‘teber olan son 

ḳarārdır.” dedim.  

 

Faḳaṭ bunların mücerred benim ‘aleyhime //XI-107// hücūm etmek için 

Medresetülvā‘iżīn mu‘allimlerini bahāne ederek ittifāḳ ettiklerini anladım.  

 

31 Aġustos Sene 329 Cum‘a ertesi  

 

Bugün vasaṭī sā‘at ba‘deżżuhr üç rāddelerinde Mābeyn-i Hümāyūn Başkātibi ‘Alī 

Fu’ād Bey telefon ile bana ba‘ẓı īrādāt-ı şāhāne teblīġ etmek üzere geleceğini söyledi 

ve yarım sā‘at sonra geldi.  
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Evvelā selām-ı şāhāneyi ba‘detteblīġ //XI-108// dedi ki “Ẕāt-ı Şāhāne (senin) 

Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-i Đslāmiyye riyāsetine intiḫāb olunduğunuzdan* [*C'$آ���	ا 

olunduğunuz yazılmış] dolayı pek maḥżūż oldu. Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye’nin ve 

bilḫāṣṣa Dārüşşafaka Mektebi’nin teraḳḳī ve tekāmülüne dīger a‘ẓā-yı kirām ile 

birlikte çalışmanızı pek ziyāde arzū buyururlar ve ‘Selāmımı a‘ẓā-yı kirāma teblīġ 

buyursun.’ dediler. Nūr-ı ‘Osmāniyye Maḥfil-i Hümāyūnu’na gelince ‘Ẕāten orası 

sapa bir yerdir. Oraya selāmlık icrā edemiyorum. Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye’nin maḥall-i 

ictimā‘ı olmak üzere kendilerine terk ve taḫṣīṣ ediyorum.’ buyurdu ve bu irāde-i //XI-

109// şāhānelerini telefon ile teblīġ edecek idim – şevketme’āb Efendimiz ‘Biẕẕāt 

evḳāfa gidiniz teblīġ ediniz.’ diye fermān buyurdu.” diye teblīġātta bulundu. Gerek 

kendi nāmıma ve gerek arkadaşlarım nāmına ‘arẓ-ı şükrān eyledim ve bu idāre-i 

seniyyeyi evḳāf nāżırı ṣıfatıyla hem Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-i Đslāmiyye Riyāseti’ne 

(maḳām-ı ṣadārete) hem de Đstanbul Evḳāf Müdīrliği’ne iki ḳıṭ’a teẕkere ile teblīġ 

eyledim. //XI-110//  

 

1 Eylūl Sene 329 Pāzār  

 

Ba‘deżżuhr Dā’ire-i Ṣadāret’e gittim. Ṭal‘at Bey de geldi (dāḫiliyye nāżırı). Merkez-i 

‘Umūmī a‘ẓāsından ba‘ẓılarının ve bilḫāṣṣa Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā Kāżım 

Efendi’nin Medresetülvā‘iżīn mu‘allimlerine i‘tirāẓ etmekte olduklarını söyledi. Ben 

de Aḥmed Rıẓā Bey’de ḫānesinde cereyān eden ḥāli anlattım. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa – Ṭal‘at Bey’e “Ricā ederim unutmasınlar* [*��2	�� yazılmış]. Ben ا	1

kātib-i ‘umūmī idim sen de benden sonra kātib-i ‘umūmī //XI-111// oldun. Bu da 

(beni işāretle) Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsındandır. Bu ādamlar daha ne istiyorlar ve 

Merkez-i ‘Umūmī işte burasıdır.” dedi.  

 

Ṭal‘at Bey sükūt etti. Faḳaṭ Ṭal‘at Bey’in ḥāli benim ‘aleyhimde vuḳū‘bulan 

cereyāndan biraz memnūn oluyor gibi görünmekte idi. Olur ya belki bunu da 

memleketin menfa‘atine muvāfıḳ görüyor çünki nāmūslu ādamdır.  

 

Ben Ṣadr-ı A‘żam’a “Hīç bir ferd ilā nihāye nāżır olamaz. Īcāb ederse ben de 

çekilirim.” dedim. //XI-112// Ṣadr-ı A‘żam o vaḳit “Evet öyledir faḳaṭ ba‘ẓı ẕevāt 

ta‘ayyün etmiştir. Meselā Ḫayrī Bey ilā nihāye evḳāf nāżırıdır.” dedi.  
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Ṭal‘at Bey “Evet öyledir ba‘ẓan ben Ḫayrī Bey’in muḫālefetlerine binā’en ‘Amān şu 

Ḫayrī Bey çekilsin* [*6���%. yazılmış].’ derim. Faḳaṭ onun yerine daha iyisini 

bulamam yine ‘Ḫayrī Bey kalsın.’ diye düşünürüm.” dedi.  

 

Ben de “Ne yapayım ‘Osmān Niżāmī Paşa gibi sigaranıza kibrīt yakacak derecede 

teẕellül* [* yazılmış] edemem fikrimi söylemeyim mi ne söyler iseniz 1ز�

‘Kerāmettir.’ mi diyeyim?”  

 

Ṣadr-ı A‘żam “O vaḳit refāḳat olmaz.” dedi. //XI-113// 

 

Defter XII 

 

2 Eylūl Sene 1329 Pāzār ertesi 

 

Bugün ba‘deżżuhr sā‘at vasaṭī beşte Merkez-i ‘Umūmī Kātib-i ‘Umūmīsi Fetḥī Bey 

Dā’ire-i Evḳāf’a geldi. “Cemā‘at-ı Đslāmiyye Ḳānūnu lāyiḥası ḥāẓır olduğundan 

Merkez-i ‘Umūmī ile müẕākere etmek isterim çünki programa müte‘alliḳtir.” dedim.  

 

Fetḥī Bey “Kongreden sonra olsa olmaz mı?” dedi. 

 

Ben “Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından üç kişi tefrīḳ ediniz. Meselā //XII-01// Kemāl 

Beyle Mūsā Kāżım Efendi ve Diyārbekirli Ẓiyā kāfīdir.” dedim.  

 

Fetḥī Bey “Ḳābil değildir gelmezler. Onlar da kongrede bulunmak isterler.” 

Kongreden sonra müẕākere edilmesine ḳarār verdik. //XII-02// 

 

20 Eylūl Sene 329 Cum‘a 

 

Cum‘a Selāmlığı Beşiktaş’ta oldu. Selāmlıktan sonra Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Ihlamur 

Ḳaṣrı’nı teşrīf etti. Ma‘iyyet-i şāhānede benim de bulunmamı irāde buyurdu. Başkātib 

‘Alī Fu’ād Bey’in ‘arabasıyla Iḫlāmūr Ḳaṣrı’na gittim. Đki sā‘at ḳadar kaldım. Her 

ṭarafı gezdim. Ḳaṣır pek dilnişīndir. Ẕāt-ı Şāhāne ḥuẓūra ḳabūl buyurdu. Ḥuẓūrda 

benden başka kimse bulunmadı. Evvelā //XII-03// kasırdan baḥsederek “Peder 

merḥūm ḥüsn-i ṭabī‘at ṣāḥibi idi. Bu ḳaṣrı burada yaptırdı. Bahār mevsiminde* [*
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,�9�	� yazılmış] pek çok bülbül vardır. ‘Ādetā pencerelerin önünde gezerler. Mayısta 

seni bir kerre buraya getiririm.” diye iltifāt buyurdu. Ben de ‘arẓ-ı teşekkür ettim. 

Sonra Ẕāt-ı Şāhāne’nin oturduğu ḳaṣrın şimālinde aga ġāyet büyük ağaçlar altında bir 

sed oduğunu ve orada pederi ‘Abdülmecīd Ḫān merḥūmun yemek yediğini söyledi ve 

meẕkūr seddi görüp görmediğimi sordu. Ben de “Gördüm Efendim //XII-04// 

Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey ve Seryāver Ṣāliḥ Paşa ve Serseccādeci Emīn Bey 

kullarınızla baġçenin her ṭarafını gezdim. Emīn Bey meẕkūr seddi gösterdi.” dedim.  

 

Sonra Vaḥīdeddīn Efendi’nin Ṣadr-ı A‘żam ile Đstanbul Muḥāfıżı Cemāl Bey’den 

müştekī olduğunu ve kendisine gelip (Beşiktaş’a naḳil vesīle) şikāyet ettiğinde 

cevāben “‘Birāder sen hīç bir şeye karışmamalısın. Fırḳa işlerine karışmak senin için 

doğru olmaz. Şimdiye ḳadar karışmışsan tövbe et.’ dedim.” buyurdu. //XII-05// Bu 

vādīde baḥis biraz temādī etti. Ṣadr-ı A‘żam’ı sordu.  

 

Nihāyet nerde oturmakta idüğümü su’āl buyurdu. Erenköyü’nde iḳāmet etmekte 

olduğumu ‘arẓettim. “Öyle ise gidiniz geç kalmayınız.” diye ruḫṣat verdiler. 

Ḥuẓūrdan çıktım. //XII-06// 

 

27 Teşrīn-i Evvel Sene 329 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā’dan çıktık Ḫalīl Beyle Maḥmūd Şevket Paşa’nın ḳabrini 

ziyāret ettik (‘arefe). Oradan Ḫalīl Bey’in (Şūrā-yı Devlet Re’īsi) Şişli’deki ḫānesine 

gittik. Gece orada kaldım. Ṣabāḥleyin birlikte Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittik. 

Bayram alayı Dolmabāġçe Cāmi‘-i Şerīfi’nde oldu. Alayda bulunduk. Bir kaç gün 

muḳaddem iḥsān buyurulan nişānları ta‘līḳ ettik. Vükelāya Şeyḫülislām //XII-07// ile 

Nāfı‘a Nāżırı’ndan başkasına nişānlar verildi. Ma‘ārif ve Zirā‘at ve Posta Nāżırlarına 

Birinci Mecīdī dīgerlerine de Birinci ‘Osmānī iḥsān buyuruldu çünki biz evvelce 

Birinci Mecīdī almış idik. Mu‘āyede resminde bermu‘tād vükelā başta Ṣadr-ı A‘żam 

ve yanında Şeyḫülislām Ma‘zūlü * [*��		C!9 yazılmış] Mūsā Kāżım Efendi ve ondan 

sonra dīger vükelā taḥt-ı hümāyūnun solunda resm-i mu‘āyedenin nihāyetine ḳadar 

ayakta bulunduk. Taḥtın sağında şehzādegān ayakta onların arkasında dāmād paşalar 

ve beyler bizim xarkamızda da Mābeyn-i Hümāyūn erkān-ı me’mūrīni aḫẕ-ı mevḳi‘ 

//XII-08// etmişler idi. //XII-09//  
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[sayfa XII-10-20 boş] 

 

2 Mart Sene 330 Pāzār günü vasaṭī sā‘at altıda Mābeyn-i Hümāyūn Müdīri Recā’ī 

Bey ṭaraf-ı şāhāneden Erenköyü’ndeki müstācir bulunduğum ḫāneme geldi. Selām ve 

iltifāt-ı şāhāne ile berāber Şeyḫülislām Es‘ad Efendi Ḥaẓretlerinin isti‘fāsı nezd-i* 

 hümāyūnda ḳabūl buyurulmakla yarın eẕānī sā‘at beşte sarāy-ı [yazılmış 2ز*]

hümāyūna gelmekliğim irāde-i seniyye muḳteẓāsından bulunduğunu ve meşīḫat-ı 

celīlenin ‘uhdeme tevdī‘ buyurulacağından beşten sonra alay icrāsı muḳarrer idüğünü 

teblīġ eyledi. Rabbim Mütte‘āl Ḥabīb-i Ekremi ḥürmetine bu ‘abd-ı ‘ācizi şu emr-i 

mühimde muvaffaḳ //XII-21// buyursun dünyā ve āḫirette utandırmasın Āmīn yā 

Rabbül‘ālemīn.  

 

Ḫayrī 

 

3 Mart Sene 330 Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin Erenköyü’nden Đstanbul’a indim. Doğru evḳāfa gittim. Bir sā‘at ḳadar 

meşġūl oldum. Oradan eẕānī sā‘at beşte Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. 

Serḳurenā Tevfīḳ Bey istiḳbāl ederek odasına götürdü. Müte‘āḳiben Ṣadr-ı A‘żam 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretleri geldi. O sırada tebdīl-i cāme ettiğinden ḥuẓūr-ı 

hümāyūna ḳabūl buyurulacağıma dā’ir olan irāde-i ḫilāfetpenāhī //XII-22// teblīġ 

edilmekle evvelce ṣudūrdan ‘Adliyye Nāżır-ı Esbaḳı refīḳ-i muḥteremim Turşucuzāde 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’nin iḥẓār edilmiş olan elbīsesini giydim. xx Kisve-i 

‘ilmiyye ile Ṣadr-ı A‘żam refāḳatinde ḥuẓūr-ı ‘ālī-yi ḫilāfete dāḫil oldum. Ṭaraf-ı 

şāhāneden ‘uhde-i tevcīh olunan mesned-i meşīḫatın ehemmiyyeti ve bu ḫidmette de 

muvaffaḳiyyetim teẕkār ve temennī olundu. Rāsime-i şükrān īfā edilerek ḥuẓūrdan 

çıkıldı. Ṣadr-ı A‘żam Bāb-ı ‘Ālī’ye gittikten yarım sā‘at sonra Meşīḫat Alayı sarāydan 

başladı.  

 

Serḳurenānın iḥẓār eylediği ferve-i beyzāyı //XII-23// sarāyın alt katında Sā‘at Kulesi 

ṭarafında denize nāżır olan birinci odada – vükelāya maḫṣūṣ oda – lābis oldum. 

Bilcümle sarāy erkānı rīḫtıma ḳadar teşyī‘ eylediler. Orada ḥāẓır bulunan istimbota 

rākib oldum. Büyük formasını lābis olan Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey ile yāverāndan 

Meḥmed ‘Alī Bey de berāber rākib oldular. Sirkeci’de Polis Müdīri-i ‘Umūmīsi Bedrī 
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Merkez Kumandanı Ḫalīl Beyler ve Bāb-ı ‘Ālī teşrīfāt me’mūrları istiḳbāl eylediler. 

Orada Istabl-ı Āmire’den ḥāẓır bulunan son ‘arabaya yalnız olarak bindim. Öndeki 

‘arabaya başkātib ile teşrīfātçı ve daha öndeki ‘arabaya dīger ẕevāt elbīse-i 

resmiyyelerini lābis olarak bindiler. //XII-24// Đskeleden Bāb-ı ‘Ālī’ye ḳadar iki ṭaraflı 

ḫalḳ toplanmış taṣavvurun fevḳinde ġalebelik ḥuṣūle gelmiş idi. Bāb-ı ‘Ālī’de de 

bilcümle vükelā ve ricāl-i devlet toplanmış Ṣadr-ı A‘żam Paşa büyük üniformasıyla 

‘Arẓ Odası’nın kapısında istiḳbāl etti. Dīger vükelā sivil idiler. ‘Arẓ Odası’nın 

pencereleri önünde aḫẕ-ı mevḳi‘ edildi. Serkātib-i şehriyārī ḫaṭṭ-ı hümāyūnu 

ba‘dettaḳbīl Ṣadr-ı A‘żam’a verdi. O da taḳbīl ederek Ṣadāret Müsteşārı Emīn Bey’e 

verdi. Emīn Bey öpüp başına koyduktan sonra cehren okudu. Bilcümle cerā’id-i 

yevmiyyede münderic bulunmasına mebnī burada dercine lüzūm görmem. //XII-25// 

Ba‘delkırā’a Du‘āgūy Efendi muḫtaṣar bir du‘ā ettiikten sonra evvelā Ṣadr-ı A‘żam 

onu müte‘āḳib vükelā-yı fiḫām tebrīk ettiler. Onları müte‘āḳib orada ḥāẓır bulunan 

ricāl-i devlet resm-i tebrīk īfā ettiler. Resim bitti. Merkez Kumandanı Ḫalīl Bey 

gelerek alay ḥāẓır olduğunu bildirdi. Ṣadr-ı A‘żam yine ‘Arẓ Odası’nın kapısına ḳadar 

teşyī‘ etti. Dīger vükelā binek taşına ḳadar teşyī‘ ettiler. Istabl-ı Āmire ‘arabasıyla 

faḳaṭ bu kerre öndeki ‘arabalarda ṣadr-ı a‘żam mektūbcusu ve teşrīfāt me’mūrları 

formaları rākib oldular. Bāb-ı Fetvā’ya gittik. Medrese-i Ḳuẓāt önünde ṭalebe resm-i 

selām ile eser-i ḥürmet //XII-26// gösterdiler. Bāb-ı Fetvā’da ekābir-i ricāl-i me’mūrīn 

binek taşında ve dīger bilcümle me’mūrīn avluda istiḳbāl ettiler. Büyük odaya gelip 

hepsi tebrīk eylediler. Bermu‘tād fetvā-yı şerīfi imẓā etmek ṣūretiyle işe başladım. 

Sonra elbīse-i resmiyyeyi çıkarıp bir siyāh biniş giydim. Berāy-ı teşekkür sarāya 

gittim. Ḥuẓūra dāḫil* [*  .yazılmış] oldum �4	� �ا�

 

Ẕāt-ı Şāhāne “Kırk seneden beri Delā’il-i Ḫayrāt okurum. Bugün ḫatmettim ve 

ḫatimde sana du‘ālar ettim.” buyurdu ve tavṣiyye eylediği mevād meyānında bilḫāṣṣa 

eytām umūrunun intiżāmına himmet //XII-27// etmekliğimi tekrār etti. Yarım sā‘at 

ḳadar ḥuẓūrda kaldım. Oradan tekrār Bāb-ı Fetvā’ya geldim. Geceyi Beşiktaş’ta 

yeğenim Rıẓā’nın ḫānesinde geçirdim.  

 

Bin üç yüz yirmi iki sene-i rūmiyyesi ibtidālarında Manastır bidāyet müdde‘ī-i 

‘umūmīliğinden Selānik merkez cezā riyāsetine taḥvīl edinceye sarıklı idim. 

Manastır’dan Selānik’e gider iken şimendüferde tebdīl-i cāme etmiş idim. Ḥattā 

Filorina ḳaẓāsı istasyonuna geldiğimde Ḳā’im-i Maḳām Taḥsīn Bey (şimdiki Van 
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Vālīsi) gelmiş idi. Sarıklı gördüler. Onlardan ayrılıp //XII-28// tren ḥareket edince 

(Ekşisu) ḳaryesi* [*mürekkep dağılmış; �7x�- okunabiliyor] civārında çıkarmış idim. 

Yedi seneden beri mülkiyye elbīsesini lābisim. Ondan muḳaddem sinn-i 

ṣabāvetimdenberi* [*berāber yazılmış] sarıklı idim. Pederimden başka bilcümle 

ecdādım sarıklıdır ve ‘ulemādandırlar. Büyük pederim Đbrāhīm Efendi Maḥmūd-ı 

Sānī devrinde Ürgüb ḳāḍīsı onun pederi ‘Abdullāh Efendi naḳībüleşrāf. //XII-29//  

 

[sayfa XII-30-32 boş] 

 

(Mülāḳāt-ı Mühimme) 

 

23 Nīsān Sene 1330 Cehārşenbih günü Rūz-ı Ḥıẓırdır. Ṭaraf-ı şāhāneden vükelā mus 

da‘vet olundu. Ertuğrul vapuruyla Beykoz’a ḳadar bir tenezzüh edildi. ‘Azīmet ve 

‘avdette vapur-ı hümāyūnun arkasında ve iki ṭarafında dört torpido ta‘ḳīb etmekte idi. 

Ṭa‘ām vapur içinde Beykoz’a muvāṣalatta edildi. Ḫuṣūṣī bir ṣofradaya Ẕāt-ı Şāhāne 

Ṣadr-ı A‘żam ve maḫdūm-ı ‘ālīleri ‘Ömer Ḥilmī Efendi Ḥaẓretleriyle bu a ‘abd-ı 

‘ācizi ḳabūl ederek birlikte bir ṣofrada ṭa‘ām ettik. Dīger vükelā başka bir ṣofrada 

ṭa‘ām ettiler. Ṭa‘ām esnāsında //XII-33// Ẕāt-ı Şāhāne’nin beyānāt-ı mühimmesi 

meyānında bilḫāṣṣa cālib-i nażar olan ḫuṣūṣları ḳaydediyorum ve mümkin olduğu 

ḳadar ‘aynen yazıyorum.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne “Şeyḫülislām Efendi’yi ḥabsettikleri zamān Kāmil Paşa gelmiş idi. 

Dedim ki ‘Paşa sen ṭabī‘ī ġareẓkārlık etmezsin. Bu işlerin sebebi nedir?’ dedim. 

‘Ḳaṭ‘iyyen hīç bir şeyden ḫaberim yoktur.’ dedi. Ben de inanır gibi göründüm. 

‘Peka‘lā öyle ise taḥḳīḳ et bunların bir çāresine bak.’ dedim. Kendi kendime 

memlekette ḳaḥṭ-ı ricāl var iken işe yarar beş on ādamı da bu ṣūrette rencīde 

ettiklerinden müte’essir idim. Ḥarbiyye nāżırı //XII-34// bulunan Nāżım Paşa’yı 

çağırttım. Ona dedim ki ‘Paşa sen merd, doğru bir ādamsın. Ṣadr-ı A‘żam Kāmil Paşa 

bana böyle söyledi. Ben de gūyā kendisine inandım. Bu işi senden isterim.’. Cevāben 

‘Başüstüne şimdi gider taḫliyye ettiririm.’ dedi. Ḥaḳīḳaten o ādam taḫliyye ettirdi. Bir 

ṭaraftan şehzādelerden ba‘ẓıları dā’imā Kāmil Paşa’yı tutmaklığımı tavṣiyye ediyorlar 

idi. Ḥattā şimdi ismini söylemek istemediğim bir efendi bana dedi ki ‘Naṣılsa siz 

Kāmil Paşa’yı sevmiyorsunuz. Bārī Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi’yi ṣadr-ı a‘żam 

yapınız çok rāḥat edersiniz.’. Ben de ‘Pekā‘lā olur.’ dedim – Bulgarlar Çatalca’da 
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//XII-35// memleket büyük bir buḥrān içinde ben bütün ‘azāb içinde idim. ‘Ādetā 

bacaklarım uzamış gibi yürüyor iken ṣu‘ūbet çekiyor idim. Geceleri pek az uykuyuyor 

idim. Kāmil Paşa Kāmil Paşa bir ṭaraftan beni de iṭmā‘a çalışıyor idi. Bir gün geldi 

bana dedi ki ‘Edirne gitti artık onu kurtarmak ḳābil değildir. O ḥavālīde bulunan 

çiftlikleri sizin üzerinize yaptıracağım çünki ḥükümdārın mālı olur ise kurtulur 

Bulgarlar ẓabṭedemezler.’ Ben cevāben ‘Ḫayır münāsib değildir. Edirne gittikten 

sonra onlar da gitsin. //XII-36// Đnşā’allāh Edirne bizde kalır.’ dedim. Bu ḥāller beni 

pek bīzār etti. O sırada Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi’nin ṣadārete sevḳi ve 

memleketin ḥāl-i buḥrānı beni pek düşündürdü. Tenhā bir odaya çekildim. Bir kāġıd 

ve ḳalem aldım. Ṭal‘at Bey’e bir mektūb yazmak istedim. Maḳṣadım ‘Ne 

yapıyorsunuz memleket gidiyor siz ne ḥāldesiniz?’ diye bir şeyler yazacak idim. 

Çünki kendisini çağırıp sormak mümkin değil idi. Kāġıd ḳalem elimde iken Sābit 

girdi. ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. Ṭal‘at Bey’e mektūb yazmak istediğimi söyledim. 

Parmağını ağzına götürerek ‘Ḥācet yoktur ben dün Ṭal‘at Bey’i gördüm bugünlerde 

//XII-37// bir şey yapacaklar imiş ‘Ḫünkāra söyle korkmasın telāş etmesin.’ dedi.’ 

diye söyledi. Ben de mektūb yazmaktan vazgeçtim. Ertesi günü veyā daha ertesi günü 

Bāb-ı ‘Ālī Đnḳılābı oldu. Elḥamdülillāh memleket kurtuldu.”  

 

Ṭal‘at Bey’in bu ṣūretle ḫaber gönderdiğini bilmiyor idim. Ḥayretimi mūcib oldu. 

Ḥuẓūrdan çıkınca vapurun kıç güvertesinde oturmakta olan Ṭal‘at Bey’in yanına 

gittim. Ẕāt-ı Şāhāne’nin beyānātını ḥikāye ettim. “Evet taṣavvur //XII-38// ve 

ḳarārımdan Ḫünkār’ı ḫaberdār etmek vażīfesini arkadaşlar bana ḥavāle etmişler idi. 

Ben de Sābit’e ḫaber gönderdim. Beyoğlu’nda Şekerci (Löbon’a) geldi. Orada 

görüştüm. Taṣavvurumuzdan ḫaberdār ettim. Çünki Ẕāt-ı Şāhāne iḫtiyārdır. Belki 

korkar diye arkadaşlar ḫaber vermeyi münāsib gördüler. Biz de ḫaber vermekte pek 

tehlike görmedik. Sarāy da Bāb-ı ‘Ālī’yi ḫaberdār etmedi.” dedi.  

 

Şu ḥāle nażaran Ẕāt-ı Şāhāne’nin Kāmil Paşa kabinesinden cidden memnūn olmadığı 

ḥaḳḳındaki beyānātı ḳānā‘at-ı kāmilemi te’yīd eyledi. Ẕāt-ı Şāhāne’nin beyānātını 

benimle berāber maḫdūmu ‘Ömer Ḥilmī Efendi Ḥaẓretleriyle Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa istimā‘ ettiler. //XII-39//  

 

[sayfa XII-40-43 boş] 
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29 Mayıs Sene 330 Pençşenbih günü ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Beyefendi bana dedi ki 

“Dün gece Çamlıca’da Velī‘ahd’ın nezdinde idim. Kendisine bir vehim gelmiş. Gūyā 

ḥuḳūḳ-ı salṭanattan ısḳāṭ edecekler diye düşünür uykusu kalmamış pek muẓṭarib bir 

ḥāldedir. Kendisini tesliyye etmek için birçok sözler söyledim. Ḳābil olmadı. ‘Beni 

ancak Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm ve Ḥarbiyye Nāżırı Enver Paşalar ile Şeyḫülislām 

Ḫayrī Efendi te’mīn edebilirler. Ṣadr-ı A‘żam ile Ḥarbiyye Nāżırı //XII-44// benim 

ḥuḳūḳum mḥfż maḥfūż olduğuna dā’ir birer taḥrīrī vesīḳa vermelidirler. Şeyḫülislām 

da bu ḥuḳūḳ-ı meşrū‘amın ḫaleldār olmayacağına yemīn etmelidir. Böyle yaparlar ise 

müsterīḥ olurum.’ diyor.” dedi. Cevāben “Ṣadr-ı A‘żam’ı görmedikçe söz vermem.” 

dedim. Ertesi günü 30 Mayıs Sene 330 Cum‘a günü Necmeddīn Mollā Bey’in 

Büyükada’da bulunan ḫānesinde kerīmesiyle Meşīḫat Mektūbcusu Ebūl‘ulā Bey’in 

nikāḥ cem‘iyyeti icrā edildi. Cem‘iyyette bulunan Ṣadr-ı A‘żam //XII-45// mes’eleyi 

bana ḫafiyyen īẓāḥ etti ve “Çāresiz Velī‘ahd’ı te’mīn etmeliyiz vellā tecennün 

etmesinden korkulur.” dedi. Ben de ḥaḳ verdim.  

 

Ertesi Cum‘a ertesi 31 Mayıs Sene 330 Yıldız Sarāyı’nda Çit Kö Ḳaṣrı’nda Ḫānedān 

Meclisi Velī‘ahd’ın riyāsetinde in‘iḳād eyledi. Bu mecliste Velī‘ahd pek muẓṭarib 

görülüyor alnını sıkıyor düşünüyor eṭrāfını nażarlarıyla tedḳīḳ ve tecessüs ediyor 

Ṣadr-ı A‘żam ile Ḥarbiyye Nāżırı ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede bir kaç kelime konuştukça 

soruyor idi. //XII-46//  

 

Esnā-yı müẕākerede ḫademeden biri geldi. Meclisin kitābet vażīfesini īfā etmekte 

olan Mābeyn-i Hümāyūn Başkātibi ‘Alī Fu’ād Bey’e Ẕāt-ı Şāhāne’nin kendisini 

istemekte olduğunu söyledi.  

 

‘Alī Fu’ād Bey ayağa kalktı “Efendimiz bendenizi istiyor imiş.” diyerek gitmeye 

ḥāẓırlandı. Velī‘ahd “Ne için istiyor?” dedi. Başkātib “Bilmiyorum Efendim.” diyerek 

gitti.  

 

Bir müddet sonra ‘avdet ederek Velī‘ahd’a ḫiṭāben “Efendimiz mūsīḳa* [*�-ز�	� 

mūzīḳa yazılmış] takımını ḳaṣrın önüne gönderdi. ‘Đstimā‘ //XII-47// buyursunlar. 

Meclis ḫitām bulunca kendileriyle (Velī‘ahd ile) görüşmek arzū ederim.’ buyurdular.” 

dedi. Velī‘ahd da “Peka‘lā.” diye cevāb verdikten sonra “Seni niçin istemişler?” diye 

sordu. Başkātib de “Đşte bunun için irāde buyurmuşlar.” diye cevāb verdi. Mūsīḳa 
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terennümātını ikmāl eyledi. Biz de meclisten Velī‘ahd’a vedā‘ ederek çıktık. Ṣadr-ı 

A‘żam ben ve Ḥarbiyye Nāżırı Ḥamīdiyye Cāmi‘-i Şerīfi’ne nāżır olan Vükelā 

Odası’na geldik. //XII-48// Velī‘ahd’ın ḥālinden baḥsettik. Müte’essif olduk. Arzū ve 

ıṣrār eder ise te’mīnāt i‘ṭāsı muvāfıḳ olacağını tensīb ettik. Ben Enver Paşa ile bir 

otomobilde Bāb-ı ‘Ālī’ye ḳadar geldim. Enver Paşa’yı Bāb-ı ‘Ālī’de bıraktım. Dā’ire-

i Meşīḫat’e geldim.  

 

1 Ḥazīrān Sene 330 Pāzār Dā’ire-i Meşīḫat’te meşġūl oldum. Baa Ba‘deżżuhr sā‘at üç 

rāddelerinde Enver Paşa geldi. Bir sā‘at ḳadar konuştuk. O geceyi dā’irede geçirdim. 

Ertesi günü 2 Ḥazīrān Sene 330 Pāzār ertesi vasaṭī sā‘at yarım rāddelerinde ‘Adliyye 

Nāżırı Đbrāhīm Bey geldi. Ḥarem //XII-49// dā’iresinde idim geldi. Velī‘ahd’a* 

[*,��:���	 Velī‘ahd’da yazılmış, Velī‘ahd’a olacak] te’mīnāt vermek zarureti 

olduğunu ifāde ve Ṣadr-ı A‘żam’ın imẓāsıyla mümẓā bir varaḳayı irā’e etti. 

Varaḳadanın ḫulāṣası Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi Ḥaẓretlerinin ḥuḳūḳ-ı 

meşrū‘alarının maḥfūż ve ġayrı ḳābil-i iḫlāl olduğunu nāmūsu ile te’mīn olunuyor ve 

Đsm-i Celāl’e ḳasem ile te’yīd olunuyor. Đbrāhīm Bey “Ṣadr-ı A‘żam dedi ki 

‘Şeyḫülislām Efendi Velī‘ahd’a giderek te’mīn ederler ise pek iyi olur.’” dedi.  

 

Ben “Velī‘ahd’ı nerede görebilirim?”  

 

Đbrāhīm Bey “Velī‘ahd sizin için //XII-50// bugün sā‘at vasaṭī ikide Beşiktaş 

Sarāyı’ndaki dā’iresinde bulunacaktır.” dedi.  

 

Sā‘at ikide Beşiktaş Sarāyı’ndaki Velī‘ahd Dā’iresi’ne gittim. Evvelā Đntiżār Odası’na 

aldılar. Yāver Taḥsīn Bey yanıma geldi – mütereddid bir vaẓ‘ ile “Velī‘ahd Ḥaẓretleri 

diyor ki ‘Korkuyorum ‘acabā Şeyḫülislām Efendi Ḥaẓretleri bana fenā bir şey mi 

söyleyecek?’”  

 

Ben “Ne ki?” 

 

Taḥsīn Bey “Ḥuḳūḳunun ısḳāṭına dā’ir.”  

 

Ben “Ḫayır öyle şey yoktur.” //XII-51// 
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Taḥsīn Bey gitti. Tekrār ‘avdet ederek  

 

“Ḥuḳūḳumun iḫlāl edilmediğini ‘acabā Şeyḫülislām Efendi yemīn ile te’mīn eder 

mi?” 

 

Ben “Hay hay.” 

 

Taḥsīn Bey yine gitti (bu ẕāt a‘yāndan Ferīḳ Ḥüsnī Paşa’nın maḫdūmu Đzmir Vālīsi 

Raḥmī Bey’in kayınbirāderidir). Birkaç daḳīḳa sonra Velī‘ahd’ın ḫuṣūṣī ādamlarından 

Meḥmed ‘Alī Bey geldi. “Buyurunuz.” dedi. Birlikte gittik. Odasında ayakta bana 

muntażır idi. Selām ve redd-i selāmdan //XII-52// sonra oturduk. Söze başladı. “Sizi 

rāḥatsız ettim. Ḳuṣūruma bakmayın bir şeyden şübhe ettim vehmim dokundu.” 

dedikten sonra Đbrāhīm Beyle görüşüp görüşmediğimi su’āl etti.  

 

Görüştüğümü ve cereyān eden aḥvāli ḥikāye ettim.  

 

“O ḥālde yemīn eder misiniz?” 

 

“Ederim.” dedim.  

 

“Ricā ederim ediniz.” dedi.  

 

“Efendim emīn olunuz ki bu memlekete ve millete Ẕāt-ı ‘Ālīnizin ḫidmet edeceğine 

bence bir ḳānā‘at vardır. Đşte bu ḳānā‘ate mebnī ḥuḳūḳ-ı //XII-53// meşrū‘anızın 

ḫaleldār olduğuna dā’ir şimdiye ḳadar bir taṣavvur yoktur.” dedim ve yemīn ettim.  

 

Bundan sonra da iḫlāl-i ḥuḳūḳa teşebbüs olunur ise benim māni‘ olacağıma dā’ir de 

yemīn istedi ettim.  

 

Bu sırada Taḥsīn Beyle Meḥmed ‘Alī Bey mevcūd idiler. Sonra onlar çıktı ikimiz 

kaldık. Bana dedi ki “Ne yapayım vehimdir.” dedi.  

 

Ben de “Millet sizi ecdād-ı a‘żamınız gibi cesūr ve mütecellid görmek ister ve 

‘umūm-ı memleket sizden memnūndur. //XII-54// Ḫāṭırınıza böyle şeylerin geldiğini 
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işitseler pek müte’essif olurlar. Ricā ederim bu gibi aḥvāl ve mülāḥażāt ile ẕihninizi 

meşġūl etmeyiniz.” dedim.  

 

Velī …* [*metnin aslında üç noḳta var] “Teşekkür ederim şimdi müsterīḥ oldum.” 

dedikten sonra “Demince ettiğiniz* [*C%'ا'ت� yazılmış] yemīni Ḥırḳa-i Şerīf’te de 

tekrār eder misiniz?” dedi.  

 

“Efendim Ḥırḳa-i Şerīf’te de yemīn ederim. Ricā ederim bu gibi şeyler ile meşġūl 

olmayınız.” dedim. Faḳaṭ çehresi pek yorgun görülüyor idi.  

 

Müsā‘ade istedim. Ḳıyām etti. Elime sarıldı. //XII-55// 

 

“Elinizi öpeyim.” dedi.  

 

“Estaġfirullāh.” dedim öptürmedim. Faḳaṭ ḥāl ve ṭavrından pek müte’essir oldum. 

Bīçāre şehzādenin ṣıḥḥati beni li taḫvīf etti. Cenāb-ı Ḥaḳ ‘āfiyyet iḥsān buyursun 

Āmīn. //XII-56//  

 

Fī 8 Ḥazīrān Sene 330 Pāzār günü Bāb-ı Fetvā’da aḫşāma ḳadar meşġūl oldum. Gece 

yatsı namāzını Fātiḥ’te edā etmek üzere Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından ‘Abdullāh 

Efendiyle berāber otomobil ile gittim. Önce Leyletülmi‘rācünnebī olmak ḥasebiyle 

cemā‘at çok idi. Fātiḥ Cāmi‘i’nin minārelerix Đstanbul’da ilk def‘a olmak üzere 

elektrik ile tenvīr olunmuş idi. //XII-57// Pek ḫōş idi. Ṭalebe-i ‘ulūm ve ḫalḳ memnūn 

idi. Ramaẓān-ı şerīfe ḳadar cāmi‘-i şerīfi-i meẕkūrun derūnunu daḫī bi‘ināyetullāh 

Ta‘ālā tenvīr ettireceğimi biliyorlar idi. Ḳandīl yağlarından sirḳat ederek te’mīn-i 

menfa‘at eyleyen ba‘ẓı kimseler biṭṭabi‘ memnūn değiller idi ammā ehemmiyyetleri 

yoktur. Namāzı edādan sonra Cāmi‘-i Şerīf’ten çıktığımda bizim otomobilin eṭrāfını 

bine yakın ṭalebe-i ‘ulūmun iḥāṭa ettiklerini gördüm. Bunu evvelā bana bir şey 

söylemek * [*için veyā maḳṣadıyla gibi bir kelime eksik olacak] //XII-58// toplandılar 

żanneyledim. Faḳaṭ otomobile girer iken mücerred beni görmek ve bir eser-i ḥürmet 

iżhār etmek maḳṣadına ma‘ṭūf olduğunu gördüm. Refīḳim ‘Abdullāh Efendi’ye 

“Efendi Allāh utandırmasın ṭalebe medāris-i islāmiyyenin ıṣlāḥını benden bekliyor ve 

bir şey ümmīd ediyor.” dedim. ‘Abdullāh Efendi “Evet öyledir. Cenāb-ı Ḥaḳ 
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inşā’allāh muvaffaḳ eder. Şimdiye ḳadar şeyḫülislāmlardan Fātiḥ’e yatsı namāzına 

gitmiş kimse yoktur. //XII-59// Ḫalḳ böyle şeyden de memnūn olur.” dedi.  

 

Dā’ireye ‘avdet ettik. Bir ḳahve içtikten sonra ‘Abdullāh Efendi ‘avdet etti. Ben 

yalnız kaldım. Yattım.  

 

Ṣabāḥleyin 9 Ḥazīrān Sene 330 Pāzār ertesi 

 

Vasaṭī sā‘at on birde Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. Bilcümle vükelā ile A‘yān 

Re’īsi Rıf‘at Bey Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey birlikte ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl 

buyrulduk. Ayakta //XII-60// bermu‘tād resm-i tebrīk īfā edildi. Çıkar iken Ẕāt-ı 

Şāhāne Ṣadr-ı A‘żam’a “Sizinle Şeyḫülislām Efendi’yi yemekten sonra görmek 

isterim.” buyurdu. Ba‘deṭṭa‘ām Başmābeyinci delāletiyle ḥuẓūr-ı hümāyūna dāḫil 

olduk. ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey de berāber idi.  

 

Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi Ẕāt-ı Şāhāne’den de ḥuḳūḳunun iḫlāl 

edilmeyeceğine bir vesīḳa-i taḥrīriyye ṭaleb etmiş //XII-61// bundan baḥsetti. Yazılmış 

bir varaḳayı [bu sayfada buradan sonraki satırlar evvela mürekkepli kalemle yazılmış, 

bunların rengi uçtuğu için de üzerlerine tekrar kurşunkalemle yazılmıştır; bu ikinci 

elyazısının karakteri Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’ninkine pek benzemiyor] Ṣadr-ı A‘żam’a 

ve bana gösterdi. Ḫulāṣası Velī‘ahd Yūsuf Efendi’nin ḥuḳūḳ-ı şer‘iyyesinin maḥfūż 

bulunduğunu ḫalīfe ṣıfatıyla Đsm-i Celāl’e ḳasem ederek te’mīn ediyor. Ẕāt-ı Şāhāne 

fikrimizi sordu. “Velī‘ahd Ḥaẓretleri cidden acınacak bir ḥālde bulunuyor aḥvāl-ı 

ṣıḥḥiyyesi vaḫīm görülüyor. Vehmi izāle etmeğe mümkin olduğu ḳadar //XII-62// 

çalışmak lāzımdır. Son fıḳradaki ḳasem maḳām-ı ḫilāfete pek de muvāfıḳ değildir. O 

ṭayyedilerek (ḫalīfe ṣıfatıyla) söz vermek kāfīdir.” dedim. Ẕāt-ı Şāhāne taṣvīb etti. 

Ṣadr-ı A‘żam Paşa da taṣvīb eyledi. Faḳaṭ Başmābeyinci ile ‘Adliyye Nāżırı “Bu 

varaḳadan bir kelime bile ṭayyolunur ise şübhe ve vehmi zā’il olmayacağından tekrār 

Efendimizi taṣaddī‘ edecekler.” dediler ve varaḳayı olduğu gibi imẓāyı //XII-63// 

muvāfıḳ buldular. Ẕāt-ı Şāhāne de ba‘delimẓā göndereceğini ve Velī‘ahd’a acıdığını 

söyledi. Ḥuẓūrdan müsā‘ade-i şāhāneye binā’en çıktık. Ṣadr-ı A‘żam Bāb-ı ‘Ālī’ye 

gitti. Đbrāhīm Bey ile ben Velī‘ahd’a uğradık. Sarāyında bulamadık. Meclis-i 

Meb‘ūsān’a gittik. Oradan Evḳāf Neżāreti’ne gittim. Yediye ḳadar orada kaldım.  
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12 Ḥazīrān Sene 330 Pençşenbih  

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at dokuzda Ḥācī Evliyā Efendi Münīr Bey Ebūl‘ulā ve Nā’il 

Reşīd Beyler geldiler. Nāfiz Beyle ‘Alī Bey de bulundular. Medārisin ıṣlāḥı //XII-64// 

mes’elesini müẕākere ederek bir ḳarāra rabṭeyledim. Tafṣīlātını ber baḥs-ı maḫṣūṣ 

yazacağım.  

 

Sā‘at vasaṭī dokuz buçuk idi. ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey geldi. Ḫuṣūṣī bir odaya 

girdik “Dün gece Velī‘ahd’da idim. Diyor ki ‘Şeyḫülislām Efendi gelip de benim 

‘ahd-ı salṭanattan ısḳāṭ edilmedildiğime dā’ir fetvā verilmediğine dā’ir beni te’mīn 

etmedikçe ben rāḥat edemem.’ diyor ve pek çok ricā ediyor. Ricā ederim bugün 

gidiniz. Seni Beşiktaş Sarāyı’nda sā‘at iki buçukta //XII-65// bekleyecek.” dedi ve çok 

ıṣrār etti. Velī‘ahd Ḥaẓretlerinin temādī eden şu ḥāli beni cidden me’yūs etti. 

Mu‘ayyen sā‘atte gideceğimi va‘ad ettim. Odadan çıktık. O gün şa‘bān-ı şerīfin 

ġurresi idi. Bermu‘tād şifā-yı şerīf ḫatmi icrā edileceği dā’ire müdīri ṭarafından ḫaber 

verildi. Đbrāhīm Beyle berāber ‘Arẓ Odası’na gittim. Şifa-yı şerīf ḳırā’atine me’mūr 

olan ‘ulemā gelmişler idi. Cümlesi siyāh binişleri lābis idiler. //XII-66// Ben de onları 

biniş ile ḳabūl ettim. Evvelā bir ‘aşr-ı şerīf okundu. Sāniyyen şifāḫān olan ‘ulemādan 

biri son baḥsi ḳırā’at eyledi. Sālisen en ḳıdemli ẕāt da du‘ā etti. Ders Vekīli Efendi 

bulunsa idi du‘ā etmek vażīfesi onundur. Du‘ādan sonra gülsuyu taḳṭīr edildi. Onu 

müte‘āḳib ḳahve verildi. Sonra ḫāceler vedā‘ edip gittiler. Đbrāhīm Bey de vedā‘ 

//XII-67// eyledi.  

 

Ben sā‘at vasaṭī ikide Beşiktaş’ta Velī‘ahd Sarāyı’na gittim. Müşārünileyh Yūsuf 

Efendi Ḥaẓretleriyle teşerrüf ettim. Đbrāhīm Bey’in ḥikāyesi vechile benden bir vesīḳa 

ṭaleb etti. Cevāben “Doğru değildir. Benim şaḫṣımın ehemmiyyeti yoktur. Faḳaṭ min 

ġayri ḥaddin işġāl etmekte olduğum maḳāmın ḥaysiyyetini muḥāfaża eylemek 

lāzımdır. Ricā ederim bu teklīften ferāġat buyurunuz – böyle bir şey vāḳi‘ değildir. 

Dediğimi kāfī görünüz.” dedim. Efendi Ḥaẓretleri ayağa kalktı. Ben de ḳıyām ettim. 

Elime sarıldı öpmek istedi. //XII-68// Ben “Estaġfirullāh Efendim ben sizin elinizi 

öpeyim.” dedim. Efendi heyecānını ketmedemiyor muttaṣıl ricā ediyor ‘ādetā bir 

çocuk gibi yalvarıyor idi. Rengi uçuk ḥāli pek riḳḳatengīz idi. Nihāyet muvāfaḳata 

mecbūr kaldım. Efendi oturdu. Ben de oturdum. Evvelce tesvīd eylediği* [*ا'��ى 
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yazılmış] ufak bir varaḳayı bana uzattı. “Bunu ya kendi ḫaṭṭ-ı destinle yaz.” dedi. 

Okudum – ‘ahd-ı salṭanattan ısḳāṭ edilmediğine dā’ir te’mīnāt etidi.  

 

“Bu ḫuṣūṣta benim de ṭalebim vardır – siz de beni aḥkām-ı şer‘iyyeye ve meşrūṭiyyet-

i idāreye ṣādıḳ kalacağınıza te’mīn etmelisiniz.” dedim. //XII-69// “Peki.” dedi. Eline 

başka bir varaḳa aldı. Tekrār bir müsvedde yapatı ve o kelimeleri ‘ilāve eyledi. Biraz 

düşündükten sonra aḥkām-ı şer‘iyyeye cümlesine i‘tirāẓ ederek “Bu ta‘bīr olmaz zīrā 

ileride başka türlü tefsīr edilmek muḥtemeldir. Meselā namāz kılmıyor veyā oruç 

tutmuyor gibi bir şey isnādıyla aḥkām-ı şer‘iyyeye muḫālefet ma‘nāsı çıkarılır.” dedi 

ve o kelimelerin üzerinden bir çizgi çekti. “Faḳaṭ meşrūṭiyyet-i idāreye ṣādıḳ 

kalacağıma dā’ir olan cümleyi bırakırım.” dedi ve varaḳayı bana verdi. Ben de tebyīẓe 

mecbūr oldum. Đmẓāmı vaẓ‘eyledim. Varaḳayı kendisine verdim. //XII-70// Varaḳayı 

tekrār bana uzatarak fetvā-yı şerīfe zīrine vaẓ‘ etmekte olduğum imẓāyı vaẓ‘ 

etmekliğimi ricā etti. Onu da yazdım ve kendisinin iki ḳıṭ‘a müsveddelerini aldım. 

“Niçin aldın?” dedi. “Onlar da bende bulunsun.” dedim. Elimden almak istedi. 

Evvelce yaptığı müsvedde yırtıldı. Đkinci müsvedde buruştu faḳaṭ yırtılmadı. 

Müşārünileyhin ḫaṭṭ-ı desti olan her iki müsvedde nezdimde maḥfūżdur. Faḳaṭ birinci 

müsvedde pārçalanmıştır.31 //XII-71// [defterde bundan sonraki varaḳalar boştur.] 

 

Defter XIII 

 

1 Muḥarrem Sene 1333 Cum‘a 

 

Sene-i hicriyye mebde’i olmak ḥasebiyle Hey’et-i Vükelā müctemi‘an Beşiktaş 

Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittik. Vasaṭī sā‘at on birde ḳā’imen ḥuẓūr-ı hümāyūnda ḳabūl 

buyurulduk. Ṣadr-ı A‘żam bilcümle me’mūrīn nāmına A‘yān Re’īsi Rıf‘at Bey 

Hey’et-i A‘yān Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey de a‘ẓā-yı meb‘ūsān nāmlarına ‘arẓ-ı 

tebrīk eylediler.  

 

Pādişāh Ḥaẓretleri cümlesine cevāb verdiler ve bermu‘tād iltifāt buyurdular. Oradan 

çıkınca doğru ṣofraya indik. Ṭa‘ām nihāyetlerinde idi. //XIII-01// Ẕāt-ı Şāhāne’nin 

cum‘a namāzına çıkmak üzere olduğu ḫaberi geldi. Ben kalktım. Dolmabaġçe Cāmi‘-i 

Şerīfi’nde teşrīf-i şāhāneye muntażır oldum.  
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Cum‘a namāzının edāsından sonra Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī sarāy-ı hümāyūna ‘avdet 

buyurdu. Ben de Bāb-ı Fetvā’ya geldim. Mektūbcu Ebūl‘ulā Bey’i çağırttım. (Cihād) 

ḥaḳḳındaki fetvā-yı şerīfenin Türkī, ‘Arabī, Fārisī, Hindī, Tatarca lisānlarında ṭab‘ı 

mes’elesini görüştük. Bir ṭaraftan ṭab‘olunmakta idi. Vasaṭī dörde ḳadar kaldım. 

Erenköyü’ndeki ḫāneme gitmek ister idim faḳaṭ //XIII-02// havā pek yağmurlu idi 

gidemedim. O geceyi Bāb-ı Fetvā’da geçirdim.  

 

2 Muḥarrem Sene 333 Cum‘a ertesi 

 

Cihādın mafrūẓiyyeti ḥaḳḳındaki Fetvā-yı Şerīfe bir hafta muḳaddemi Fātiḥ Cāmi‘-i 

Şerīfi’nde ḳırā’at edilmiş ve o gün Đstanbul’un her ṭarafında ‘ażīm teżāhür ve 

tecemmu‘lar irā’e olunmuş idi. O cem‘-i ġafīr Topkapı Sarāyı’nda Ẕāt-ı Şāhāne’nin 

muvācehesinden mürūr etti. Ṣadr-ı A‘żam ile faḳīr ve Ḥarbiyye //XIII-03// ve 

Baḥriyye Nāżırları mevcūd idi.  

 

Fetvā-yı şerīfe telgrafla bilcümle merākiz-i vilāyāta ve elviye-i müstaḳilleye teblīġ 

olundu. ‘Asākir-i islāmiyyenin mużafferiyyeti* [*�1�AU9 yazılmış] için her ṭarafta 

Ġāzī-i Şerīf ḳırā’atine başlandı.  

 

Bugün – bir meclis-i ‘ilmī ‘aḳdettim. Sābıḳan maḳām-ı meşīḫati iḥrāz etmiş olan 

Ẓiyā’eddīn ve Mūsā Kāżım ve Es‘ad Efendiler ḥaẓerātını daḫī da‘vet ettim. Üçü de 

geldi. ‘Osmānlı ta’rīḫinde Bāb-ı Fetvā’da böyle bir ictimā‘ ilk //XIII-04// ilk* [*ilk iki 

kere yazılmış] oldu. Ḳāẓī‘askerlerden ve ḥuẓūr-ı hümāyūn muḳarrirlerinden ḫaylī 

ẕevāt bulundu. Da‘vet olunan ẕevāttan Tikveşli Yūsuf Efendi (ḳāẓī‘askerler 

meyānında) da‘vet olunmuş iken gelemedi. Maḫdūmu Re’īsülmüsevvidīn Aḥmed 

Efendi sonra mücāzlarından Muḳarrir Tırnovalı Meḥmed Efendi ile gelemediğinden 

beyān-ı i‘tiẕār etti – doksan yaşını mütecāviz olup sülsülbevle mübtelā üç 

haftadanberi cum‘a namāzına bile çıkamadığından gelemediğini – bildirdi. //XIII-05// 

Yūsuf Efendi üstāẕ-ı küldür. Emsāli münḳariẓ olan fuẓelādandır. Ḳāẓī‘asker Yaḥyā 

Reşīd Efendi Naṣūḥīzāde Đbrāhīm Dāhim Efendi ‘Adliyye Müsteşār-ı Esbaḳı Şükrī 

Efendi daḫī gelmemişler ise de bunların ehemmiyyeti yoktur.  

 

Şükrī Efendi ṣāliḥ bir ādamdır. Meşrūṭiyyet-i idāreden sonra daha doğrusu 

müsteşārlıktan çekilmeye mecbūr edildikten sonra inzivāyı iḫtiyār etti. Kimse ile 
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görüşmüyor. Ma‘hāẕā bu da keyifsizdir. Ḫānesinden dışarıya //XIII-06// çıkamıyor. O 

da ādam göndermiş rāḥatsızlığı kesb-i ḫiffet eder ve ictimā‘ günü kendisinde ḳudret 

görür ise geleceğini bildirmiş idi gelemedi.  

 

Yaḥyā Reşīd Efendi pek ṣāliḥ ve mütteḳī görünür. Fenā ādam denilemez ise de 

ḥarīṣtir. Yeni şeyḫülislām olduğum zamān beni tebrīke geldi. Fetvā emānetini benden 

umdu. Şeyḫülislām olmadan evḳāf nāżırı iken sarāyda müşārünileyhin fetvā emīni 

olabileceğini söylemiş idim. Söylediğim ẕevāt ṭarafından müşārünileyhe //XIII-07// 

ismā‘ edildiğinde şübhem yoktur. Meşīḫate geldikten sonra Maḥkeme-i Temyīz 

Re’īs-i Evveli Ḥaydar Efendi’yi emānete ta‘yīn ettikten sonra ziyāreti kesti ve bir 

daha görünmedi. Gerek müşārünileyh Yaḥyā Efendi ve gerek Edhem Efendi 

meşrūṭiyyet-i idāreyi taṣvīb etmeyenlerdendir. Binā’en‘alāhāẕā bu iki efendiyi de 

ma‘ẕūr görelim. Mütebāḳī da‘vet olunan ẕevāt geldiler ve cümlesi de da‘vet 

olunduklarından memnūn idiler. Beyānnāme müsveddesini evvelce beş ẕāta //XIII-

08// x yekdīgerinden ḫaberdār olmayarak ḳaleme aldırdım. Bunlar sırasıyla ber vech-i 

ātīdir: 

 

(1) Mektūbcu Ebūl‘ulā Bey 

(2) Mektūbcu Mu‘āvini Nāfiz Bey 

(3) Şeyḫülislām-ı Esbaḳ a‘yāndan Mūsā Kāżım Efendi 

(4) Medrese-i Ḳuẓāt mu‘allimlerinden Antalya Meb‘ūs-ı Esbaḳı Ḥamdī Efendi 

(5) Đzmir meb‘ūslarından ‘Ubeydullāh Efendi 

 

Beş müsveddeyi Müsteşār Ḥācī Evliyā Efendiyle mektūbcu ve mektūbcu 

mu‘āvininden müteşekkil bir encümene tevdī‘ ettim. Ba‘dettedḳīḳ maḥv ve isbāt 

//XIII-09// ṣūretiyle bir müsvedde tanżīm ettiler. Đşte o müsvedde hey’et ḥuẓūrunda 

‘Arẓ Odası’nda vasaṭī sā‘at yarım rāddelerinde ḳırā’at olundu. Muṣṭafā Kāżım 

Efendi’nin iḫṭārı üzerine (‘alā ḳadrilistiṭā‘a) kelimelerinin ve Tırnovalı Meḥmed 

Efendi’nin iḫṭārına mebnī āyāt-ı kerīme ibtidāsına “istab‘adnāllāh” cümlesinin 

‘ilāvesiyle ‘aynen ve müttefiḳan ḳabūl ve taṣvīb edildi.  

 

A‘ẓādan Muḳarrir Debreli Vildān Efendi i‘tirāẓ etmek istedi. //XIII-10// Dedi ki 

“Fıḳarāt-ı muḥarrereden birinde muvaffaḳatimiz ḳaṭ‘ī bir lisān ile beyān olunuyor. 

Buna (‘ināyet-i ḥaḳḳile) gibi bir cümle ‘ilāvesi lāzımdır.”  



 

 

359 

 

Ḥālbuki fıḳranın ibtidāsında o ma‘nāyı muḳayyid kelimelerin mevcūd olduğu 

cevābını verdiler. O da sustu. Faḳaṭ Naṣūḥīzāde Muḳarrir Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi’nin 

i‘tirāẓı pek münāfıḳāne idi. Mūmāileyhin mürā’i ve münāfıḳ bir ẕāt x olduğunu 

kendisini yakından tanıyanlar teslīm ederler. Ammā böyle mücerred menāfi‘-i 

islāmiyye mülāḥażasıyla teşebbüs //XIII-11// edilen bir emr-i ḫayırda nifāḳ ve şiḳāḳa 

sebeb olmak isteyeceğini ümmīd etmez idim. Evvelā “Bu ḳırā’at olunan beyānnāme 

güzel yazılmıştır faḳaṭ bu kāfī değildir. Her fıḳrasının şer‘-i şerīfe muvāfaḳati 

muḥaḳḳaḳ olmalıdır.” dedi. Bu sözü biṭṭabi‘ fenā bir te’sīr ḥuṣūle getirdi. Ben derḥāl 

“Hangi fıḳraları muḫālif görülüyor ise iḫṭār buyurunuz.” dedim. Fetvā Emīni Efendi 

de “Đḫṭār ederler ve muḫālif-i şer‘ bir cihet olduğu bu meclis-i ‘ālīde taṣdīḳ olunur ise 

biṭṭabi‘ //XIII-12// ma‘eliftiḫār taṣḥīḥ olunur.” dedi.  

 

‘Āṣım Efendi “Ḳırā’at olunan varaḳa pek uzundur. Ḥāfıżamda değil ki taḳrīr edeyim. 

Burada bulunan ẕevāta sorarım. Hangisi ḥāfıżasına alabilmiş ise söylesin.” dedi.  

 

Buna Đstanbul Ḳāḍīsı Muṣṭafā Efendi cevāb verdi. Dedi ki “Vāḳı‘a bir okumada 

varaḳayı ezber edecek ḥāfıżam yok ise de serāpā dinledim. Đçinde muḫālif-i şer‘-i 

şerīf hīç bir söz //XIII-13// bulunmadığına tamāmiyle ḳāni‘ oldum.” 

 

Mu‘teriẓ Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi bunda isti‘cāl edilmemesini birkaç gün te’ḫīr 

olunmasını ṭaleb etti. Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi böyle bir mecliste ḳırā’at olunacak 

beyānnāmenin evvelce düşünülerek yazılacağını ve içinde muḫālif-i şer‘-i şerīf bir şey 

olmayacağını bilmez değildir. Maḳṣadı te’ḫīr ve nifāḳtır. Ṭabī‘ī reddolundu. Ḥattā ben 

“Bir kerre daha okuyalım.” dediğim ḥālde ekseriyyet //XIII-14// lüzūm olmadığını 

muṣırran beyān ve ifādeye başladılar. Bereket versin o sırada Mūsā Kāżım Efendi kl 

geldi. Ben bundan istifāde ederek dedim ki “Bilcümle aḳṭār-ı islāmiyyede 

neşrolunacak bir beyānnāmede ednā şübhe ve tereddüd olmamalıdır. Bir kerre daha 

okunsun hem Mūsā Kāżım Efendi Ḥaẓretleri işitir ve hem de Muṣṭafā ‘Āṣım 

Efendiyle Vildān Efendi’yi biraz mütereddid görüyorum onlar da dinlesin. Fıḳra fıḳra 

okunsun. Her fıḳra ḫitāmında //XIII-15// re’ylerini herkes beyān eylesin.” dedim. 

Mektūbcuya “Okuyunuz.” emrini verdim. Fıḳra fıḳra okudu. Bu kerre o iki efendi de 

dāḫil olduğu ḥālde müttefiḳan her fıḳra ḳabūl ve taṣvīb olundu. Mūsā Kāżım 
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Efendiyle Meḥmed Efendi’nin iḫṭārlarını ẕāten esās maḳṣada muvāfıḳ olduğundan 

ḳabūl ettiğimizi evvelce söylemiş idim.  

 

Birinci def‘ada arzūsuna nā’il olamayan Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi sāniyyen bir söz daha 

söyledi ki //XIII-16// birincisinden daha münāfıḳānedir.  

 

Dedi ki “Fetvā-yı şerīfenin beşinci fıḳrasında Almanya ile Avusturya’ya mu‘āveneti 

mutaẓammın cümleler vardır. Kāfire mu‘āvenet cā’iz olamayacağından efkār-ı 

‘umūmiyyede bir su’itefehhüm ḥuṣūle gelmemek için beyānnāmede ba‘ẓı ḳaydlar 

‘ilāve etsek olmaz mı?” 

 

Mūsā Kāżım Efendi cevāb verdi “Almanya ile Avusturya bize mu‘āvenet ediyorlar. 

Şübhe ve tereddüde maḥal yoktur.” //XIII-17// 

 

‘Āṣım Efendi beyānnāmeye böyle bir ḳaydın ‘ilāvesiyle fetvā-yı şerīfede aṣıl bu 

vechile şübhe ve tereddüd ḥuṣūle getirmek istiyor idi.  

 

Bu efendi meşrūṭiyyeti müte‘āḳib Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası’na intisāb etti. Đstanbul 

meb‘ūsu oldu. Ṭalāḳat-ı lisānı ve cerbeze-i kelāmı oldukça ‘ilim ve iḳtidārı Meclis-i 

Meb‘ūsān’da kendisine büyük bir mevḳi‘ verdi. Nāżır olmasına ramaḳ kaldı. Eğer 

mesleğinde //XIII-18// sābit ve riyā’ ve temelluḳtan ‘ārī bir ādam olsa idi maḳām-ı 

meşīḫate geleceğinde şübhe yok idi. Faḳaṭ efendinin yenemediği ḥırṣı – ümmīd ettiği 

dereceye vāṣıl olamayınca – kendisi evvelā ẓımnī sonra da Đttiḥād ve Teraḳḳī’nin 

ẓa‘afını görünce ‘alenī muḫālefete sevḳetti. Fırḳadan isti‘fā etti. Đsti‘fānāmesini 

gazeteler ile i‘lān etti. Ḫulāṣası da pek ‘ādī ve kaba bir şeydir.  

 

Bu televvün-i ḥāli ve dā’imā ḳuvvete ve menfa‘atine temāyül etmek aḫlāḳı efendiyi 

//XIII-19// yāri ve aġyārı nażarında tamāmiyle ısḳāṭ eylemiştir. Ma‘ārif Neżāreti 

Meclis-i Ma‘ārif a‘ẓālığından ‘azletti ve neżāret-i müşārünileyhāya merbūṭ 

mekātibdeki mu‘allimlikleri de ‘uhdesinden ref‘eyledi. Hīç bir dā’ireden efendiye yüz 

veren olmadığı bir sırada faḳīr sinnine ve ‘ilmine ri‘āyet ettim. Ne zamān nezdime 

gelse mażhar-ı ḥürmet olur. Medresetülvā‘iżīn’de verdiğim mu‘allimliği ‘uhdesinde 

ibḳā eylediğim gibi bu kerre de Dārülḫilāfetil‘aliyye medārisinde de bir mu‘allimlik 

//XIII-20// tevcīh ettim. Ḥālā da ‘uhdesindedir. Kendisi de ġıyābımda “Herkes beni 
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attığı ḥālde Şeyḫülislām tuttu.” demekte olduğunu işittim. Şu ḥālde efendinin bālādaki 

ḥāline ne demeli? Iṣlāḥ-ı ḥāl edeceğini ümmīd eder idim. Bugünkü ḥāl üzerine 

ümmīdim münḳaṭi‘ oldu.  

 

Beyānnāme vasaṭī sā‘at ikide bilcümle ḥuẓẓār ṭarafından imẓā edildi. Hey’et birer 

birer ‘avdet eylediler. //XIII-21// Gerek fetvā-yı şerīfe ve gerek beyānnāme muḫtelif 

lisānlar ile ṭab‘edilmiş ve yüz bin ḳadar nüsḫaları neşredilmiş olmakla burada ‘aynen 

dercedilmesine maḥal yoktur. Hey’et gittikten sonra ben de Ṣadr-ı A‘żam’dan mā‘adā 

bilcümle rüfeḳā ile Mıṣır’a gidecek ordunun ‘umūmī kumandanlığına ta‘yīn olunup 

bugün Ḥaydarpaşa treniyle ‘azīmet eden Baḥriyye Nāżırı Cemāl Paşa’yı teşyī‘e 

gittim. ‘Avdette evḳāfa uğradım. Oradan yine dā’ireye geldim. //XIII-22//  

 

4 M Sene 333 Pāzār ertesi 

 

Bugün ba‘deżżuhr sarāy-ı hümāyūna gittim. Beyānnāmeyi Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey 

vāsıṭasıyla ḫākpāy-ı şāhāneye ‘arẓettim. Bālāsına (Đşbu beyānnāmenin kāffe-i aḳṭār-ı 

islāmiyyede neşr ve i‘lāmını irāde ederim 4 Muḥarrem Sene 333.) ḫaṭṭ-ı hümāyūnunu 

yed-i mü’eyyid-i ḫilāfetpenāhīleriyle keşīde buyurdular ve işbu ḫaṭṭ-ı hümāyūnun 

zīrine de (Meḥmed Reşād) imẓā-yı hümāyūnunu vaẓ‘ettiler.  

 

Başkātib Bey beyānnāmeyi bu ṣūretle müveşşeḥ olduğu ḥālde getirdikten //XIII-23// 

sonra ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl buyuruldum. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Ḫilāfetpenāhī’nin ilk sözü 

“Beyānnāme pek güzel olmuş hezārān taḥsīn.” oldu.  

 

Velī‘ahd Yūsuf Efendi Ḥaẓretlerinin vehminden baḥsetti. Sonra Sulṭān ‘Abdül’azīz 

merḥūmun ısḳāṭına dā’ir verilmiş olan fetvānın doğru olup olmadığını su’āl buyurdu.  

 

“Merḥūmun eyyām-ı salṭanatlarının sonralarında umūr-ı ‘ibād ile muḳayyed 

olmadıkları ve hazīne-i devleti isrāf ettikleri mütevātirdir. Efendimiz biṭṭabi‘ //XIII-

24// daha yakından tanırsınız herḥālde ḫal‘e dā’ir verilmiş fetvā-yı şerīfin* [*burada 

L2�A'�/ ى	ت  fetvā-yı şerīfenin yerine LA'�/ ى	ت  fetvā-yı şerīfin şeklinde yazılmış] 

doğru olduğunda şübhe yoktur.” dedim.  
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“Evet merḥūmda eser-i cinnet var idi. Oğlu Yūsuf Efendi’de de cinnet eseri vardır. 

Sulṭān Murād ġāyet ẕekī ve muḳtedir bir ẕāt idi. Birlikte ‘Ömer Efendi ḫācemizden 

ders alır ve berāber cemā‘atle namāz kılar idik. Sonradan mecnūn* [*6	�9 masūn 

okunacak şekilde yazılmış ancak ma‘nā tutmuyor; herhalde 6	2�9 mecnūnun noktasız 

hali olacak] oldu tecennün etti. Bunun da mecnūn* [*6	�9 masūn okunacak şekilde 

yazılmış ancak mana tutmuyor; herhalde 6	2�9 mecnūnun noktasız hali olacak] 

olduğunu işittim. Bu da öyle oldu.” buyurdu. //XIII-25// 

 

7 Muḥarrem Sene 333 Pençşenbih 

 

Bugün ḥasbel‘āde sarāy-ı hümāyūna gittim. Ötedenberi ṣadr-ı a‘żamlar haftada iki 

gün şeyḫülislāmlar da bir gün sarāy-ı hümāyūna gidip dāḫil-i ḥuẓūr-ı pādişāhī olurlar. 

Ben şeyḫülislām olduğum zamāndan beri bu ‘ādete o ḳadar ri‘āyetkār olamadım. Īcāb 

ettikçe veyā da‘vet vuḳū‘buldukça gider idim.  

 

Başmābeyinci Tevfīḳ Bey haftada iki gün behemeḥāl sarāya gelmekliğim münāsib 

olacağını //XIII-26// söyledi. Bir gün Ṣadr-ı A‘żam da “Haftada* [*�1Aه yazılmış; ,� 

yok] bir gün sarāya gitseniz münāsib olacak.” dedi. “Öyle ise pençşenbih günleri 

gideyim.” dedim. Dīger vükelādan Enver Paşa’ya pāzār günü gitmesini Ṭal‘at Bey’e 

de salı günleri gitmesini tensīb etti. Onlar ile de olvechile ḳarārlaştı. Đki haftadanberi 

her pençşenbih sarāya gitmekteyim.  

 

Bugün ḥuẓūr-ı hümāyūnda “Size maḥrem bir şey söyleyeceğim. Benim bin liram var. 

Sābit falān bilmiyorlar. Bunu her sene Ḥaẓret-i Ḫālid’de bir mevlūd-ı //XIII-27// şerīf 

okutmak için vaḳfetmek isterim. Ne dersin?” buyurdu.  

 

“Peka‘lā olur Efendimiz.” dedim.  

 

“Ben size sonra ḫaber veririm. Olvaḳt yā burada veyā cāmi‘-i şerīf mha maḥfilinde 

mu‘āmele-i tescīliyyeyi īfā ederiz.” buyurdu. “Bizimkiler işitseler ‘Mādām bin lira 

vardır Medīḥa Sulṭān için niye borç edelim?’ derler. Onun için gizli tuttum. Cīb-i 

Hümāyūn Kātibi Ḥaḳḳī Bey’in nezdindedir.” buyurdu.  

 

14 M Sene 333 Pençşenbih 
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Bugün  

 

17 M Sene 333 Pāzār 

 

Bugün Meclis-i Vükelā in‘iḳād etmedi. Ṣadr-ı A‘żam Odası’nda toplandık. Ḥarbiyye 

Nāżırı Enver Paşa bu aḫşām vasaṭī sā‘at altıda Erẓurūm-Rus ḥudūdunda olan orduya 

gideceğini söyledi. Ordu Kumandanı Ḥasan ‘Đzzet Paşa ḥaḳḳında muḫtelif 

menba‘lardan gelen ḫaberlerde mūmāileyhin mütereddid ve ḳarārsız olduğu 

bildirilmektedir. Keyfiyyeti yakından taḥḳīḳ etmek üzere Erkān-ı //XIII-28// Ḥarbiyye 

Re’īs-i Sānīsi Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey iki hafta muḳaddemleri ī‘zām kılınmış idi. Ḥāfıż 

Ḥaḳḳī Bey’den gelen şifrede keẕālik Ḥasan ‘Đzzet Paşa’nın tereddüdü taṣdīḳ 

edilmekte ve orduda herḥālde ḳarār verecek bir kumandanın lüzūmu beyān olunmakta 

olmasına mebnī āḥār Ḥarbiyye Nāżırı Enver Paşa biẕẕāt gitmeğe ḳarār verdi ve bu 

aḫşām Yavuz zırhlısıyla gitti.  

 

19 Şubāṭ Sene 330 Pençşenbih 

 

Bugün ḥuẓūr-ı hümāyūnda Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī “Nāżıma Sulṭān’ı çok severim. 

Geçende geldi. Zevci Ḫālid Bey’in a‘yān olmasını ṭaleb etti. Ben de ‘Kızım bir 

çāresine bakarım.’ dedim. Onun a‘yān olmasını isterim. Bir de ẕāt-ı fāẓılānelerinin 

(bu ‘abd-ı ‘ācize ḫiṭāben ) bir de Đbrāhīm Bey (adliyye nāżırı) ile Ḥaḳḳī Paşa (ṣadr-ı 

esbaḳ) pek münāsibdir. Ẕāten beş kişi olacaktır. Beşinci de kim münāsib ise olsun.” 

buyurdu. Ḥaḳḳ-ı ‘ācizānemde lütfen dā’imā iżhār buyurulan ‘ināyāt-ı celīle-i 

velīni‘amīden müteşekkir bulunduğumu ve a‘yān olsam da //XIII-29// olmasam da her 

vaḳit ḫidmet-i şāhāneleriyle müfteḫir bulunduğumu ‘arẓettim.  

 

15 Cemāẕiyyülūlā Sene 1333 ve 18 Mart Sene 1331 Cehārşenbih 

 

Bugün Bāb-ı ‘Ālī’de Meclis-i Vükelā’da ism ism-i şāhāneye (Ġāzī) ‘unvān-ı celīlinin 

‘ilāvesine ḳarār verildi. Faḳaṭ bunun naṣıl olacağını rüfeḳā-yı kirām benden sordular. 

Şimdiye ḳadar uṣūlbir fetvā-yı şerīfe üzerine x (Ġāzī) ‘unvān-ı celīlinin verilmekte 

olduğu ve “Yine bir fetvā ile bir meclis-i maḫṣūṣ-ı vükelā maẓbaṭasını ‘arẓedelim. 

Ṣādır olacak irāde-i seniyye üzerine merāsim-i maḫṣūṣa ile bir cum‘a günü i‘lān 
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edelim.” dedim. Ḳabūl buyuruldu. Ṣadr-ı A‘żam Ḥaẓretlerinin ṭalebi üzerine yarın 

fetvā-yı şerīfeyi Bāb-ı ‘Ālī’ye göndereceğimi va‘adettim. //XIII-30// 

 

16 Cemāẕiyyülūlā Sene 333 19 Mart Sene 1331 Pençşenbih 

 

Bugün ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūlümde Ẕāt-ı Şāhāne ġarīb bir ḥikāye naḳletti. Peder-i 

muḥteremleri Sulṭān ‘Abdülmecīd Ḫān merḥūmun başkadını Pādişāhımız Efendimiz 

Ḥaẓretlerinin üvey vālideleri (Servetsezā) Kadın bir gün evlād-ı ‘Abdülmecīd 

meyānında en ziyāde sevdiği Sulṭān Reşād Ḥaẓretlerine velī‘ahdlığı zamānında 

gelmiş ve ber vech-i ātī beyānātta bulunmuş: “Ben Sulṭān Ḥamīd’e gideceğim. 

Kendisi Sulṭān Murād’ın //XIII-31// vekīlidir. Şimdi çekilsin Sulṭān Murād pādişāh 

olsun. Ondan sonra kendisi de olur.” 

 

Pādişāh Ḥaẓretleri tavaḳḳuf ederek buyurdular ki “Bu Servetseza Kadın’ın çocuğu 

yok bizi evlādı gibi sever idi. Biz de kendisine ‘Vālide’ der idik. Bilḫāṣṣa beni çok 

sever idi. Bu sözü üzerine ben de cevāben ‘Amān vālide sakın söyleme.’ dedim. 

‘Ḫayır arslanım söyleyeceğim.’ dedi. O sene ramaẓān-ı şerīfin on beşinde Ḥırḳa-i 

Şerīf ziyāretinde Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ı görmüş ve ‘Size bir şey söyleyeceğim ammā burada 

söyleyemem. Sonra tenhāda başka vaḳit söylerim.’ //XIII-32// demesi üzerine 

‘Abdülḥamīd’in merāḳını mūcib olmuş. ‘Vālide ifṭāra gel orada konuşuruz.’ demiş. O 

gün* [*O gün sonradan kurşunkalemle eklenmiş] Yıldız’a aldırmış. Đfṭārdan sonra 

konuşmuşlar. Zavāllı ṣāf kadın bana ḥikāye söylediği gibi Ḫāḳān-ı Sābıḳ’a da 

söylemiş. Ḫāḳān-ı Sābıḳ bundan münfa‘il olduğunu bildirmeyerek ‘Peka‘lā olur 

vālide ẕāten benim fikrim de böyle idi.’ der. Kadının ḳahvesi içine zehir koydurup 

tesmīm ettirir. Kadını bir sancı yakalar. Çok muẓṭarib olur. Ertesi günü ṣabāḥleyin 

Kozyatağı’ndaki bāġına //XIII-33// gider. Ramaẓān-ı şerīfin on beşinci günü orada 

vefāt eder. [kurşunkalemle eklenmiş: Meẕkūr bāġ elyevm Medīḥa Sulṭān’ındır.] 

‘Vālideniz pek keyifsizdir.’ diye bana ḫaber gelmiş idi. Derḥāl Ḥaydarpaşa’ya gittim. 

Oradan Kozyatağı’na köşküne vardım. Vefāt etmiş buldum. Ādamları ‘Sarāydan bir 

sancı ile geldi. Kanla karışık mufaṣṣal ve medīd bir aa ‘amele tutuldu öldü.’ dediler.” 

ve ‘ilāveten “Benim hīç şübhem yoktur Ḫāḳān tesmīm eyledi.” buyurdu... 

 

Biraz kelām-ı hümāyūna fāṣıla verdikten sonra “Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ın böyle işleri çoktur. 

Bilḫāṣṣa bana yapmadığı kalmadı. //XIII-34// Size tuḥaf bir ḥikāye söyleyeyim: 
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Bir gün Zincīrlikuyu Çiftliği’ne gidiyor idim (şimdi Velī‘ahd Yūsuf Efendi 

Ḥaẓretlerinin köşküdür. O vaḳit velī‘ahd bulunan Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin idi.) 

Köşke yakın bir yerde bir Frenk kadını bana bir kāġıd verdi. Kāġıdı aldım ammā 

içimden ‘Eğer ḫafiyyeler gördü ise bu kadın sağlam nefye gitti.’ dedim. Bilāḫere 

kāġıdı okudum - me’āli ‘Ben Avrupa’da bir çok prensler ile görüştüm. Burada da bir 

prens ile görüşmek isterim. Seni pek ziyāde //XIII-35// sevdim. Beni köşküne al.’ diye 

‘āşıḳāne me’āl bir mektūb idi. Biṭṭabi‘ def‘ettirdim ve bunun Ḫāḳān-ı Sābıḳ 

ṭarafından taslīṭ edilmiş bir fāḥişe olduğunu ve beni enżār-ı ‘āmmede ısḳāṭ etmek 

maḳṣadıyla yapıldığını anladım. Başka bir gün yine köşke gittim. Bir de ne göreyim o 

kadın bizim baġçenin içinde geziniyor. ‘Arabacım Ḥüseyin Ağa isminde bir ṣādıḳ 

ādamım var idi. Bana ‘Efendim şu orospuya bir kamçı savurtturayım mı?’ dedi. Ben 

‘Ḫayır sakın ha sen karışma ve ‘arabayı şöyle bir gölgede durdur. Ben de 

inmeyeceğim.’ dedim //XIII-36// ve başka bir ādamı civārımızdaki karakola 

gönderdim. ‘Bizim bulunduğumuz yerden kuş bile uçmaz iken bir ecnebī kadının 

baġçemize girmesine ta‘accüb ederim ve bununda kendilerinin ma‘lūmātı olmadığına 

ḥayret ederim. Pek müte’essir olduğumu ve ‘arabadan inmeden ‘avdet ettiğimi 

Pādişāh’a jurnal etsinler.’ diye ḫaber gönderdim. Karakoldan ādam geldi. Kadını 

çıkardılar ve ḫaberleri olmadığını söylediler. Ben de ‘avdet ettim.”  

 

Ẕāt-ı Şāhāne Ḥüseyin Ağa’nın kelāmındaki (orospu) lafżını söyler iken sıkıldı ve 

“‘Ayıb bir söz ammā ‘aynen naḳlediyorum.” buyurdu. //XIII-37//  

 

Sā‘at vasaṭī beşte Bāb-ı Fetvā’ya geldim. Fetvāḫāne-i ‘Ālī’den iḥẓār edilmiş olan 

Pādişāhımız Efendimiz Ḥaẓretlerine ġāzīlik ‘unvān-ı celīlinin i‘ṭāsı meşrū‘ ve 

müstaḥsen olduğuna dā’ir a fetvā-yı şerīfi imẓā ettim.32 Cenāb-ı Ḥaḳ muvaffaḳ 

bilḫayr buyursun Āmīn. Mühürdārımız Nūrī Mollā ile Āmedci Ṣubḥī Bey’e 

gönderdim Ṣadr-ı A‘żam Ḥaẓretlerine taḳdīm edilmek üzere. //XIII-38// 

 

14 M Sene 333 ve 16 Nīsān Sene 331 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at dokuzda Dāḫiliyye Nāżırı Ṭal‘at Bey’i telefon ile da‘vet ettim 

geldi. Evvelce aramızda geçmiş bir baḥsi tekrār ederek dedim ki “Memleketimizde iki 

nevi‘ meḥākimin vücūdu cidden ḫalḳ için müşkilātı dā‘īdir. Bu gece uzun uzadıya 
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te’emmül ettim. Şu ikiliği kaldırmak ve vaṭanda bir vaḥt vaḥdet-i ‘adliyye vücūda 

getirmek edeceğimiz ḫidemātın en mühimlerindendir. Sen esāsen bu fikirde idin. Ben 

de bu fikriin ṣūret-i taṭbīḳini düşündüm. Mülāḥażamı söyleyeceğim bilmem ḳabūl 

edecek misin? //XIII-39// Ben şöyle düşünüyorum: Meḥākim-i şer‘iyye ile meḥākim-i 

‘adliyyeyi tevḥīd etmek için meşīḫat ile ‘adliyye neżāretini tevḥīd etmelidir. 

(şeyḫülislām ve ‘adliyye nāżırı) ‘unvānı bir ẕāta verilmeli bu iki dā’irede erbāb-ı 

iḳtidārdan olan ẕevāt bittefrīḳ ta‘yīn olunmalıdır. Bir ḳaẓāya bir (ḥākim) ta‘yīn 

olunmalı o ḳaẓānın umūr-ı şer‘iyye ve ḥuḳūḳiyye ve cezā’iyyesini o ḥākim rü’yet 

eylemelidir. Mu‘āmelāt-ı ḳaẓānın kesret ve cesāmetine göre ḥākime ledelīcāb bir veyā 

müte‘addid müşāvir ta‘yīn olunur. Müşāvirler de münferiden veyā müştereken i‘ṭā-yı 

ḥükme //XIII-40// me’ẕūn ‘addedilir. Hey’et-i ḳalemiyyede tevḥīd olunacak üç māṣa 

teşkīl olunur (1) umūr-ı ḥuḳūḳiyye (2) umūr-ı cezā’iyye (3) umūr-ı şer‘iyye. Bu 

māṣalarda kendi veżā’ifine müte‘alliḳ olan i‘lāmāt yazılır. Temyīz edilenleri 

Maḥkeme-i Temyīz’e gönderilir. Ḥuḳūḳ i‘lāmātı Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi’nde cezā 

i‘lāmātı Maḥkeme-i Temyīz-i Cezā Dā’iresi’nde tedḳīḳ olunur. Şimdi Bāb-ı Fetvā’da 

bulunan Tedḳīḳāt-ı Şer‘iyye Meclisi de Maḥkeme-i Temyīz’e bir şu‘be olarak oraya 

naḳledilir. Đ‘lāmāt-ı Şer‘iyye de o dā’irede temyīz ve tedḳīḳ olunur. //XIII-41// Bir de 

‘adliyyede derece-i istīnāfiyyeyi ilġā etmek fikrindeyim. Bir bidāyet ve bir de temyīz 

kāfīdir. Bidāyet meḥākimi pek mükemmel teşkīl olunmalıdır. Bir ḳaẓā ḥākimine iki 

binden az ma‘āş verilmemelidir. Đstīnāf ḥükkāmından birçokları* [*ى��-�	.�* 

birçocukları yazılmış] bidāyet ḥākimliğine ta‘yīn olunabilir. Meḥākim-i istīnāfiyye 

için ṣarfedilmekte olan mebāliġ-i cesīme * [*burada herhālde ile eksik] umūr-ı 

ḳalemiyyede ve ḥükkām müşāvirliklerinde muntażam teşkīlāt vücūda getirilebilir.  

 

Şu ṣūretle (ḳuvve-i ḳaẓā’iyye) ‘adliyyeye intiḳāl ediyor. Żāhirde böyle faḳaṭ ḥaḳīḳatte 

‘adliyye meşīḫat-ı islāmiyyeye münḳalib oluyor demektir. Bu böyle ḳabūl //XIII-42// 

olunduğu taḳdīrde meşīḫatın der‘uhde ettiği veżā’if pek mütenevvi‘ olacağına ve bir 

de ma‘ārif ḫuṣūṣunda lāzım ve lābüd bulunmasına binā’en evḳāf neżāretiyle ma‘ārif 

neżāreti de tevḥīd olunarak ayrıca bir ẕāta verilmelidir. Mekātib-i vaḳfiyye ve 

kütübḫāneler kāmilen ma‘ārif neżāretine tevdī‘ olunmalı ḥattā medāris-i islāmiyye 

daḫī ma‘ārife verilmeli hem evḳāfı ve hem de ma‘ārifi bilir ve ‘ulemā-yı islāmiyye ile 

görüşebilecek ve medreselerin ehemmiyyetini taḳdīr eyleyecek bir ẕāt bu neżārete 

getirilmelidir.” //XIII-43//  
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Ṭal‘at Bey buraya ḳadar sözlerimi dinledi ve taṣvīb eyledi. Lākin “Mes’ele mühimdir 

ve hem de fırḳa mes’elesidir. Bir kerre Merkez-i ‘Umūmī’de görüşelim.” dedi.  

 

Ben “Merkez-i ‘Umūmī’de görüşmezden muḳaddem senin fikrini anlamak isterim. 

Eğer sen muvāfıḳ görmüyor isen bence işin olmayacağında şübhe yoktur. Beyhūde işi 

Merkez’e daha doğrusu daġdaġaya düşürmeyelim. Bir de Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından bu işe dā’ir müṭāla‘a beyānına ṣalāḥiyyetdār ‘addolunabilen Diyārbekirli 

Ẓiyā (Türk)çülüğü her şeye //XIII-44// ḥattā Đslāmiyyet’e bile taḳdīm etmektedir. Bu 

ẕāt kendi ġāyesine vāṣıl olmak için meşīḫat-ı islāmiyyeyi māni‘ görüyor evvelā* [*=	ا 

ūlā?] medārisi ma‘ārife vererek maḥv ve münderis etmek istiyor żannediyorum. 

Buralara maḥal verilmeyecek cidden bir ḥüsn-i niyyet ile ise başlanacak ve medārisin 

tanżīm ve ıṣlāḥına ṣarf-ı mesā‘ī kılınacak ise o vaḳit merkeze bildirelim. Böyle ḥüsn-i 

niyyetten tamāmen emīn olmadıkça muvāfaḳat edemem.” 

 

Ṭal‘at Bey “Ḥüsn-i niyyetten emīn ol ma‘hāẕā bir gün ben yalnız Midḥat ile Ẓiyā’yı 

sana getiririm dördümüz //XIII-45// görüşelim. Benim kendi fikrimce tamāmen 

muvāfıḳtır.” dedi. Bundan sonra vedā‘ eder iken “Ṣalāḥeddīn Efendi bugün vefāt etti 

belki belki birazdan sen de Bāb-ı ‘Ālī’ye gelirsin.” dedi gitti.  

 

Ṣalāḥeddīn Efendi bin* [*6*ا ibn yazılmış] Murād Ḫān şehzādegān-ı Āl-i ‘Osmān 

arasında ḥüsn-i aḫlāḳ ile mümtāzdır ve müṭāla‘alı bir ẕāt idi. Geçen cum‘a günü 

ḳableżżuhr Ḥaydarpaşa //XIII-46// vapuru kamarasında teṣādüf ettim. Ġāyet beşūş idi. 

Birçok cihetlerden baḥsolundu. Ez en cümle Maḥmūd-ı Sānī’den baḥseder iken şu 

sözleri ‘aynen söyledi: “Maḥmūd-ı Sānī babamdır ammā sevmem. Pek çok kan döktü. 

Herkesi tedhīş etti. Ṭıbḳī ‘Abdülḥamīd’e benzer idi.” 

 

Ben “Faḳaṭ Maḥmūd-ı Sānī cesūr idi. Ḥamīd-i Sānī gibi cebīn değil idi.”  

 

“Maḥmūd-ı Sānī de korkak idi ve yaptığı şeyler de cebānetinden idi. Meselā //XIII-

47// bir gün ‘Alemdağı’na gider oradan başka bir ṭarīḳle Đstanbul’a geçer oradan da 

gizli Beşiktaş’a gider dā’imā izini ġā’ib eder idi. Bence Ḥamīd-i Sānī’den hīç farḳı 

yoktur.” dedi.  
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Vapur Ḥaydarpaşa’ya gelmiş idi. Faḳaṭ biz baḥse dalmışız. Vapur ḥareket etti. Efendi 

memnūn oldu. “Biraz daha görüşmüş oluruz.” dedi. Nihāyet vapur Ḳāḍīköyü’ne vāṣıl 

oldu. Ba‘delvedā‘ ayrıldık. Bu mülāḳāt cum‘a günü oldu. Müşārünileyh //XIII-48// o 

cum‘ayı ta‘ḳīb eden pençşenbih günü(1) vefāt etti. Raḥmetullāhi Ta‘ālā.  

 
(1)Bugün 

 

Vasaṭī sā‘at on birde Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’na gittim. Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa ile birlikte ḥuẓūr-ı hümāyūna ḳabūl buyurulduk.  

 

Ẕāt-ı Şāhāne Salāḥaddīn Efendi’nin vefātından müte’essif olduğunu bilbeyān 

merḥūmun bir gün ḥuẓūra gelerek pederi Sulṭān Murād merḥūmun Yeni Cāmi‘-i Şerīf 

civārındaki türbesinden çıkarıp Yaḥyā Efendi Dergāhı //XIII-49// ḥażīresine 

defnetmesine müsā‘ade ṭaleb ettiğini ve faḳaṭ Ẕāt-ı Şāhāne ḳaṭ‘iyyen reddetmesi 

üzerine “‘Eğer ben ölür isem pederimin yanına defnolunmayı istemem. Ẕāten evlādım 

Yaḥyā Efendi ḥażīresinde medfūndur. Ben de oraya defnolunmak isterim.’ dedi. Ben 

de ‘Đnşā’allāh çok yaşarsınız.’ dedim.” buyurdu. Şu ḥālde merḥūmun son arzūsu 

vechile Yaḥyā Efendi Dergāhı ḥażīresine defni taḳarrür //XIII-50// etti ve yarınki 

cum‘a günü Ayasofya Cāmi‘-i Şerīfi’nde (Ġāzī) ‘unvānının ism-i hümāyūnuna 

terdīfiyle ḳırā’at olunacak ilk ḫuṭbeden sonra ikindi namāzını müte‘āḳib x Beşiktaş ile 

Ortaköy arasında bulunan Mecīdiyye Cāmi‘-i Şerīfi’nde cenāze namāzı edā olunarak 

Yaḥyā Efendi’de Kemāleddīn bin ‘Abdülmecīd Ḫān merḥūmun türbesine defnine 

ḳarār verildi. //XIII-51// 

 

17 Nīsān Sene 331 Cum‘a  

 

Bāb-ı ‘Ālī teşrīfātından vuḳū‘bulan da‘vet vechile vasaṭī sā‘at on birde elbīse-i 

resmiyye ile Topkapı Sarāy-ı Hümāyūnu’nda vükelāya maḫṣūṣ odada ictimā‘ ettik. 

Vaḳt-i żuhr taḳarrüb etti. Bilcümle vükelā māşīen sarāyın denize nāżır kapısından 

çıkıp deniz kenārına indik. Teşrīf-i şāhāneye muntażır bulunduk. Vapur-ı hümāyūn 

geldi yanaştı. Hey’et-i Vükelā müctemi‘an vapurda ḥuẓūr-ı hümāyūna dāḫil olduk. 

//XIII-52// Ḥuẓūrdan çıktıktan sonra Sarāyburnu’nda evvelce ḥāẓırlanan Istabl-ı 

Āmire ‘arabalarına ikişer ikişer bindik. Bizden sonra Merkeb-i Hümāyūn ḥareket 

ediyor bu vechile müretteb olan alay Sarāyburnu Parkı’ndan mürūr ve Soğukçeşme 
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Kapısı’ndan ‘Alemdār Cāddesi’nden ‘Adliyye Neżāreti önünden geçip maḥfil-i 

hümāyūn kapısında indi. Ẕāt-ı Şāhāne cum‘a namāzını maḥfilde Hey’et-i Vükelā 

miḥrāb önünde kıldılar. Başimām Efendi ḫuṭbeyi //XIII-53// okudu namāzı kıldırdı. 

Namāzdan sonra Ẕāt-ı Şāhāne maḥfilden miḥrāb önüne geldi. Miḥrāb önünden cāmi‘-

i şerīfin kapısına ḳadar bir yol açıldı. Herkes ayakta bir sükūnet-i tāmme içinde idi. 

Fetvāḫāne-i ‘Ālī mümeyyizlerinden Şevket Efendi mü’ezzin maḥfilinde 

‘arabiyyül‘ibāre bir du‘ā okudu. Du‘āyı müte‘āḳib vükelā ḥuẓẓārın arasından yürüdü. 

Cāmi‘ kapısından çıkıp* [*	-�. çıkı yazılmış] ḥavluda bulunan Istabl-ı Āmire 

‘arabalarına tekrār bindiler. Mu’aḫḫaran Ẕāt-ı Şāhāne de teşrīf buyurdu. Alay 

Ayasofya Meydānı’nı dolaşıp Bāb-ı //XIII-54// Hümāyūn’dan dolaşıp Topkapı 

Sarāyı’na dāḫil oldu. Ẕāt-ı Şāhāne doğru Ḥırḳa-i Şerīf Dā’iresi’ne teveccüh etti. 

Hey’et-i Vükelā da Ketḫüdālık Dā’iresi’nde biraz istirāḥattan sonra (Kara Muṣṭafā) 

Paşa Köşkü’nde ṭa‘ām ettikten sonra Salāḥaddīn Efendi merḥūmun cenāzesine gittik. 

Ba‘deddefn ben Bāb-ı Fetvā’ya geldim. //XIII-55//  

 

23 Nīsān Sene 331 Pençşenbih 

 

Bugünkü pençşenbih günü ḥuẓūr-ı hümāyūnda Ẕāt-ı Şāhāne rü’yādan baḥis buyurdu: 

“Peder merḥūm vefātından bir müddet evvel rü’yāsında ecdādımızdan Yavuz Sulṭān 

Selīm’i görmüş. Kendisine ḫiṭāben ‘Āferīn oğlum Mecīd ravẓa-i muṭṭaharayı pek 

güzel ta‘mīr ettirdin. Sen de benim yanıma gel yat.’ der. Peder uykudan uyanır. 

Tedehhüş eder. Bununla berāber alay yapmaksızın bir ‘araba ile //XIII-56// Sulṭān 

Selīm’i ziyārete gitti. Orada Serkiz Kalfa’ya şimdiki türbesinin yerini irā’e ile 

‘Burada bana bir türbe yap’ der. Serkiz ‘Amān Pādişāhım ben türbe yapamam ne 

emrederseniz başım üzerinedir faḳaṭ türbe yapamam.’ der. 

 

Pa Peder ‘Ulan Ermeni işte sana ‘Türbemi yap.’ diyorum (Bizim peder Serkis* 

[*burada Z%�7 yazılmış] Kalfa’ya öyle ‘Ulan Ermeni’ diye laṭīfe eder idi.)’ Nihāyet 

Serkiz türbeyi yaptı. Peder bir gün rü’yāsında yine Selīm-i Evvel’i //XIII-57// görür.  

 

Selīm ‘Oğlum türbeyi yaptırdın güzel oldu ammā ayaklarını benim başıma uzattın.’ 

der. 
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Peder ṣabāḥleyin kalkar yine türbeye gider. Ḥaḳīḳaten ayakları ceddi Selīm’in başına 

doğru uzanmış. Serkiz Kalfa’yı çağırır buna bir çāre bulmasını söyler. Nihāyet 

türbenin birkaç ḫalfını yıkmak lāzımgeldiğini bilbeyān türbenin bir ḳısmını 

hedmederler ve şimdiki ḥāle ḳalbolunur. Türbenin dar olmasının //XIII-58// sebebi 

budur.”  

 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī kendisinin de buna benzer bir rü’yāsı olduğunu ber vech-i ātī 

ḥikāye buyurdu: 

 

“Ḫāḳān-ı Sābıḳ zamānında idi. Bir gece rü’yāmda Eyyūb’de bulundum. Muṣallāda bir 

cenāze yanında bizim ağalardan Şemseddīn Ağa’ya ‘Bu cenāze kimdir?’ diye sordum. 

‘Dilārādır.’* [*Dilārā burada ا�=� yazılmış] diye cevāb verdi. Bizim Sābit’in bir 

hemşīresi var idi. O zamān ḫasta idi. Đsmi de (Dilārā)* [*Dilārā burada ل ا�ا� 

yazılmış] idi. Cenāze namāzını kıldıktan sonra ben Ḥaẓret-i //XIII-59// Ḫālid’in 

türbesine doğru gittim. Penceresine taḳarrüb ederek türbedārı elimle işāret edip 

çağırdım. Türbedār içeriden pencereye geldi. Dedim ki ‘Ben kendime bu civārda bir 

türbe yaptırmak istiyorum. ‘Acabā Ḥaẓret-i Ḫālid beni misāfir ḳabūl eder mi?’  

 

Türbedār ‘Ḥaẓret-i Ḫālid buradadır kendisine sorayım.’ dedi döndü. Türbe içinde 

beyāẓ ve uzun sakallı vecīh bir ẕāt oturmakta olduğunu gördüm. Onunla konuştuktan 

sonra tekrār pencereye gelip bana dedi ki ‘Ḥaẓret-i Ḫālid seni ḳabūl ediyor //XIII-60// 

ve sizin nā’il-i salṭanat olacağınızı söylüyor. ‘O vaḳit burada bir türbe yaptırsın.’ 

diyor.’ dedi.  

 

Uyandım. Bir müddet sonra Şemseddīn Ağa geldi. Oda kapısından girince daha hīç 

bir şey söylemeden ben kendisine ‘(Dilārā)* [*Dilārā burada ل ا�ا� yazılmış] vefāt etti 

mi?’ diye sordum.  

 

‘Evet Efendim vefāt etti onu ḫaber vermeye geldim. Ḥaẓret-i Ḫālid civārına 

defnetmek arzū ediyorlar.’ dedi. Techīz ve tekfīni için bir miḳdār pāra verdim 

defnolundu.” //XIII-61// 

 

11 Ḥazīrān Sene 331 Pençşenbih 
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Bugün ṣabāḥleyin sā‘at dokuz buçuğa (vasaṭī) altı daḳīḳa kala Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī’ye ‘ameliyye-i cerrāḥiyye icrā olundu.  

 

Hey’et-i Vükelā a‘yān re’īsi de berāber olduğu ḥālde Çit Ḳaṣrı’nda idi. Meb‘ūsān 

Re’īsi Ḫalīl Bey Avrupa’da olduğundan bulunamadı. Hey’et-i Vükelā sā‘at dokuzda 

//XIII-62// toplandı. Eṭibbā kāmilen Ḥarem-i Hümāyūn’a gittiler. Dokuz buçukta 

muṣāḥiblerinden Rāmiz Ağa Ḥaremkapı’dan salona dāḫil oldu. Başkātib ‘Alī Fu’ād 

Bey’e ‘ameliyyenin başladığını ḫaber verdi.  

 

‘Ameliyye-i cerrāḥiyye Yıldız Sarāyı’nda icrā kılındı. Avusturyalı Đsrā’īl nāmında 

meşhūr bir ṭabīb sekiz ḳadar eṭibbā-yı ‘osmāniyye ile birlikte yaptı. Üç çāryek sā‘at 

devām etti. //XIII-63// Lehulḥamd muvaffaḳiyyetle netīcelendi. Maḫdūm-ı Pādişāhī 

Ẓiyā’eddīn ve ‘Ömer Ḥilmī Efendiler ḥaẓerātı yekdīgerini müte‘āḳib Hey’et-i 

Vükelā’nın bulunduğu salona geldiler iżhār-ı memnūniyyet ettiler.  

 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ba‘del‘ameliyye cümlemize selām ve iltifāt gönderdi. 

Cümlemiz memnūnen sarāy-ı hümāyūndan ayrıldık. //XIII-64//33  

 

12 Cum‘a  

 

Serḳurenā Tevfīḳ Bey’den bir telgraf aldım (Erenköyü’ndeki ḫānemde). ‘Āfiyyet-i 

hümāyūnu tebşīr ediyor.  

 

13 Cum‘a ertesi 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at dokuz buçukta sarāya gittim. Ṣıḥḥat-ı şāhāneyi su’āl ettim. Derece-i 

ḥarāret mu‘tedil bir ḥālde ise de nabıẓların ḥareketinde sür‘at bulunduğunu ḍarabāt 

yüz yirmi derecede idüğü //XIII-65// biraz endīşeli olarak Serṭabīb Ḫayrī Paşa 

ṭarafından beyān olundu. Oradan dā’ireye geldim. Öğleden sonra Kātib-i ‘Umūmī 

Midḥat Şükrī Bey geldi. Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Ẓiyā Beyle Ma‘ārif Nāżırı 

Şükrī Bey’in benim ‘aleyhimde dā’imā propaganda yaptıklarından uzun uzadıya 

baḥsettik. //XIII-66// 

 

Defter XV 
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(Taḳvīm-i Sa‘ādet 1332) 

 

[ilk sayfadan önce gelen sayfa] 

 

Nīsān Muḫṭırası: 

 

30 H* [*ح yazılmış, Cemāẕiyyülāḫir’in kısaltması ج C olacak.] Sene 33434 

Cehārşenbih günü Meclis-i Vükelā’da isti‘fā edeceğimi Ṭal‘at Bey’e ve Ṣadr-ı 

A‘żam’a söyledim. Meclisin ḫitām-ı müẕākeresinde Ṣadr-ı A‘żam isti‘fā etmemek 

için mükerreren söyledi. Ben ıṣrār ve isti‘fāya ḳarār verdim. Gece Dā’ire-i Meşīḫat’te 

geçirdim. Ṣabāḥleyin Ḫalīl Bey geldi isti‘fādan ṣarf-ı nażar etmekliğimi teklīf etti. 

Ḳarārımda muṣırr olduğumu söyledim.  

 

Esbāb-ı isti‘fā  

 

(1) Đbrāhīm Bey’e ‘adliyye neżāretinden isti‘fā ettirildi Ḫāriciyye Nāżırı Ḫalīl Bey 

vekīl ta‘yīn olundu. Bu ḫuṣūṣ evvelā Merkez-i ‘Umūmī’de sonra Ṣadr-ı A‘żam ve 

Ṭal‘at Bey ve Ḫalīl Bey arasında ḳarārgīr olmuş dīger vükelā gibi bana da ḫaber 

verilmemiştir.  

 

(2) Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Ẓiyā Bey beni Đttiḥād-ı Đslām ṭarafdārı olduğum için 

Türkçülüğün ‘aleyhinde telaḳḳī ederek meşīḫatçe teşebbüs ettiğim tedābīr-i 

ıṣlāḥiyyeyi işkāl ederek beni isti‘fāya mecbūr etmek üzere bir seneden beri ṣarf-ı 

mesā‘īden ḫālī kalmadı  

 

(māba‘dı bundan evvelki ṣaḥīfede) 

 

(māba‘dı)  

 

ḫālī kalmadı. Merkez-i ‘Umūmī’ye şikāyet ettim. “Ben ḥarīṣ değilim ister iseniz 

isti‘fā edeyim.” dedim. Ḳabūl etmediler. Ẓiyā Bey’in fırḳa intiżāmına muḫālif olan 

ḥareketini bilḳabḥ men‘e ḳarār verdiklerini Kātib-i ‘Umūmī Midḥat Bey söyledi. 

Faḳaṭ Ẓiyā Bey durmadı çalıştı. Ẓiyā Bey müṭāla‘alı bir ẕāttır. Merkez-i ‘Umūmī’nin 
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dīger a‘ẓāsı ẓa‘īftir. Đstinād ettiğim ḳuvvetin gittikçe kesb-i ḫiffet etmekte olduğunu 

görüyor idim* [*م ا'�م�	'��	% görüyorum idim yazılmış]. Meselā Đttiḥād-ı Đslām 

maḳṣad-ı mübārekini te’mīn için şu ḥāl ve zamānı pek muvāfıḳ olarak Dārülḫilāfe’de 

bir şūrā-yı ‘ālī-yi Đslām vücūda getirmek üzere niżāmnāme lāyiḥasını tanżīm ettirdim. 

Ṣadr-ı A‘żam Paşa bu fikrin pek ziyāde mürevviclerinden olduğu için evvelā ona 

söyledim. Bittaḳdīr hemān Meclis-i Vükelā’ya vermekliğimi söyledi. “Türkçüler 

żannederim māni‘ olurlar.” dedim. “Kimse māni‘ olamaz sen lāyiḥayı getir de gör 

naṣıl çıkaracağım.” dedi. Ben yine iḥtiyāṭ ettim bir kaç māh geçirdim. Bir gün yine 

vükelādan ba‘ẓıları ḥāẓır oldukları (taḳvīmin ḫitāmındaki boş ṣaḥīfeye bak) //XV-01// 

 

[sözkonusu sayfa] 

 

(māḳabli Nīsān muḫṭırasındadır) 

 

(māba‘dı) 

 

1 

 

vükelādan ba‘ẓıları ḥāẓır oldukları ḥālde fikrimi açtım. Dedim ki “Đstanbul’da bir 

meclis-i ‘umūmī-i Đslām teşkīl etmek istiyorum. Đsmine (Şūrā-yı ‘Ālī-yi Đslām) 

diyeceğim. Bilcümle aḳṭār-ı islāmiyyeden a‘ẓā da‘vet edeceğim. Her birine onar bin 

ġurūş ma‘āş verilmesini ve bu meclisin şeyḫülislāmın veyā tensīb edecekceği ẕātın 

taḥt-ı riyāsetinde ictimā‘ etmesini ve bilcümle fıraḳ-ı islāmiyye arasındaki iḫtilāfāt-ı 

cüz’iyyeyi bu meclisin ḥalleylemesini düşünüyorum.” dedim. Cümlesi taṣvīb etti. 

Ḥattā Ṭal‘at Bey “Bunun için büdce mevẓū‘-ı baḥs olamaz hemān lāyiḥanızı yapınız.” 

dedi. Ben biraz ümmīdlendim. Mektūbcu Ebūl‘ulā Beyle mu‘āvini Nāfiz Bey’e 

bitta‘rīf tanżīm ettirdiğim lāyiḥayı hemān tebyīẓ ettirerek bir teẕkere ile* [*ile 

sonradan çok soluk yazılmış] Bāb-ı ‘Ālī’ye gönderdim. Ṣadr-ı A‘żam //XV-02//  

 

2 

 

Paşa Ḥaẓretleri memnūniyyetle aldı. Hey’et-i Vükelā’da Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’e 

verdi ve ḳırā’at eylemesini emretti. ‘Alenen okundu. Eṭrāftan taṣvīb ṣadāları 

işitilmekte iken ‘Adliyye Nāżırı Đbrāhīm Bey ikinci māddeye i‘tirāẓ etti. Ḫāriciyye 
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Nāżırı Ḫalīl Bey de mütereddid görünüyor idi. Đ’tirāẓ pek nābemaḥal ve vāhī idi. 

Ṣadr-ı A‘żam Paşa müdāfa‘a etti - ben işi teshīl için ve bilḫāṣṣa Ḫalīl Bey’in 

tereddüdünü izāle maḳṣadıyla – “Bu lāyiḥayı Ḫalīl Beyefendi’ye verdim Đbrāhīm 

Beyefendi’nin i‘tirāẓını nażar-ı diḳḳate alalım. Ḫalīl Beyefendi tensīb edeceği vechile 

taṣḥīḥ etsin benimle müẕākere etsin gelecek mecliste tekrār müẕākere ederiz.” dedim. 

 

Hey’et müttefiḳan taṣvīb etti. Söz bitti. Aradan bir hafta ḳadar mürūr etti. Ḫalīl 

Midḥat Şükrī Beyle Doktor //XV-03//  

 

3 

 

Nāżım Bey Dā’ire-i Meşīḫat’e geldiler. “Sana serzenişe geldik.” dediler ve ‘ilāve 

ettiler “Siz bir şūrā-yı ‘ālī-yi Đslām lāyiḥası yapmışsınız bizim ḫaberimiz yok. Ḥālbuki 

bu iş fırḳa işidiir. Evvelā bizimle müẕākere etmeli idiniz.” dedi Midḥat Şükrī Bey 

Nāżım Bey de onu taṣdīḳ eyledi. “Ḥaḳḳınız vardır.” dedim. “Faḳaṭ ben bunu Ṭal‘at 

Bey’e söyledim o da biṭṭabi‘ sizinle müẕākere etmiştir. Bir de Türkçüler buna māni‘ 

olmak isterler ḫuṣūṣiyle Ẓiyā Bey şiddetle mu‘ārıẓ olacaktır. Binā’en‘aleyh Merkez-i 

‘Umūmī’de müẕākeresini doğrusu arzū etmem.” dedim.  

 

Midḥat Bey “Ḫayır bunu taṣvīb etmeyen hic bir ferd yoktur. Ẓiyā Bey’in öteden beri 

fikri meşīḫat-ı islāmiyye maḳāmının vażīfesinin bu olduğunu merkezindedir. Esās 

i‘tibāriyle cümlemiz taṣdīḳ ve taṣvīb ederiz.” dedi.  

 

Ben “Ẓiyā Bey öyle söyler faḳaṭ //XV-04//  

 

4 

 

ḳalben bunu istemez.” dedim. Doktor Nāżım Bey bana ḫiṭāben “Sen bir kimseye bir 

kerre münfa‘il olunca artık onu ‘afvetmezsin.” dedi.  

 

Ben de “Evet bu benim için bir ḳuṣūr olabilir. Bununla berāber biz biribirimizi pek iyi 

anladık. Yekdīgerimizin efkārına tamāmiyle muṭṭali‘ olduk. Binā’en‘aleyh size 

şimdiden söylerim Şūrā-yı Đslām niżāmnāmesi çıkmaz.” dedim.  
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Her ikisi taṣdīḳ etmediler “Çıkar.” dediler. “Đnşā’allāh.” dedim. Gittiler. Bir iki gün 

sonra Ḫalīl Bey geldi. Lāyiḥayı birlikte müẕākere ettik. Đkinci māddede ba‘ẓı 

lafıżların taṣḥīḥini ṭaleb etti. Bilā tereddüd //XV-05//  

 

5 

 

ḳabūl ettim. Aramızda bir cihet-i iḫtilāf kalmadı. Derḥāl Mektūbcu Nāfiz Bey’i 

çağırttım. Nüsḫa-i muṣaḥḥaḥanın tebyīẓini söyledim. Bāb-ı ‘Ālī’ye gitti. Meclis-i 

Vükelā’da müẕākere edilir iken Ḫalīl Bey ile aramızda iḫtilāf kalmadığını söyledim. 

Hīç kimse i‘tirāẓ etmedi. Cümlesi “Peka‘lā” dediler. Ḥattā Ṣadr-ı A‘żam ve 

muḥarrirülḥurūf ve Enver Paşa imẓā ettik. Żannederim rüfeḳādan bir iki ẕāt daha imẓā 

ettiler. Sonra cihet-i māliyyesinin tedḳīḳi için Ṭal‘at Bey ṭarafından alınmasını Ḫalīl 

Bey teklīf etti. Bu teklīf üzerine lāyiḥayı Ṭal‘at Bey aldı. //XV-06//  

 

6 

 

Ḥālā meydāna çıkmadı. Nerede kaldığını bilmiyorum. Đşte bu ve daha buna benzer bir 

çok şeyler ki benim meşīḫatte muvaffaḳiyyetimi işkāl için iḥdās olunuyor ve Merkez-i 

‘Umūmī a‘ẓālarsından ekserīsi ‘aleyhimde olmadıkları ḥālde Ẓiyā Bey’in tesvīlatına 

māni‘ olamıyorlar idi. Bu yüzden ba‘ẓı mu‘āmelāt-ı rūzmerreye müdāḫeleye de 

başladılar. “Medārisi ma‘ārife ve meḥākim-i şer‘iyyeyi ‘adliyyeye verelim.” dediler. 

Ḫulāṣa żāhirde maṣlaḥat nāmına idāre-i kelām olunuyor ḥaḳīḳatte //XV-07//  

 

7 

 

ise hep beni müşkil mevḳi‘de bırakıp muvaffaḳ etmemek idi. Çünki Türkçüler 

medārisin ıṣlāḥından teḥāşī ediyorlar ve binlerle Türk evlādının medreselerde ‘Arabca 

taḫṣīl etmelerini Türkçülüğe bir ḍarbe telaḳḳī ediyorlar idi. Đşte böyle her yaptığım 

şeye müdāḫele ve tenḳīd ẕāten beni bīzār etmiş ve birkaç def‘a isti‘fāyı eylemiş iken 

rüfeḳādan en ziyāde sevdiklerimin ibrām ve icbārıyla şimdiye ḳadar kalmış idim.  

 

Bugünlerde Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının ḥükūmet işlerine müdāḫeleleri //XV-08//  

 

8 
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çoğaldı. Ben bu ḥāli muvāfıḳ görmediğimi birkaç kerre Ṭal‘at Bey’e (dāḫiliyye nāżırı 

ve Cem‘iyyet’in rükn-i mühimmi) söyledim.  

 

Dedim ki “Evvelce Cem‘iyyet’in ḥükūmet işlerine mühā müdāḫele etmeleri erkān-ı 

ḥükūmetin yabāncı ve Cem‘iyyetçe tamāmiyle ġayrimu‘temed ādamlar elinde 

bulunduğu cihetle bir dereceye ḳadar ma‘ẕūr görülebilir faḳaṭ bugün ḥükūmeti teşkīl 

edenler kāmilen Cem‘iyyetçi olmakla berāber ekserīmiz Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓālığından yetişmiş ādamlar iken müdāḫeleyi anlayamıyorum ve bu müdāḫeleye de 

ekseriyā sen sebeb oluyorsun. //XV-09// Bir vālī ta‘yīn edecek olsan Merkez-i 

‘Umūmī’de mevḳi‘-i müẕākereye vaẓ‘ediyorsun. Onların re’yini alıyorsun. Bu ṣūretle 

müdāḫeleye alıştırdın.” dedim.  

 

Ṭal‘at Bey “Vāḳı‘a öyledir. Faḳaṭ bunu yapmasam Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsını boş 

bıraksam o vaḳit meb‘ūslar ile birleşirler ḥükūmeti müşkilāta ilḳā ederler. Ḥālbuki 

benim bunlardan re’y almaklığım żāhirī bir şeydir. Ḥaḳīḳatte yine benim istediğim 

vālī olur. Çāresiz //XV-10//  

 

10 

 

bunları bu ṣūretle idāre etmelidir.” dedi.  

 

Ṭal‘at Bey’in Merkez-i ‘Umūmī üzerinde büyük bir nüfūẕu vardır. Daha doğrusu 

Merkez-i ‘Umūmī Ṭal‘at Bey’den ‘ibārettir. Merkez-i ‘Umūmī’nin bu ḳadar ẓa‘īf 

olduğu bu ḳadar ḥaḳīḳate tamāmiyle vāḳıf olmayan gerek efrād-ı cem‘iyyet ve gerek 

ḫāric bulunanlar bunu bilmezler. Ḥattā efrād ve erkān-ı cem‘iyyet olmak üzere 

tanınmış ẕevāttan ancak sekiz on kişi bilir ki Ṭal‘at Bey’in arzūsuna muḫālif olarak 

Cem‘iyyet hīç bir şey yapamaz. //XV-11//  

 

11 

 

Faḳaṭ Ṭal‘at Bey Cem‘iyyet’i ḳuvvetli gösterir ve ḥükūmeti Cem‘iyyet ile idāre eder 

ve Cem‘iyyet’e de ḥükūmetin ḳudretini irā’e ederek Cem‘iyyet’i de istediği gibi idāre 

eder. Bunu böylece bildiğimi Ṭal‘at Bey tamāmiyle bilir ve taṣdīḳ eder. 
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Binā’en‘alāhāẕā Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından ba‘ẓı ẕevātın benimle meşġūl 

olmamasını ve işlerime müdāḫele etmeler etmemelerini Ṭal‘at Bey ile Midḥat 

Bey’den ṭaleb ettim. Onlar da söz verdiler faḳaṭ muvaffaḳ olamadılar. Ṭal‘at Bey 

men‘e muḳtedir idi. //XV-12//  

 

12 

 

Lākin meşāġil-i müte‘addidesi bu iş ile uğraşmağa müsā‘id değil idi. Gerçi Ṭal‘at Bey 

bu ḫuṣūṣta “Uğraştım ve muvaffaḳ da oldum.” dedi ise de bence uğraşamadı çünki 

hem dāḫiliyye ve hem de māliyye nāżırı olduktan başka devletin bilcümle umūr-ı 

dāḫiliyye ve ḫāriciyyesini eline almış gece gündüz meşġūldür. Đşte bu ḥāller ve 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının her birinin fırḳa ve Cem‘iyyet intiżāmına bakmayarak 

//XV-13//  

 

13 

 

kendi fikirlerine göre ḥareket etmeleri gibi Merkez-i ‘Umūmī’nin ẓa‘afı nażarımda 

teżāhür etmeğe başladı. Ben de bīzār olarak isti‘fā etmek arzūsuna düştüm. Bālādaki 

müṭāla‘am ile Ṭal‘at Bey’in ‘aleyhinde bulunduğuma ẕehāb olunmasın. Ben Ṭal‘at 

Bey’i Ṭal‘at Bey’in beni sevdiğinden ziyāde severim. Ġāyet ‘afīf olmakla berāber çok 

ẕekīdir. Re’yinden istifāde olunup devlete ve memlekete //XV-14//  

 

14 

 

büyük ḫidmetler etmesi me’mūldür.  

 

[buraya ḳadar kurşun kalemle yazılmış] 

= 

 

[buradan itibaren mor mürekkeple yazılmış] 

 

Ḫulāṣa Ẓiyā Bey, Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey gibi doğrudan doğru dīn-i Đslām 

‘aleyhinde bulunan ve memlekette dīnsizliği te’sīs etmek üzere dīn-i Đslām’ın neşr ve 

ta‘mīmine ve aḥkām-ı islāmiyyenin idāme ve muḥāfażasına mebd medār olan iki 
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dā’ire-i islāmiyye - ki meşīḫat-ı islāmiyye ile evḳāf neżāretidir - bunları esāsından 

hedmetmek üzere son ġayretle çalışıyorlar ve faḳaṭ kendilerini dīn ‘aleyhinde 

göstermeyip bil‘akis dīn-i Đslām lehinde irā’e ederek “Meşīḫat-ı islāmiyye dünyā ile 

meşġūl dīn ile meşġūl olmak üzere //XV-15//  

 

15 

 

meḥākim-i şer‘iyyeyi meşāġili meyānından çıkaralım. Evḳāftan da mektebleri alalım 

ma‘ārife verelim.” diyorlar idi. Velev “Anadolu’da dīn kalmadı köylerde köylüler 

peyġamberlerini bilmiyorlar. Meşīḫat-ı islāmiyye bunlar ile meşġūl olsun dünyā 

işlerini bıraksın.” diye birçok gürültülere başladılar. Cem‘iyyet efrādı meyānından 

erbāb-ı muḫtelifeden bir çok mu‘āvin de buldular ve beni meşīḫatten isti‘fā ettirmek 

için ellerinden geleni yaptılar.  

 

= 

 

bir fıḳra-i ġarībe 

 

Çanakḳal‘e’de ‘asākir-i islāmiyyenin //XV-16//  

 

16 

 

müdāfa‘a-i dilīrānesi netīcesi olarak Đngiliz ve Fransız ‘askerlerinin münhezimen firār 

edip çekildikleri gün Đstanbul’da ve Memālik-i ‘Osmāniyye’nin her ṭarafında 

beynelislām bir sūr-ı ‘ażīm ḥāṣıl olmuş ve herkes biribirini tebrīk etmekte bulunmuş 

iken (Ẓiyā) Bey’in “Beni bunlardan ziyāde mesrūr edecek şey Ḫayrī Efendi’nin 

isti‘fāsı ḫaberidir.” demiş olduğunu Fetvā Emīni ‘Alī Ḥaydar Efendi Ḥaẓretleri ‘ācize 

söyledi (el‘uhdetü ‘alerrāvī). //XV-17//  

 

17 

 

Bu ḳadar gürültüye sebeb benim meşīḫate geçer geçmez evvelā meḥākim-i şer‘iyyede 

bulunan me’mūrīnden vüsūḳ ve i‘timāda mażhar olamayan bir çok ḥükkāmı 

‘azledişim ve meḥākim-i şer‘iyye uṣūl-i muḥākemesinde ḫalḳın en ziyāde şikāyetine 
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bādī olan uṣūlleri değiştireişim ve Mekteb-i Ḳuẓāt’tan me’ẕūn olmayan kimseleri 

ḳaẓāya ta‘yīn etmeyerek* [*mürekkeple kaf yazılmış sonra üzerine kurşunkalemle kef 

yazılarak düzeltilmiş] ehil ve muḳtedir ẕevātı ta‘yīn edişim bir ṭaraftan da xx medāris-

i islāmiyyenin ‘aṣırlardanberi devām etmekte olan uṣūl-i tedrīsinde //XV-18//  

 

18 

 

bir inḳılāb ḥuṣūle getirerek Dersa‘ādet’te (Dārülḫilāfetül‘aliyye) nāmı altında mevcūd 

medārisi tevḥīd ederek ‘aṣr-ı ḥāẓıra muvāfıḳ bir şekilde ifrāġ ediverişim* [*J/�	'�'ا 

yazılmış] gözlerini açtı.  

 

Muḫtaṣaran baḥsettiğim şu aḥvālin tafṣīlātını muḥtevī olan niżāmnāmeleri ve ta‘līmātı 

görmek arzū edenler neşrine muvaffaḳ olduğum (Cerīde-i ‘Đlmiyye) ile (‘Đlmiyye 

Sālnāmesi’nde) görebilirler.35  

 

Medrese programları değiştirdim Medrese-i Ḳuẓāt dersleri tensīḳ //XV-19//  

 

19 

 

ve bir sınıf-ı maḫṣūṣ a ‘ilāve nāmıyla maḥkeme-i şer‘iyye ketebesiyle eytām 

me’mūrlarını yetiştirmek üzere Medrese-i Ḳuẓāt’a müha mülḥaḳ bir mekteb açtım.  

 

Bir çok ‘ulemā-yı dīnin ve muḳtedir ḥükkām ve me’mūrīn-i şer‘-i şerīfin 

yetiştirilmesine ma‘ṭūf olan teşebbüsātımın kendilerince neden ise pek ziyāde ḫavfı 

mūcib olan Đttiḥād-ı Đslām fikrini mü’eyyid gördüklerinden var ḳuvvetle ‘aleyhimde 

uğrasmağaştılar ve muvaffaḳ da oldular. Faḳaṭ inşā’allāh yine ġalebe Đslām’dadır. 

Zīrā Ḥāfıż //XV-20//  

 

20 

 

ḥaḳīḳati elbette muḥāfaża edecektir.  

 

Đşte bu ḥāller vuḳū‘buldukça ve buna karşı gerek Merkez-i ‘Umūmī ve gerek Ṭal‘at 

Bey seyirci gibi bakıp hīç bir ṣūretle men‘e taṣaddī‘ etmedikçe yalnız kaldım. Đleride 
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ḥaysiyyetşikestāne bir ḥāle ma‘rūẓ olmadan çekilmeyi memleketin menāfi‘ine daha 

muvāfıḳ buldum. Bālāda beyān olunan birinci sebeb ki benim ḫaberim olmadan 

‘adliyye nāżırının Şūrā-yı Devlet’e ta‘yīnidir bunun üzerine //XV-21//  

 

21 

 

isti‘fā ettim. Ẕāten bir çok mesā’il-i siyāsiyyeyiden Hey’et-i Vükelā ḫaberdār değildi. 

Bu da benim için ḥaḳīḳī bir sebeb idi.  

 

Ẓiyā Bey ve hempālarının “Biz dīn-i Đslām’ın te‘ālīsini isteriz.” demelerinin kiẕb-i 

düruğdan ‘ibāret olduğunu isbāt için bir delīl irā’esi żannımca kāfīdir. O da ben 

çekildikten sonra meşīḫatle hīç meşġūl olmamaları //XV-22/  

 

22 

 

ve esās vażīfesi dedikleri dīnin ta‘mīm ve ve ta‘līmine teşebbüs bile etmemeleridir. 

Ve köylerde ve ḳaṣabātta aḥkām-ı dīniyyenin muḥāfaża ve terbiyye-i dīniyyenin 

evlād-ı müslimīn arasında te’mīn-i beḳāsı mekātib-i ibtidā’iyyede progra taḫṣīlinin bu 

maḳṣada göre tertībi ta lāzım ve lābüd iken bu husu cihetlere ḳaṭ‘iyyen yanaşmayıp 

ma‘ārif neżāretine merbūṭ mekātibde terbiyye-i dīniyyenin maa mefḳūd olmasını bir 

ḥālde bırakıldı ve evḳāf mekteblerindeki //XV-23//  

 

23 

 

dīnī taḫṣīli daḫī kaldırmak üzere “Memlekette iki ma‘ārif neżāreti olamaz.” diyerek* 

[*kaf üstü kef] o mektebleri de ma‘ārif neżāretine rabṭeylediler. Evḳāf neżāretinin 

ḫuṣūṣī bir mü’essese olduğunu ve mekteblerinin büdcesi eşḫāṣına ‘ā’id olup ‘ādetā 

mekātib-i ḫuṣūṣiyye gibi bunlara müdāḫeleye ḥaḳ bulunmadığını söyleyenlere kulak 

bile vermediler.  

 

Ḫulāṣa 

 

Ha Esbāb-ı isti‘fām müte‘addid ve muḫteliftir. //XV-24// Gerek Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından ve gerek Hey’et-i Vükelā’dan olup da onlara tābi‘ olan rüfeḳādan 
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ba‘ẓılarıyla tevḥīd-i fikir ve mesā‘ī mümkin olmadı. Memleketin ḥayāt-ı esāsiyyesine 

ta‘alluḳ eyleyen birçok mesā’ilde ḫaṭar görmekte ve her ān isti‘fā edip çekilmek için 

fırṣat aramakta idim. Bilḫāṣṣa Türkçülük fi‘iline pek ziyāde germī verdikleri zamān 

teba‘a-i Devlet-i ‘Osmāniyye arasına nifāḳ ve şiḳāḳ girmeğe başladı. Türklerin ġayri 

‘anāsır-ı muḫtelifede ḥattā Türklerde bile bu ḥālden ‘adem-i ḫōşnūdī ve infi‘āl āsārı 

görülüyordu. Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretlerine birlikte isti‘fā edip çekilmekliğimizi 

söyledim. “Biraz daha ṣabredelim.” dedi. Bir müddet daha geçti. Đdārede yine ṣalāḥ-ı 

ḥāl görmedim. Cem‘iyyet’in pāra kazanmak ticāret etmek fikri de yol almağa başladı. 

22 Temmūz Sene 1331 ta’rīḫinde isti‘fā ettim faḳaṭ ḳabūl ettiremedim. Nihāyet 

bālāda tafṣīl olunan esbābın ictimā‘ı üzerine ḳaṭ‘iyyen isti‘fā ettim. //XV-25//  

 

[Mayıs muhtırası sayfası] 

 

12 Receb Sene 1334 Bugün Đstanbul’a indim. Evvelā Ṭal‘at Beyi’i ḫānesinde 

sāniyyen Midhat Şükrī Beyi’i Arnavudköyü’nde evinde ḫasta yatağında sālisen Ṣadr-ı 

A‘żam Sa‘īd Ḥalīm Paşa’yı rābi‘an Merkez-i ‘Umūmī’yi ḫāmisen Mūsā Kāżım 

Efendi’yi sādisen Ḫalīl Bey’i ziyāret ettim. Öğleden sonra vasaṭī ikide Yıldız Sarāy-i 

Hümāyūnu’nda ḥuẓūr ḳabūl buyuruldum. Malta Köşkü’nde. 

 

28 B* [*Receb’in b’si] Sene 334 Bugün Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’nda ḥuẓūra ḳabūl 

buyuruldum. Bir sā‘at ḳadar ḥuẓūrda kaldım. //XV-30// 

 

Defter IX (Devām) 

 

8 Aġustos Sene 332 Pāzār ertesi  

 

Bugün Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-yi Đslāmiyye’ye gittim. Nūr-ı ‘Osmāniyye Maḥfil-i 

Hümāyūnu’nda ictimā‘ ettik. Ba‘delictimā‘ Merkez-i ‘Umūmī’ye uğradım. Kātib-i 

‘Umūmī Midḥat Beyle görüştüm. Yeni vaḳ‘adan ḫaberdār olup olmadığımı sordu. 

“Ḫayrola nedir bir şey işitmedim.” dedim. //IX-53// Ber vech-i ātī īẓāḥāta başladı.  

 

“‘Đṣmet Bey Ṭal‘at Beyle Ḫalīl Bey’i ve beni bugün yemeğe da‘vet etmiş idi. ‘Avdet 

edeceğimiz zamān Enver Paşa telefon ile Ṭal‘at Bey’i da‘vet etti ve ‘Hemen gel.’ 

dedi. Biz Romanya i‘lān-ı ḥarb etti żanneyledik. Kalktık. Beni Arnavutköyü’nde 
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bıraktılar. Ṭal‘at Bey Ḫalīl Beyle Enver Paşa’nın Kuruçeşme’deki yalısına gittiler. Bir 

müddet sonra otomobil geldi beni istediklerini ḫaber verdi. //IX-54// Ben de gittim. 

Meger i‘lān-ı ḥarb değilmiş. Sapancalı Ḥaḳḳī Enver Paşa’ya gelmiş Ya‘ḳūb Cemīl’in 

kendisine bir su’iḳaṣdi olduğunu ve ḥükūmeti devirmek için teşebbüste bulunduğunu 

ḫaber vermiş. Ya‘ḳūb Cemīl bu iş için Meserret Oteli’nde üç oda tutmuş. Burada 

tertībāta başlamış. Bomba tedārik etmiş. Tertīb ettiği ādamlarına silāḥ tevzī‘ eylemiş. 

Bāb-ı ‘Ālī Kumandanı’nı* [*Gا�����	- kumandanı yazılmış] //IX-55// (Ḥasan Ḫāce 

diyorlar) Meserret Oteli’ne çağırmış. Bir Bāb-ı ‘Ālī nümāyişi yapıp ḥükūmeti 

devirmek istediklerini ona da söylemiş. Ḥattā Ṭal‘at Bey’in gūyā ḫaberi olduğundan 

baḥseylemiş. O da ‘Vallāhī babam olsa o yolda gelenlere karşı derḥāl āteş ederim.’ 

demiş. Ne ise o sözleri geçiştirmiş. Sonra bizim Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Kemāl 

Bey’e gitmiş. Ona da Đngilizler ile münferid bir ṣulḥ ‘aḳd //IX-56// etmek muvāfıḳ 

olacağını söylemiş. O da ‘Merkez-i ‘Umūmī’ye söyle.’ demiş. Đşte bu ḥāllere binā’en 

Ya‘ḳūb Cemīl tevḳīf edildi. (Dünki gün) tevḳīf edildi. Ādamları de toplanıyor.” dedi.  

 

Ben bundan pek müte’essir ve müte’essif oldum. Zīrā Đttiḥād ve Teraḳḳī efrādı 

arasında ilk def‘a olarak böyle bir vaḳ‘a oluyor. Fransız inḳılāb-ı kebīrini yapanların 

ḥāli gözümün //IX-57// önüne geldi. “‘Acabā biz de birbirimizi mi maḥvedip 

bitireceğiz?” diye mündehiş oldum. “Herḥālde ‘alāmet-i ḫayır değildir.” dedim. 

Midḥat Bey de “Evet öyledir.” dedi. Bununla işin bitmiş olmasını ve fā‘illerin tertīb-i 

mücāzātıyla ḫitām bulmasını birlikte temennī eyledik.  

 

Ya‘ḳūb Cemīl Bey’in böyle bir teşebbüste bulunması cil cidden memleket için büyük 

bir felākettir. Evvelā ‘asker olan //IX-58// bu ẕātın böyle ḥarb zamānında siyāsiyyāta 

karışması sāniyyen ṣulḥ-ı münferidden baḥsetmesine nażaran işte bir ecnebī parmağı 

bulunması iḥtimāli sālisen Enver Paşa’ya su’iḳaṣdin ‘ādetā orduyu tehlikeye 

sevḳedeceği pek bedīhī ve żāhir iken şu zamānda bu ḥāle teşebbüsü doğrusu ḥamiyyet 

ile ḳābil-i tevfīḳ olamaz. Cenāb-ı Ḥaḳ memleketimizi milletimizi* [*ىC� [yazılmış ��9ت

muḥāfaża //IX-59// buyursun ve böyle bıçak ile tüfeng ile ḥükūmeti ısḳāṭ etmek 

isteyenlere Allāh iz‘ān versin. Taḥḳīḳātın netīcesine intiżār edelim. Đnşā’allāh 

ehemmiyyetli bir şey değildir. //IX-60//  

 

17 Aġustos Sene 332 Cehārşenbih 
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Bugün ṣabāḥleyin ilk tren ile Đstanbul’a gittim. Sā‘at sekizde (vasaṭī) Ṭal‘at Bey’in 

ḫānesine vāṣıl oldum. Ḥāl ve ḫāṭır su’ālinden sonra Ya‘ḳūb Cemīl işinden sordum ve 

bunun sonu tevālī eder diye merāḳ etmekte olduğumu söyledim.  

 

Ṭal‘at Bey “Ḫayır o ḳadar ehemmiyyeti yoktur. Ẕāten bizim ḳabāḥatimiz 

arkadaşlarımızı //IX-61// pāraya alıştırdık birçokları zengīn oldu. Bundan neş’et 

ediyor.” dedi ve ‘ilāve etti. “Sapancalı Ḥaḳḳī yetmiş beş bin lira kazanmış edebsiz bir 

ādamdır. Onu da tevḳīf etmişler. Faḳaṭ iştirāki anlaşılamamış taḫliyye etmişler. 

Bakalım taḥḳīḳāt devām ediyor. O ḳadar ehemmiyyetli değildir.” dedi.  

 

Ṭal‘at Bey her ḫuṣūṣta lüzūmundan faẓla nīkbīn olduğundan her ḥālde //IX-62// 

nażar-ı ehemmiyyete almağa şāyān bir mādde olduğunu söyledim.  

 

Ṭal‘at Bey “Ṭabī‘ī alınacaktır. Sapancalı Ya‘ḳūb Cemīl’in bizim ṭarafımızdan 

sevḳedildiğini söylüyorlar imiş. Ammā ehemmiyyeti yoktur.” dedi.  

 

Ben “Bu sözler seninle Enver Paşa arasında bir i‘timādsızlık tevlīd edeceğinden 

korkuyorum.”  

 

Ṭal‘at Bey “Ḫayır Enver Paşa bana karşı i‘timādsızlık etmez o beni bilir.” //IX-63//  

 

Ṭal‘at Bey’in bu sözlerinden bir dereceye ḳadar mütesellī oldum. Faḳaṭ ne yalan 

söyleyeyim tamāmiyle emīn olamıyorum. Çünki Enver Paşa ġāyet ṣāf bir ẕāttır. Her 

şeye çabuk inanır. Meselā Ṭal‘at Bey’in böyle memleketin tehlikeli bir devresinde 

ḥarbiyye nāżırını ısḳāṭ etmek muvāfıḳ olamayacağını taḳdīr edeceğini idrāk edemez. 

Kendisinin lüzūmsuz meṣārifini terketmesi için Ṭal‘at Bey’in naṣīḥatini //IX-64// 

korkarım su’itelaḳḳī eder. Bir takım müfsidlerin ilḳāātı da buna munẓam olur ise belki 

de Ṭal‘at Bey’den şübhe eder. Đşte o vaḳit benim itima i‘tiḳādımca memleketin 

ne‘ūẕübillāh maḥvolduğu gündür.  

 

Ṭal‘at Bey nüfūẕ-ı nażar ṣāḥibi ẕekī vücūdu ender bulunur bir ādamdır. Memlekete 

cidden ḫidmet edebilir.  
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Enver Paşa da ṣāf yürekli o da Ṭal‘at Bey gibi vaṭanını sever memlekete lāzım //IX-

65// bir ādamdır.  

 

Faḳaṭ Ṭal‘at Bey’in bir çok ḳuṣūru olduğu gibi meselā vālīler arasında bir çok 

aḫlāḳsız ādamlar vardır. Mutaṣarrıflarda daha ziyādedir.  

 

Bu gibi erāẕili Ṭal‘at Bey temizleyip atamıyor. Bununla berāber x Ṭal‘at Bey’e irtikāb 

isnādı kimsenin ḫāṭırından geçemez. Lākin Enver Paşa’nın pederi Aḥmed Bey’in 

irtikābı meşhūrdur. //IX-66// Eniştesi Nāżım Bey de iyi bir ādam değildir. Bu iki ẕātın 

su’isti‘mālātı Enver Paşa’nın da isrāf ve ṣarfiyyātı o ṣāf yürekli ve xx eskiden beri pek 

ḳānā‘atkar olmak üzere tanıdığımız Paşa’yı ‘ādetā enżār-ı ‘umūmiyyede düşürüyor. 

Enver Paşa’yı bu ḫuṣūṣta īḳāż etmelerini fırṣat elverdikçe Ṭal‘at Bey’den ben de ricā 

eder idim. Đşte o ḫuṣūṣtaki iḫṭārātı Paşa’yı //IX-67// bu vaḳ‘a üzerine şübheye düşürür 

ise diye korkarım. Her ikisi memleket için lāzımdır. Bilḫāṣṣa ḥarbi idāre eden bu iki 

ẕāttır. Ẕāten muḥārebe zamānında Hey’et-i Vükelā’nın ısḳāṭı menāfi‘-i memlekete 

muġāyirdir. Ḫuṣūṣiyle bu iki ẕātı ısḳāṭ etmek bu zamānda ordu ve memleketi altüst 

etmek demektir. Ya‘ḳūb Cemīl naṣıl olup da bunu idrāk edemiyor. Vāḳı‘a idrāk 

edecek beyni de //IX-68// yoktur. Enver Paşa’nın ṭarz-ı ma‘īşeti daḫī bu işe sebeb 

olabilir. Paşa’yı gördüğümde ṭarz-ı ma‘īşetindeki aḥvālin biraz ta‘dīl ve tebdīl etmesi 

ḫuṣūṣunda īḳāż etmeyi vecā’ib-i ḥuḳūḳtan ‘addeylerim. //IX-69// 

 

Defter XIV 

 

7/8 Rebī‘ülāḫir 1335 Cehārşenbih aḫşāmı Pençşenbih gecesi 

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretlerinin isti‘fāsı ettiği Kātib-i ‘Umūmī Midḥat Bey ṭarafından 

Meclis-i ‘Umūmī’ye bildirildi. Meclis önce Nūr-ı ‘Osmāniyye’de kulübde – ‘Ārifī 

Paşa Konağı – xx ictimā‘ etmiş idi. Sebeb-i isti‘fā – kabine erkānı arasında 

ittiḥādsızlık – müẕākere gece vasaṭī sā‘at on ikiye ḳadar devām etti //XIV-01//  

 

(Ḫulāṣa-i Ḳarār) 

 

“Ṣadr-ı A‘żam isti‘fāda ḥaḳlıdır. Ḳabūlü ẓarūrīdir. Midḥat Bey yarın kendisini görsün 

hey’et-i meclisin mütteḥiden müte’essif olduğunu teblīġ etsin ve ṣarf-ı nażar* 
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[*�U� �� şeklinde bitişik yazılmış] etmesi mümkin olamadığı taḳdīrde cum‘a ertesine 

ḳadar isti‘fāyı te’ḫīr etsin ve kimseye bir şey sö ya‘nī* [*��!' veyā �$' okunabilecek 

şekilde yazılmış] isti‘fā ettiğini söylemesin.” Bu ḳarārı müte‘āḳib meclise ḫitām 

verildi //XIV-02// 

 

Bu müẕākerede ḥāẓır bulunanlar Ṣadr-ı A‘żam Paşa ẕāten gelmeyeceğini söylemiş 

birāderi Nāfı‘a Nāżırı ‘Abbās Ḥalīm Paşa da gelmedi.  

 

Ṭal‘at Bey meclise riyāset etti. Vükelādan Ḥarbiyye Nāżırı Enver Paşa Ḫāriciyye 

Nāżırı Ḫalīl Bey Zirā‘at ve Ticāret Nāżırı Aḥmed Nesīmī Bey Ma‘ārif Nāżırı Şükrü 

Bey //XIV-03// Meclis-i ‘Umūmī a‘ẓālığına münteḫab beş ẕāttan Cāhid Bey ‘Āṭıf 

Bey, ben. 

 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Doktor Nāżım ve Bahā’eddīn Şākir Beylerden mā‘adā 

cümlesi mevcūd idi.  

 

Bālāda beyān olunan ḳarār Ṣadr-ı Sābıḳ ḥaḳḳında olan ḳısmıdır. Yeni ṣadr-ı a‘żamın 

kim olacağına dā’ir cereyān //XIV-04// eden müẕākere netīcesinde de Ṭal‘at Bey’in 

ṣadr-ı a‘żam olmasına ḳarār verildi.  

 

Esnā-yı müẕākere rüfeḳānın īrād eylediği sözlerden benim meşīḫate tekrār 

gelmekliğime aralarında evvelce ḳarār vermiş olduklarını anladım. Yolda otomobil 

içinde Ḫalīl Bey’e bu ḥissimi söyledim* [*J���'	7 söylemedim yazılmış; ma‘nā 

tutmuyor; söyledim olacak] //XIV-05// ve ‘ilāveten dedim ki “Ṭal‘at Bey’in teşkīl 

edeceği kabineye ma‘elmemnūniyye dāḫil olmak isterim. Ancak ben meşīḫatte ne 

yapacağım evvelā burası taḳarrür etmelidir. Merkez-i ‘Umūmī arkadaşlarından Ẓiyā 

ve Kemāl Beyler gerek meşīḫatin ve gerek evḳāfın teşkīlātıyla meşġūl oluyorlar. 

//XIV-06// Onlar bu ḥālde iken ben meşīḫate ve evḳāfa geleceğim bir kaç gün sonra 

evvelce uğradığım müşkilāta tekrār uğrayacağım yine aramızda mücādele başlayacak 

bu da ne benim ve ne de kabine için doğru olmayacaktır. Binā’en‘alāhāẕā Ẕāt-ı 

‘Ālīniz //XIV-07// Ṭal‘at Bey’e söyleyiniz benim için bir ḳarār verirse evvelemirde 

benimle müẕākere etsin ricā ederim beni emr-i vāḳi‘ karşısında bulundurmasın.” Ḫalīl 

taṣvīb etti. //XIV-08// 
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11 Rebī‘ülāḫir Sene 335 

 

Pāzār günü ṣabāḥleyin Ṭal‘at Bey’den bir telgraf aldım. Vasaṭī ṣabāḥ sā‘at onda Ḫalīl 

Bey’in Nişāntaşı’ndaki ḫānesinde mülāḳāt ṭaleb buyuruyor idi. Sā‘at on birde vāṣıl 

oldum. Ḫalīl Bey Ṭal‘at //XIV-09// Bey’in sarāya gittiğini ve şimdi geleceğini 

söyledi. Bir müddet sonra Ṭal‘at Bey geldi. Gerek ṣadāretine ve gerek vezāretine 

irāde-i seniyye şerefṣādır olduğunu söyledi. Oturdu. Müẕākereye başladık. Ḫalīl 

Bey’e söylediğim* [*J��'	7 yazılmış] sözleri //XIV-10// Ḫalīl Bey tekrār etti. Ben de 

taṣdīḳ ettim. Onun üzerine bu ḫuṣūṣ için arkadaşlar ile görüştüklerini ve bir de 

program yazdıklarını söyleyip Ḫalīl Bey cebinden çıkardığı evrāḳı okumağa başladı. 

//XIV-11//  

 

Meşīḫate ‘ā’id olan aḳsāmın bence en mühimmi medāris mes’elesi olduğuna idi. 

Merkez-i ‘Umūmī’deki arkadaşlar ba‘demā medreselerden yalnız me’mūrīn-i dīniyye 

çıkmak ve başka ṣūretle taḫṣīl ġāyesi gözetilmemek lāzım //XIV-12// geldiğini ḳaṭ‘ī 

bir ṣūrette beyān etmişler ve medrese programlarını buna göre tanżīm edilecek 

Ḳānūn-i cedīdeye ehemmiyyet verilmeyecek ve benim evvelce taṣavvur eylediğim 

vechile medreseler birer dārülfünūn ḥālini //XIV-13// alarak beş on sene sonra bu 

memlekette idāre-i ‘umūmiyyenin ve tedrīsātın kāmilen sarıklı zümresine geçmesine 

rāẓī olmayacaklarını söylemişler. 

 

Evḳāfa gelince – evḳāf iki ḳısımdır //XIV-14// (1) evḳāf-ı ṣaḥīḥe (2) evḳāf-ı ġayri 

ṣaḥīḥedir. Evḳāf-ı ġayri ṣaḥīḥe kāmilen māliyye neżāretine i‘āde olunacak evḳāf-ı 

ṣaḥīḥe de nin de mütevellīsi bulunanlara teslīm olunacak mütevellīsi yok ise ḳā’im-i 

maḳām //XIV-15// mütevellī ta‘yīniyle onlara verilecektir.  

 

Đşte bana vuḳū‘bulan teklīfatın ḫulāṣası. Ve en cānlı noḳtaları bunlardır. Cevāben 

dedim ki “Evvelā ben şeyḫülislām //XIV-16// olunca medreselerden yalnız e’imme ve 

mü’eẕẕin ve ḫaṭīb ve ḳayyūm ve ġassāl (ki me’mūrīn-i dīniyyeden maḳṣadın bunlar 

olduğunu anlıyorum) yetiştirip memlekete lāzım olan ‘ulūm-i şer‘iyye ve fünūn-ı 

mütenevvi‘a eṣḥābını yetiştirmemeği //XIV-17// yapamam. Faḳīh müfessir ve 

muḥaddis gibi erbāb-ı iḫtiṣāṣı yetiştirmeyi ve her sene lüzūmu ḳadar müderrisler 

çıkmasını evvelce meşīḫatte iken tanżīm ve neşrettiğim program ve niżāmnāmede 

taṣavvur etmiş ve o ṣūrette çalışmış idim. //XIV-18// O ḥālin ḥālā memleketin 
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menāfi‘ine muvāfıḳ olduğu ḳānā‘atindeyim. ‘Đlimden hīç bir ẓarar gelmez. Her türlü 

maẓarrat cehilden neş’et eder* [*6�'ا eden yazılmış]. Bir de görüyorum ki medreseler 

ıṣlāḥ edilir ise gūyā ma‘ārifin //XIV-19// mektebleri geride kalır medrese me’ẕūnları 

ġalebe eder diye korkuyorlar. Bunda ḫavfedecek hīç bir şey göremiyorum. Hem de 

mektebleri i‘lāya çalışacak yerde medreseleri tenzīle sa‘yetmek doğru değildir. //XIV-

20// Evḳāfa gelince dedikleri taḳsīm evḳāf neżāretini laġv demektir. Her ikisini de 

ḳabūlde ma‘ẕūrum.” dedim. Müşārünileyhimā dedimler ki “Şimdi git sonra 

görüşürsünüz kendilerini iḳnā‘ edersin.” //XIV-21//  

 

Cevāb verdim. “Ḫayır evvelā mücādeleyi tekrār etmeyi istemem. Sāniyyen Ẓiyā 

Bey’in ḥüsn-i niyyetinden emīn değilim. Ẓiyā Bey ve bu memleketin ‘adem-i 

teraḳḳīsine sebeb dīn olduğu i‘tiḳādını //XIV-22// taşıyor. Đşte bu esāsa göre ḥareket 

ediyor. Dīnin ḫādimleri olan iki dā’ireyi esāsından yıkmak istiyor. Bunu ‘alenen 

söylemiyor faḳaṭ bence muḥaḳḳaḳtır. Ben bu dā’irelerin ıṣlāḥına //XIV-23// çalıştıkça 

bin türlü müşkilāta ma‘rūẓ kalacağıma şübhe etmeyiniz. Benim ise bu dā’ireleri 

yıkmak elimden gelmez.”  

 

Ṭal‘at Bey dedi ki “Ben de Müslümānım bu memlekette //XIV-24// dīnsizliğin 

iḳāmesine müsā‘ade edemem. Meclis-i ‘Umūmī’de müdāfa‘a edersiniz dīger 

arkadaşlar da vardır. Ekseriyyetle verilen ḳarārı ḳabūl ederiz.”  

 

Dedim ki “Merkez-i ‘Umūmī’de bulunan rüfeḳānın gerek ‘ilmi ve gerek tecrübeleri 

//XIV-25// ma‘lūmumuzdur. Ẓiyā Bey gibi intiḫāra teşebbüs etmiş alnına kurşun 

sıkmış tīmārḫāneye girmiş çıkmış dimāġı faḳīr* [*�-�  yazılmış] olmuş bir 

arkadaşımız bugün cümlesine muḥākemelerini ḳabūl ettiriyor. //XIV-26// Hangisinin 

iṣābet-i fikrine ve selāmet-i re’yine istinād edeceğim? Ve bir de bu mes’eleler iḫtiṣāṣ 

mes’elesidir Meclis-i ‘Umūmī’de ḥallolunamaz. Đ‘timād ettikleri ẕāta meşīḫati ve 

evḳāfı tevcīh ettirip artık işine //XIV-27// karışmamalıdır. Kongrede taṣdīḳine iḳtirān 

etmiş bir program vardır. O dā’irede o ẕāt da çalışmalıdır.” //XIV-28// 

 

Defter XV 

25 
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17 Receb (1335) ve 9 Mayıs 1333 Cehārşenbih36 günü ba‘deżżuhr vasaṭī sā‘at bir 

buçukta Beşiktaş Sarāy-ı Hümāyūnu’nda ḥuẓūr-ı şāhāneye ḳabūl buyuruldum. 

Bundan taḫmīnen yirmi gün muḳaddem ḳabūlüm esnāda mażhar olduğum iltifāt-ı 

ḫilāfetpenāhī tekerrür etti. “Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi ḫāce ādamdır. Faḳaṭ iş 

//XV-26// başkadır. Evḳāf mesā’ilini idāre edemez. Đnşā’allāh meşīḫat ile evḳāf 

birleşir yine sen idāre ve ikmāl edersin.” buyurdu.  

 

Ḥāl-i ‘iṣyānda bulunan Sābıḳ Emīr-i Mekke Şerīf Ḥüseyin’in dā’ire-i itā‘ate ircā‘ı için 

kendisine Sūriyye’de bulunan Baḥriyye Nāżırı Cemāl Paşa vāsıṭasıyla faḳaṭ min ġayri 

resmin bir ṣūret-i münāsibede teklīf-i amān edilmesini Ṣadr-ı A‘żam //XV-27//  

 

27 

 

Ṭal‘at Paşa’ya söylediğini o da muvāfıḳ gördüğünü beyān buyurduktan sonra 

müṭāla‘amı ‘arẓetmekliğimi emretti. “Şerīf Ḥüseyin’in Đngilizlerden aldığı mu‘āvenet-

i nakdiyye ve ‘askeriyyeye nażaran dā’ire-i itā‘ate ṭaleb-i amān eylemesi pek de 

me’mūl olmamakla berāber bu ṣūretle dā’ire-i itā‘ate ircā‘ı mümkin olursa //XV-28// 

pek iyi olur.” dedim. Ṣadr-ı ‘Ā‘Ālī-i Ḥālī’ye müteveccih ve selefi Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa’ya ġayri müteveccih göründü.  

 

Ḫayrī //XV-29// 

 

[Defter XV’in sonundaki üç sayfa:] 

 

25 Ṣefer 1336 ve 12 Kānūn-i Evvel 1917 Cehārşenbih 

 

Bugün ṣabāḥleyin bermu‘tād gazeteleri okumakta idim. Cemīl Bey’in geldiğini 

söylediler. Selāmlığa çıktım. Berlin’den gelmiş. Āfāḳī muṣāḥebetten sonra Berlin’de 

Ta’rīḫ-i Edyān Mu‘allimi Mösyö (Karnak) ile görüştüğünü ve mūmāileyh pek 

muḳtedir ve meşhūr* [*� harfi sonradan kurşunkalemle eklenmiş] mu‘allimlerden 

olup Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’in daha geçenlerde hd Avrupa seyāḥatinde mūmāileyh 

ile görüşmüş ve nihāyet kendisine Şükrī Bey “Hepsi iyi ammā başımızda bulunan bu 

dīn belāsını naṣıl //XV-x01// atacağız?” dediğini Mösyö Karnak bana müte’essirāne 
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bir ṣūretle ḥikāye ettikten sonra “Şükrī Bey’e söylediğim gibi sana da söylüyorum - 

amān dīn ile uğraşmayınız.” dediğini Cemīl Bey ḥikāye eyledi eylemiştir.  

 

Bu Cemīl Bey zamān-ı neżāretimizde evḳāf mektūbculuğunda bulunan ve elyevm 

Ḳudüs-i Şerīf evḳāf müdīri olup Salāḥeddīn-i Eyyūbī Medresesi’nin daḫī müdīri 

olmak ḥasebiyle medreseye bir takım ālāt ve edevāt-ı tedrīsiyye iştirāsı için Berlin’e 

gidip bir hafta evvel ‘avdet //XV-x02// eyleyen Ḥalebli Cemīl Beydir. 

 

29 

 

14 Eylūl 1334 Cum‘a ertesi 

 

Bugün Topkapı Sarāy-ı Hümāyūnu’nda misāfir bulunan Ṭrāblusġarb ve Binġāzī 

Nā’ibüssulṭānı Şeyḫ Essünūsī Seyyid Aḥmed Eşşerīf Ḥaẓretlerini ziyāret ettim. 

Taḫmīnen elli yaşlarında uzun boylu ṣāliḥülvech bir ẕāttır. Mülāḳātımız ṣırf ḫuṣūṣī 

oldu naḳle şāyān değildir. //XV-30// Oradan Yenikapı Mevlevīḫānesi’nde misāfir 

bulunan Veled Çelebi Ḥaẓretlerine i‘āde-i ziyāret ettim. Çelebi Efendi Đstanbul 

sıtmasından muẓṭarib idi. //XV-31//  

 

31 

 

15 Eylūl 1334 Pāzār  

 

Bugün Erenköyü’ndeki müstāciren muḳīm bulunduğum Sa‘deddīn Paşa Köşkü’ne 

vilāyāt-ı müstaḫlaṣa - Erẓurūm - Van - Bitlis - müfettiş-i ‘umūmīliğine ta‘yīn olunan 

Taḥsīn Beyle Beyrūt Vālīsi Sābıḳ ‘Azmī Bey ve Ḥaleb Vālī-i Sābıḳı Bedrī Bey 

geldiler. Bir sā‘at ḳadar //XV-32// oturup gittiler. //XV-33//  

 

33 

 

19 Eylūl 334 ve 12 Ẕīlḥicce Sene 336  

 

Şeyḫ Sünūsī Ḥaẓretleri bugün vasaṭī sā‘at beşe yirmi kala Erenköyü’ndeki ḫāneme 

geldi i‘āde-i ziyāret etti. //XV-34// 
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‘Đzzet Paşa Ḥaẓretleri 10 Teşrīn-i Evvel Sene 334 Pençşenbih günü aḫşām ya‘nī 

Cum‘a gecesi ḫānemi teşrīf etti. Sābit ve Ḥālet Beyler mevcūd idi. Kabinesine dāḫil 

olmamı teklīf etti.  

 

Hey’et-i Vükelā 14 Teşrīn-i Evvel 334 Pāzār ertesi günü teşekkül ve işe mübāşeret 

etti. Ben ‘adliyye neżāretini ḳabūl ettim. //XV-35// 6 Teşrīn-i Sānī Sene 334 

Cehārşenbih günü isti‘fānāmemi Ṣadr-ı A‘żam Paşa’ya taḳdīm ettim. Sebeb-i 

isti‘fānāme de maḥremdir. ‘Đzzet Paşa yatakta idi. Bundan müte’essir oldu gözleri 

doldu “Henūz ḳabūl etmiyorum okumak için alıyorum.” dedi. Ben ıṣrār ettim ve 

“Memleket menāfi‘ine muvāfıḳ olan benim isti‘fāmdır.” dedim. //XV-36// Nihāyet 

Paşa “‘Adliyyeye kim münāsibdir?” dedi.  

 

Ben “Ḥüseyin Ḥilmī Paşa’yı getirebilir iseniz şu sırada pek muvāfıḳ olur.” 

 

Paşa - yüzünü buruşturup “Dāmād ‘Ārif Ḥikmet Paşa naṣıldır?” dedi.  

 

Ben “Pek muvāfıḳ olur eğer o da ḳabūl etmez ise yā Maḥkeme-i Temyīz Re’īsi 

‘Osmān Bey veyā Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī //XV-37// Memdūḥ Bey olabilir.” dedim. 

Vedā‘ ettim. Dīger vükelā Ṣadāret Konağı salonunda idiler. Onlar ile de ba‘delvedā‘ 

Erenköyü’ndeki ḫāneme geldim. Ertesi günü pençşenbih idi. Đstanbul’a inmedim. 

Komşu Doktor Muṣṭafā Paşa’nın maḫdūmu Mu‘ammer Bey’in nikāḥ ‘aḳdi var idi. 

Kozyatağı’nda kayınpederinin köşkünde idi. Oraya gittim. //XV-38// Sonra ‘avdet 

ettim. Gece telefon ile yarın öğleden sonra vasaṭī ikide Ṣadāret Konağı’da Meclis-i 

Vükākelā mün‘aḳid bulunacağından gelmemi söylediler.  

 

8 Teşrīn-i Sānī Sene 334 Cum‘a 

 

Mu‘ayyen sā‘atte konağa vāṣıl oldum. Evvelā Reşīd ‘Ākif Paşa’dan sordum. “Đsti‘fā 

//XV-39// ediyoruz.” dedi. Ḥayretimi mūcib oldu. Dīger rüfeḳā da geldiler. Ṣadr-ı 

A‘żam ‘Đzzet Paşa Hey’et-i Vükelā’nın isti‘fāya mecbūr bulunduğuna dā’ir īẓāḥāt 

verdi. Nihāyet müctemi‘an isti‘fāya verilen ḳarār mūcebince isti‘fānāmeyi tesvīde 

‘Abdurraḥmān Şeref Beyle Cāvid Bey müctemi‘ bulunduğumuz salonun cenūb 

cihetinde ve ittiṣālinde bulunan odaya gittiler. ‘Avdetlerinde okundu. //XV-40// Ba‘ẓı 
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taṣḥīḥāt icrā edilerek müttefiḳan ḳabūl edildi. Ḫāriciyye Nāżırı Nābī Beyle sarāy-ı 

hümāyūna gönderildi. Ḥuẓūr-ı şāhāneye taḳdīm edilmiş. Ẕāt-ı Şāhāne’nin pek riyāde 

ziyāde iġbirārını mūcib olan zīrā (Ḳānūn-i Esāsī’ye yemīn ettik ḫilāf-ı meşrūṭiyyet 

ḥareket edemeyiz ilḥ) fıḳrasını Ẕāt-ı Hümāyūnlarına ta‘rīẓ olmak üzere telaḳḳī 

eylemiştir. Ḥālbuki böyle bir ta’rīz hīç birimizin ḫāṭırına gelmemiş idi. Maḳṣad A‘yān 

Re’īsi Aḥmed Rıẓā Bey’in //XV-41// kabineyi ta‘dīl ḥaḳḳında Ṣadr-ı A‘żam’ı taẓyīḳ 

etmesini ve Ẕāt-ı Şāhāne nāmına bir iki gün żarfında hemān kabineyi ta‘dīl 

eylemesini tesrī‘ eylemesini uṣūl-i meşrūṭiyyete muvāfıḳ görmemiş idik.  

 

Şöyle ki: ‘Đzzet Paşa kabinesinin teşkīlinden bir müddet sonra evvelā Ṣabāḥ Gazetesi 

Sermuḥarriri ‘Alī Kemāl Bey bir başmaḳālede benimle Cāvid Bey’in ‘aleyhine 

evvelce ḥarb kabinesinde bulunduğumuzdan Dīvān-ı ‘Ālī’ye gitmek üzere Meclis-i 

Meb‘ūsān’da taḥḳīḳāt yapılmakta //XV-42// olduğundan ve nihāyet Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Fırḳası a‘ẓāsından bulunduğumuzdan baḥisle ‘aleyhimizde yazdı.37 Ātī gazetesinde 

Celāl Nūrī Bey de buna peyrev oldu.38 Memlekette bir dedikodu başladı. Ben ‘Alī 

Kemāl Bey’in maḳṣadının bir fırḳa mütāveresinden ‘ibāret olduğunu anladım. Çünki 

ḥükūmetin kendi fırḳasının (Ḥürriyyet ve Đ’tilāf) eline geçmesi için çalışıyor idi. Celāl 

Nūrī Bey’in başkaları ḥesābına çalıştığını işitmekle berāber onun ḥaḳḳında ben 

ḥüküm veremem. Đḥtimāl ki //XV-43// ḳānā‘ati öyle idi. Her ne ise Cenāb-ı Ḥaḳḳı 

iştihād ederek te’mīn ederim ki kabinede ‘adliyye neżāretini ṣırf memlekete ‘ādilāne 

ve bīṭarafāne ḫidmet maḳṣadıyla ḳabūl ettim. Ṭal‘at Paşa ve rüfeḳāsını kaçırmak 

Đttiḥādcıları ḥimāye etmek ḫāṭırıma gelmedi. Bu ḫuṣūṣāta dā’ir yazılan şeyler kāmilen 

iftirā ve bühtāndır. Bununla berāber bilcümle ḳuvā-yı milliyyenin mütteḥiden ḥareket 

etmesi lāzım gelen bir zamānda velev ta‘arruẓ olsun teferruḳ ve iḫtilāfa benim 

ismimin daḫī vesīle teşkīl etmesi muvāfıḳ //XV-44// göremeyerek isti‘fāya ḳarār 

verdim ve kabinenin isti‘fāsından bir hafta aḳdem Hey’et-i Vükelā’ya ‘arẓettim. 

Rüfeḳā reddeylediler. Meger o sırada Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Sulṭān Meḥmed-i Sādis 

Ḥaẓretleri bālāda x beyān olunan neşriyyāttan müte’essir olarak Evḳāf Nāżırı 

‘Abdurraḥmān Şeref Bey’i sarāy-ı hümāyūna celbederek benimle Cāvid Beyle bu 

‘abd-ı ‘ācizin kabineden çekilmemizin muvāfıḳ olacağını irāde buyurmuşlar. Ṣadr-ı 

A‘żam a teblīġ olunan bu irāde-i seniyye üzerine īcābı //XV-45// te’emmül olunacağı 

cevābından iki gün sonraki pençşenbih günü aḫşām ya‘nī cum‘a gecesi A‘yān Re’īsi 

Aḥmed Rıẓā Bey Ṣadr-ı A‘żam Konağı’na gelmiş Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin 

‘Abdurraḥmān Şeref Beyle gönderdiği irāde-i pādişāhīyi tekrār etmekle berāber 
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Dāḫiliyye Nāżırı Fetḥī ve Baḥriyye Nāżırı Ra’uf Beylerin de kabineden çıkarılıp yine 

‘Đzzet Paşa’nın yeniden bir kabine teşkīli irādesini teblīġ ettikten sonra bunun 

herḥālde bir iki gün żarfında infāẕını ṭaleb etmiştir. //XV-46// ‘Đzzet bunu bir ‘izzet-i 

nefis mes’elesi yaparak ertesi cum‘a günü sā‘at vasaṭī ikide Meclis-i Vükelā a‘ẓāsını 

konakta topladı. Nāfı‘a Nāżırı ‘Osmānpaşazāde Ẓiyā Paşa’dan mā‘adāsı müctemi‘ idi. 

Ma‘hūd isti‘fānāme yazılıp taḳdīm olundu. Đnfi‘āl-ı hümāyūnu mūcib olmuş hemān x 

önce Aḥmed Rıẓā Bey sarāya da‘vet olunmuş biṭṭabi‘ bizi taḫṭi’e etmiş. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i 

Pādişāhī “Yarın a‘yān toplansın vükelānın //XV-47// ‘azline dā’ir olan yedinci 

māddedeki ḥuḳūḳ-ı seniyyeyi tefsīr eylesin.” diye irāde buyurmuş. Gece A‘yān Re’īsi 

telgrafla bilcümle a‘yānı ertesi cum‘a ertesi gününe da‘vet etti. Ṣabāḥleyin vükelā 

Ṣadr-ı A‘żam Konağı’nda toplandı. Öğleden sonra a‘yāna gittik. Hey’et-i Vükelā 

meyānında Ṣadr-ı A‘żam Şūrā-yı Devlet Re’īsi Reşīd ‘Ākif Paşa Evḳāf Nāżırı 

‘Abdurraḥmān Şeref Bey bir de ben a‘yān a‘ẓāsından olmak üzere dört kişi idi. 

Meclis-i A‘yān’a vāṣıl olduğumuzda mes’eleyi //XV-48// evvelce taḫmīnimizden 

daha mühim gördük. Rüfeḳādan bir çok muḥterem ẕevāt ch me’yūs bilḫāṣṣa Re’īs-i 

Sābıḳ Rıf‘at hüngür hüngür ağlamakta “Yā Rabb bu ne ḥāldir? Dün mütāreke yapıldı. 

Memleket ne ḥālde biz burada neler ile meşġūl oluyoruz?” diyor Đbrāhīm Bey ‘Đzzet 

Paşa’nın elini öpüyor “Đsti‘fānızı geriye alınız mes’ele bitsin.” diye yalvarıyor Dāmād 

Ferīd Paşa bunu bir fırṣat ‘add ‘addederek kabineye //XV-49// hücūm ediyor Aḥmed 

Rıẓā Beyefendi kabineyi pek büyük bir ḫaṭā ile ithām ediyor. Doğrusu biz ḫaṭā 

ḥareketimizin o ḳadar büyük bir ḫaṭā olduğunu taḳdīr edemediğimizden ‘ādetā 

alıklaştık. Nihāyet müẕākere salonuna girdik. Ḫafiyyen müẕākere başladı. Aḥmed 

Rıẓā Bey isti‘fānāmeyi okudu. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin infi‘ālini teblīġ etti. Dedi ki 

“Pādişāhımız buyurmauyorlar ki ‘Bu istifnāmede benim Ṣadr-ı A‘żam’a gönderdiğim 

ḫaberin Ḳānūn-i Esāsī’ye muġāyir olduğunu //XV-50// ve ḥālbuki Ḳānūn-i Esāsī’nin 

muḥāfaża-yı aḥkāmına yemīn ettiklerinden ḫilāfına ḥareket edemeyeceklerini Hey’et-i 

Vükelā beyān ederek gūyā benim geçende Ḳānūn-i Esāsī’ye yemīn ettiğimi bana iḫṭār 

ediyorlar.’ dedi.” Reşīd ‘Ākif Paşa ‘Abdurraḥmān Bey mevẓū‘a münāsib sözler 

söylediler. ‘Đzzet Paşa da isti‘fānāmeyi geriye alıp başka bir ṣūrette yazıp taḳdīm 

edeceğini söyledi. Mes’ele bitmiş ‘addolunacak bir derecede //XV-51// iken Dāmād 

Ferīd Paşa ḥuḳūḳ-ı refāḳate pek de yakışmayan bir kaç söz ba söyledi. Ezcümle “Bu 

efendiler kime istināden böyle bir ḥāle cür’et ediyorlar? Đsti‘fānāmelerini geriye bir 

eliyle alsınlar faḳaṭ dīger eliyle de dīger isti‘fānāmeyi versinler. Zīrā kendilerini millet 
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istemiyor.” dedi. Ḥālbuki yirmi beş günlük bir kabine idik. Mażhar-ı i‘timād-ı 

meb‘ūsān olalı żannederim on beş on altı //XV-52// gün olmuş idi.  

 

Đşbu müẕākerenin ẓabṭını a‘yāndan Kātib Nūrī Bey tuttu. Ferīd Paşa bu sırada bir şey 

daha söyledi. Dedi ki “Hey’et-i Vükelā’dan* [*6H%	 yazılmış] Ṣadr-ı A‘żam ile iki 

ẕāt (Reşīd Paşa ‘Abduraḥmān Bey) müṭāla‘alarını söylediler. Dīger bir ẕāt bir şey 

söylemedi. Bilmem o da onların fikrinde midir?” dedi ve bana baktı. Müşkil mevḳi‘de 

kalacağımı anladım. Belki ḥaḳḳımda ḥuẓūr-ı hümāyūna //XV-53// bir şey söylemesi 

ḫāṭırıma geldi. O vaḳte ḳadar bir şey söylememiş idim. Derḥāl “Ben de 

arkadaşlarımın fikrine iştirāk ediyorum.” dedim. Meclis ve müẕākere bitti bu ḥādise 

de bu ṣūretle kapandı.  

 

Tevfīḳ Paşa kabinesi teşekkül etti. Māliyye Nāżırı ‘Abdurraḥmān Bey Ḫāriciyye 

Nāżırı Reşīd Paşa Nāfı‘a Nāżırı Ẓiyā Paşa Şūrā-yı Devlet Re’īsi Dāmād Şerīf Paşa 

‘Adliyye Nāżırı Dāmād ‘Ārif Ḥikmet Paşa Balkan Ḥarbi’nden dolayı Dīvān-ı ‘Ālī 

mes’elesinde //XV-54// tamāmiyle bizimle hemḥāl oldukları ‘Đzzet Paşa kabinesine 

yalnız benimle Cāvid bulunmasından dolayı hücūm ettikleri ḥālde ẕevāt-ı 

müşārünileyhim ḥālā kabinede mevcūd oldukları ḥālde ne ‘Alī Kemāl Bey ve ne de 

Celāl Nūrī şaḳşaḳa etmediler. Ḥattā Vaḳit gazetesi “Eğer evvelce yazdıkları ḥüsn-i 

niyyete müstenid ise niçin ‘aynı i‘tirāẓa ma‘rūẓ bulunan bu kabineye sükūt 

ediyorlar?” dediği ḥālde aldırmadılar. Çünki mes’ele //XV-55// fırḳa dalaveresidir. 

‘Đzzet Paşa kabinesinin yirmi beş günlük ḥayātında naṣıl ḫidmet ettiği ve naṣıl bir fikr-

i ‘adālet ta‘ḳīb eylediğini tafṣīlāt-ı lāzımesiyle ayrıca yazacağım (inşā’allāh). 

(Mütāreke) ‘aḳdine muvaffaḳiyyeti az ḫidmet değildir. Ḥattā ‘adliyye nāżırı 

bulunduğum sırada şimdiki ḫāriciyye nāżırı Reşīd Paşa ziyārete gelmiş idi. 

Avrupa’dan yeni ‘avdet eylemiş idi. Mütārekeden kendisi //XV-56// baḥis açtı. 

“Bundan daha müfīd ve mükemmel mütāreke yapmak iḥtimāli yoktur.” dedi. Bilāḫere 

işitiyorum bunu gerek bugünkü kabine hey’eti ve gerek muḫālif fırḳalar tenḳīd 

ediyorlar imiş. Đngilizler bize ne teklīf ettiler biz de naṣıl muḳābele ederek ta‘dīle 

muvaffaḳ * [*burada herhalde olduk eksik] inşā’allāh fıḳra fıḳra yazacağım.39 //XV-

57/ 
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Defter XVI 

 

[Defterin üzerindeki etikete evvela 15 

yazılmış, sonra üzeri çizilerek 16 

yazılmış] 

Defter XXII 

 

7 Cemāẕiyyülāḫir 1337 

10 Mart 1335/1919 Pāzār ertesi 

7 Cemāẕiyyüluḫrā 1337 ve 10 Mart 

1919/1335 Pāzār ertesi 

 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at beş buçuk 

rāddelerinde Erenköyü’nde iḳāmet 

etmekte olduğum Sa‘deddīn Paşa 

Köşkü’ne bir yüzbaşı ile (Muṣṭafā Kemāl) 

isminde yirmi iki polis me’mūrları 

geldiler. Meclis-i Vükelāca verilen ḳarāra 

binā’en tevḳīfime me’mūr olduklarını 

Yüzbaşı Efendi teblīġ etti. “Rāḥatsızım 

gidemem i‘timād ettikleri doktorları 

//XVI-01// göndersinler.” dedim. Polis 

Müdīr-i ‘Umūmīsi’ne telefonla söyledi o 

da muvāfaḳat etti. Nihāyet altı polis 

terkederek dīgerleri gittiler. Tevḳīf 

müẕekkeresi olmadığı gibi emr-i taḥrīrī 

daḫī yoktur. Bugün aḫşāma ḳadar doktoru 

bekledim gelmedi. 

Bugün ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at beş 

rāddelerinde Erenköyü’nde müstācir 

olarak muḳīm bulunduğum Sa‘deddīn 

Paşa Köşkü’nün ḥarem kapısının şiddetle 

vurulmağa başlamasını müte‘āḳib 

uyandım. Yatak odamın pencereleri 

altında baġçede ne dedikleri anlaşılmaz 

bir çok insānların ne dedikleri anlaşılmaz 

gürültülerini duydum duydum.* [*J�'	� 

J�'	+ yazılmış] 

 

Hizmetimizde bulunan (Teodora) isminde 

bir Rum kızı “Polisler gelmiş. ‘Efendiye 

kāġıd vereceğiz açınız.’ dediler. ‘Veriniz 

ben biz verelim.’ dedim. ‘Ḫayır olmaz biz 

biẕẕāt göreceğiz.’ diyorlar.” dedi. Kemāl-i 

ḥayretle benden cevāba muntażır bulundu. 

“Açınız.” 

 

 Ġarbe açılan ve çamların yanında bulunan 

kapının //XXII-01// açılmasını müte‘āḳib 

içeriye hücūm ettiler. Bir ḳısmı üst kata 

çıktılar. Yattığım odanın kapısına ḳadar 

geldiler. Refīḳama başına bir şey alıp 
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şöyle bir ṭarafa çekilmesini iḫṭār ettim. 

Biri jandarma yüzbaşı dīgeri komiser ve 

ikisi polis neferi olmak üzere dört kişi 

odaya girdiler mütebāḳīsi altı yedi kişi de 

ṣōfada kaldılar. Ben yatağımda 

kımıldamadan ḥaremimin bulunduğu 

gūşeye işāretle “Ḥaremimdir müsā‘ade 

ediniz başka odaya gitsin sonra vażīfenizi 

īfā edersiniz.” dedim. Yol açtılar refīḳam 

çıktı. //XXII-02//  

 

 Yüzbaşı Efendi yatağıma taḳarrüble 

“Meclis-i Vükelāca verilen ḳarāra binā’en 

sizi tevḳīf ediyoruz. Sizin gibi muḥterem 

bir ẕāt ḥaḳḳında böyle mu‘āmeleye 

mecbūr bulunduğumuzdan müte’essifim.” 

dedi. Komiser de vaẓ‘ ve ṭavrıyla ve 

birkaç cümle ile müşāreket ediyor idi. 

 

 “Yedinizde tevḳīf emri var mı?” 

 

“Ḫayır.” 

 

“Demek şifāhen emir aldınız.” 

 

“Evet ne yapalım ‘askeriz aldığımız emre 

iṭā’ate mecbūruz.” 

 

“Đyi ammā ledelīcāb inkār ederler.” 

 

“…” 

 

 Ben “Görüyorsunuz ya ḥālimden de 
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bellidir ḫastayım. Ḳalb ḫastalığı gibi 

tehlikeli bir rāḥatsızlığım vardır. Ṭabīb 

göndersinler mu‘āyene ettirsinler. Ṭabīb 

raporunu verir ve bir maḥẕūr görmezse 

giderim.” //XXII-03// 

 

 Bu sözüm üzerine Yüzbaşı oturduğu 

yerden kalktı. “Burada telefon var mıdır?” 

diye sorduktan ve ittiṣālimizdeki ṣōfada 

telefon bulunduğu cevābını benden 

aldıktan sonra makinenin* [*L2��9%ت 

yazılmış] bulunduğu maḥalle giderek 

Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi Mīralay Ḫalīl 

Beyle görüşmeğe başladı. O zamān bu 

ẕātın ismi Muṣṭafā Kemāl ve yüzbaşı 

olduğunu anladım. Muḫābere ḫitām 

bulunca odama ‘avdet ederek “Polis 

Müdīr-i ‘Umūmīsi ile görüştüm. Berāy-ı 

mu‘āyene ṭabīb gönderecekler.” 

 

 Altı polis terkedip mütebāḳī //XXII-04// 

Bu gece daha kimlerin tevḳīf edildiğini 

sordum. 

 

 Ṣadr-ı A‘żam Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi Ḫalīl 

Bey, Nesīmī Bey, Đbrāhīm Bey, Ṣalāḥ 

Cimcoz Bey isimleri ḫāṭırında olmayan 

daha ba‘ẓı ẕevātın tevḳīf olunduklarını 

söyledi ve komiser ile berāber vedā‘ edip 

odamdan çıktılar. Ādamlarım yanıma 

geldiler. Gelenlerin mecmū‘u yirmi iki 

kişi olup baġçede berāy-ı muḥāfaża altı 
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polis terkederek dīgerlerinin gittiklerini 

ḫaber verdiler. 

 

 Komşulardan insāniyyetli ve becerikli 

hanımlar Selānikli Doktor Vāmıḳ 

Efendi’yi gördüler. Ṭabīb-i müdāvīim 

Celāl Đsmā‘īl Paşa //XXII-05// [sayfa 

XXII-06 boş] ile ḫastalığım ḥaḳḳında bir 

rapor tanżīmini te’mīn ettiler. Öğleden 

sonra Vāmıḳ Efendi müştereken imẓā 

ettikleri raporu getirdi. Kanlı bāṣūr ile 

muṣāb ve bağırsaklarda iltihāb 

olduğundan başka teşevvüşāt-ı 

ḳalbiyyeden muẓṭarib bulunduğumu 

müş‘ir ve mübeyyindir.  

 

 Aḫşām üzeri gerek ḥarem dā’iresinde ve 

gerek selāmlıkta bulunan telefonların 

işlemediğini ḫaber verdiler. Ertesi günü 

11 Mart Sene 335 Salı ṣabāḥleyin 

kayınbirāderim Doktor Rā’if Yesārī Bey 

geldi. Bir müddet sonra da vasaṭī sā‘at on 

birde Polis Müdīriyyet-i ‘Umūmiyyesi 

eṭibbāsından Sābit Đḥsān Bey nāmında bir 

ṭabīb geldi. Mu‘āyene //XXII-07// [sayfa 

XXII-08 boş] Yanında bir de me polis ve 

merkez me’mūru var idi. Ṭabīb 

mu‘āyenesini yaptı. Doktor Celāl Đsmā‘īl 

Paşa ile Vāmıḳ Efendi’nin raporlarını 

okudu. Muḫtelif eṭibbānın vermiş 

oldukları reçeteleri bittedḳīḳ 

mūmāileyhimānın müṭāla‘alarını taṣvīb ve 

taṣdīḳ ederek (1)* [*karşı sayfadaki not: 
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(1) Doktor telefon ile muḫāberede 

bulunmak istedi faḳaṭ refāḳatinde bulunan 

merkez me’mūru telefonun kesildiğini 

söylemesinden dün telefonun 

işlememesinin h sebebi ḥükūmetçe 

ḳaṭ‘edilmiş olmasından münba‘is 

olduğunu anlaşıldı.] gittiler. Bir müddet 

sonra muḥāfażada yalnız iki polis 

bırakılarak bāḳīsi kaldırıldı.  

 

11 Mart Sene 1335 

 

Vasaṭī ṣabāḥ sā‘at on birde //XVI-02// 

Polis Müdīriyyet-i ‘Umūmiyyesi Serṭabībi 

geldi mu‘āyene etti. Doktor Celāl Đsmā‘īl 

Paşa ile Vāmıḳ Efendi’nin (ṭabīb-i 

müdāvīlerimdir) müşterek raporunu ve 

evvelce verdikleri reçeteleri de tedḳīḳ etti. 

Mūmāileyhimānın müṭāla‘alarını taṣvīb 

ederek gitti. Yanında bir de merkez 

me’mūru var idi. Đsmini bilmiyorum. 

Ṭabībin ismi Sābit Đḥsān Bey imiş. Bir 

müddet sonra yalnız iki polis muḥāfażaya 

terkederek dīgerleri gittiler. Şu ḥāle 

nażaran bir müddet daha //XVI-03// 

ḫānemde tedāvī edileceğimi żannederim. 

 

 

12 Mart Sene 335 Cehārşenbih 

 

Bugün ṣabāḥ taḫmīnen vasaṭī onda 

Ḳāḍīköy Emrāẓ-ı Sāriyye Müfettişi Ṭabīb 

Yūsuf Ḥikmet Bey gelmiş bizim işçi 

‘Osmān Ağa tifüse tutulmuş olduğundan 

Derd bir iken iki oluyor 

 

12 Mart 335 Cehārşenbih ṣabāḥı vasaṭī 

sā‘at onda Ḳāḍīköyü Emrāẓ-ı Sāriyye 

Müfettişi Yūsuf Ḥikmet Bey nāmında 

birinin geldiğini ve beni görmek istediğini 
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benimle görüşmek istemiş* [*^� ا'شت

işitmiş yazılmış]. “Gels Buyursun.” dedim 

geldi. Đşçinin ve onunla temās eden 

Đbrāhīm ile Meḥmed’in temizlenmesi ve 

eşyālarının tabaḫḫuru lāzım //XVI-04// 

olduğunu ve işçinin herḥālde ḫastaḫāneye 

gönderilmesi muḳteẓā idüğünü beyān etti. 

“Peka‘lā.” dedim. Đşçinin ḫastalığı da 

başkaca bir müşkil oldu. 

ḫaber verdiler. Geldi. Đşçi x ‘Osmān 

Ağa’nın tifoya tutulmuş //XXII-09// 

[sayfa XXII-10’da yukarıdaki not vardır] 

//XXII-10// olduğundan her ḥālde 

ḫastaḫāneye* [*�2���ت�� yazılmış] 

gönderilmesi ve oğlu Meḥmed ile 

ḫidmetçi Đbrāhīm’in temizlenmeleri ve 

eşyālarının tebḫīri muḳteẓā idüğünü 

beyān etti. Biṭṭabi‘ dediği gibi oldu. 

Đşçinin ġaybūbeti de başkaca bir müşkil 

oldu idi.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at dörtte (Dāmād) Ḥāmī 

Bey geldi. Tevḳīflerimize Meclis-i 

Vükelāca ḳarār verilmiş olduğunu ve 

Mūsā Kāżım Efendiyle benim 

(şeyḫülislām ma‘zūlü) bulunduğumuz 

cihetle memleketimize ī‘zām 

edileceğimizi ve mevḳūfīn //XVI-05// 

meyānında bulunan gazeteci Emīn ve 

Celāl Nūrī Beylerin de idāre-i ‘örfiyye ḥl 

ḫāricine gönderileceklerini işittiğini 

söyledi.  

Ba‘deżżuhr vasaṭī sā‘at dörtte Dāmād-ı 

Şehriyārī Ḥāmī Beyefendi geldi – 

tevḳīflerimize Meclis-i Vükelāca ḳarār 

verilmiş olduğunu Mūsā Kāżım Efendiyle 

benim şeyḫülislām ma‘zūllerinden 

bulunduğumuz için memleketimize nefy 

ve teb‘īd ile iktifā edilmesi ve mevḳūfīn 

meyānında bulunan Vaḳit gazetesi ṣāḥibi 

Aḥmed Emīn ve Đleri gazetesi ṣāḥibi Celāl 

Nūrī //XXII-11// [sayfa XXII-12 boş] 

beylerin de idāre-i ‘örfiyye ḫāricine 

çıkarılacakları dīgerlerinin de dīvān-ı 

ḥarblerde muḥākeme edileceklerini pek 

mevsūḳ bir menba‘dan aldığı ma‘lūmāta 

‘aṭfen söyledi. “A‘yān riyāsetinden 

ṣadārete bir teẕkere yazılmış Mūsā Kāżım 

Efendiyle benim ve A‘yān Re’īs-i Sābıḳı 

Rıf‘at Bey’in keyifsiz bulunmaları cihetle 

ḫānelerinde tedāvīlerine müsā‘ade 

edilmesi ṭaleb olunmuş teẕkere pāzār 

ertesi gönderilmiştir.” cümlesini de ‘ilāve 
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etti. 14 

 

A‘yān riyāsetinden ṣadārete bir teẕkere 

yazılmış Mūsā Kāżım Efendiyle benim ve 

A‘yān Re’īs-i Sābıḳı Rıf‘at Bey’in 

keyifsiz oldukları cihetle ḫānelerinde 

tedāvīlerine müsā‘ade olunması ṭaleb 

olunmuştur. //XVI-06// Teẕkere pāzār 

ertesi günü gönderilmiştir. 

 

 

 [karşı sayfada (14 Komşumuz kilarci 

merḥūm Tevfīḳ Bey’in köşkünde 

müstācer ḳā’im-i maḳām müteḳā’id 

Ḳā’im-i Maḳām Süleymāniyye’de 

 

 Emīn Bey geldi Ferīd Paşa kabinesinde 

Şūrā-yı Devlet re’īsi bulunan a‘yān 

a‘ẓāsından Kürd ‘Abdülḳādir Efendiyle 

hemşehrīlik mülābesesiyle görüştüğünü 

ve selāmım söylediğini “Hīç merāḳ 

etmesin biz Meclis-i Vükelā’da ḳarār 

verdik Ḫayrī Efendiyle Mūsā Kāżım 

Efendi’yi memleketlerine göndereceğiz. 

Dīgerlerini de Dīvān-ı Ḥarb’de 

muḥākeme ede ettireceğiz.” dediğini 

müşārünileyh ṭarafından bana teblīġ etti. 

Emīn Bey’in ifādātı teblīġi Ḥāmī Bey’in 

ifādātını te’yīd etmekte a mü’eyyid 

bulunmasına nażaran inanmış idim. 

//XXII-14//] 

 

13 Mart Sene 335 Pençşenbih 

 

13 Mart 335 Pençşenbih günü ṣabāḥ sā‘at 

on birde telefon işlemeye başladı. Demek 
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Pāzār ertesi günü aḫşāmı ġurūb-ı şemse 

yakın bir zamānda po telefonu kestiler. 

Evvelemirde bozuldu żannetmiş idim. 

Ertesi salı günü mu‘āyeneye gelen ṭabībin 

refāḳatinde telefon ile muḥārebe etmek 

istediğinde //XVI-07// refāḳatinde gelen 

merkez me’mūrlarının telefonun 

kesildiğini söylemesinden ḥükūmetçe 

ḳaṭ‘edilmiş olduğunu anladım. Bugün 

ṣabāḥleyin vasaṭī on birde açtılar. Şimdi 

muḫābere mümkindir. Ḫayırdır inşā’allāh. 

//XVI-08// 

müsā‘ade olundu. 

 

14 Mart Sene 335 Cum‘a 

 

Şāyān-ı ḳayd bir şey yoktur. 

 

 

15 Mart Sene 335  

 

Komşumuz Doktor Muṣṭafā Paşa ṣabāḥa 

karşı bugün de şāyān-ı ḳayd bir şey vefāt 

etti. Đyi ādam idi. Mevlā raḥmet eyleye. 

yoktur. Ḫidmetçi Göziye* [*�'ز	% göziye 

okunacak gibi yazılmış; ancak harfler 

biribirine girmiş olduğundan tam 

çözülemiyor] bugün geldi.  

15 Mart 335 Cum‘a ertesi günü 

komşumuz Esbaḳ Ṣürre-i //XXII-13// 

Hümāyūn Emīni Doktor Muṣṭafā Paşa 

vefāt etti. Mevlā raḥmet eyleye. Ma‘elesef 

cenāzesinde bulunamadım.  

 

 

16 M Pāzār 

 

Muḥāfażamıza me’mūr olan iki polisten 

birisi biraz //XVI-09// tecāvüze taẓyīḳe 

başladı. D Gelenlerden ba‘ẓılarını 

men‘ediyor idi. Ez en cümle Baḥriyye 

16 Mart 335 Pāzār xx Muḥāfażamıza 

me’mūr olan iki polis me’mūrundan 

birinin bugüne ḳadar insānī bir ṣūrette 

ḥareket ettikleri ḥālde ‘Alāeddīn Efendi 

nāmında biri bugün taẓyīḳe başladı. 

Ḫāricden gelenleri köşke girmekten 
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Nāżır-ı Sābıḳı Birinci Ferīḳ a‘yāndan ‘Alī 

Rıẓā Paşa’yı görüşmek için bırakmadı. 

Ben de müşārünileyhe* [*�9ش�ا�� yazılmış] 

bilvāsıṭa i‘tiẕār ettim. ‘Afvlarını ricā 

eyledim. Aḫşām üzeri sā‘at beş 

rāddelerinde Doktor Celāl Paşa ile Vāmıḳ 

Efendi geldiler ‘ilāc verdiler. //XVI-10// 

men‘etti. Ḥattā bu men‘i kadınlara da 

teşmīl etti. Baḥriyye Nāżır-ı Sābıḳı A‘yān 

a‘ẓāsından Birinci Ferīḳ ‘Alī Rıẓā Paşa 

Ḥaẓretleri (1) [sayfanın dibinde not: (1) 

aḫīren ṣadr-ı a‘żam olan ‘Alī Rıẓā Paşa 

Ḥaẓretleridir.] ‘iyādete gelmiş olduğu 

ḥālde ev bırakmadı. Müşārünileyh 

çamların altında kalmış. //XXII-15// 

[sayfa XXII-16 boş] Bilvāsıṭa i‘tiẕār ve 

‘afvlarını ricā ettim.  

 

 Evḳāf neżāretinde iken Maḥmūd Şevket 

Paşa’nın ḳatli üzerine dīger vükelānın da 

Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası’nca ḳatli 

muṣammem bulunduğu olvaḳt ẓābıṭaca 

istiḫbār kılınmış olmasından dolayı her 

nāżırın refāḳatine birer ikişer me’mūr 

terfīḳ edilmiş idi. Refāḳat-ı ‘ācizīye de 

biri Đsmā‘īl dīgeri ‘Osmān Efendiler 

nāmlarında iki polis verildi. Birkaç gün 

sonra “Bir me’mūr kāfīdir.” dedim Đsmā‘īl 

Efendi’yi i‘āde ettim. ‘Osmān Efendi 

birkaç māh da muḳaddemine gelinceye 

ḳadar refāḳatimde kaldı. Komiserliğe 

ḳadar terfī‘ etti. Kom Şimdi 

Çengelköyü’nde komiserdir. Pek ṣādıḳ ve 

vefākār //XXII-17// [sayfa XXII-18 boş] 

bir gençtir. Đşitmiş geldi. Bu polisin 

ḥālindeki tebeddülün sebebini sordum.  

 

 ‘Osmān Efendi “‘Alāeddīn Efendi 

nāmında Üsküdar mürettebātından olan 

bu polis me’mūru menfa‘atperest bir 
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çocukd ādamdır. Ġālibā dün verilen 

yemek ṭab‘ına muvāfıḳ gelmemiş. 

Żannederim bu taẓyīḳin sebebi odur.” 

 

 “Söyleyiniz yemeklerine biraz i‘tinā 

etsinler sen de kendileriyle görüş faḳaṭ 

başka bir polis ile tebdīl etmek mümkin 

olmaz mı?” 

 

 ‘Osmān Efendi “Bu ‘Alāeddīn Efendi 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Kulübü’ne pek çok 

devām edenlerden olduğu için Kızıltoprak 

merkez me’mūru bilḫāṣṣa size daha 

ḥürmette bulunur //XXII-19// [sayfa 

XXII-20 boş] bulunur ümmīdiyle bu 

ādamı göndermiştir. Şimdi tebdīl 

ettirmeğe teşebbüs pek de muvāfıḳ 

değildir.” 

 

 Ben “Merkez me’mūrunu tanımıyorum. 

Naṣıl ādam? Bunu bilḫāṣṣa taẓyīḳ için 

göndermiş olmasınlar?” 

 

 ‘Osmān “Merkez me’mūru iyi ādamdır. 

Size ḥürmeti vardır. Bilḫāṣṣa iyilik için 

göndermiş olduklarında şübhem yoktur. 

Lākin bu ‘Alāeddīn Efendi aḫlāḳsız 

ādamdır. Biraz menfa‘at görür ise yola 

gelir.”  

 

 Pek Ben “Peka‘lā bakınız.” 

 

 Bilmem ‘Osmān ne konuştu ne yaptı. Bir 
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iki kaç gün içinde sonra ‘Alāeddīn Efendi 

de taẓyīḳ görmüyor idik. ara sıra gelenlere 

müsā‘ade ediyor idi. Aḫşām üzeri //XXII-

21// [sayfa XXII-22 boş] sā‘at beş 

rāddelerinde Doktor Celāl Đsmā‘īl Paşa ile 

Vāmıḳ Efendi geldiler ‘ilāc verdiler. 

Bunlar da ṭabīb-i müdāvī olduğu için 

‘Alāeddīn Efendi men‘edememiş. 

 

17 Mart Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Ḥāl ‘aynı ṣūretle devām ediyor.  

 

18 M’ Salı  

 

Bugün de tebeddül yoktur. 

19 M Cehārşenbih 

 

Öğleden sonra ‘Ādil Bey geldi. ‘Ārif Bey 

merḥūmun çocuklarının //XVI-11// 

vaṣīsidir. Merḥūm ‘Ārif Bey’e ve 

çocuklarına ‘ā’id nüfūs teẕkereleriyle 

Nevşehir Maḥkeme-i Şer‘iyyesi’nden 

tanżīm olunup bana gönderilen bir ḳıṭ’a 

defter-i ḳasāmeti kendisine teslīm eyledim 

ve Taḥsīn Bey’in Nevşehir’de aldığı 

terekeye ‘ā’id bir zümrüd yüzük ile ba‘ẓı 

evrāḳı daḫī Taḥsīn Bey’den almasını 

‘Ādil’e ‘Ādil Bey’e söyledim. //XVI-12// 

17 ve 18 Mart 335 günleri ‘aynı ḥāl ile 

geçti. 19 Mart 335 Cehārşenbih günü 

Dersa‘ādet Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmī 

mu‘āvinlerinden ‘Ādil Bey geldi. 

Kayınbirāderim ‘Ömer Yesārī Bey 

merḥūmun dāmādıdır. Emīn ve vefālı bir 

çocuktur. Büyük kayınbirāderim 

Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓālığından 

müteḳā‘id merḥūm ‘Ārif Bey’in 

çocuklarının vaṣīsidir. Merḥūma çocukları 

Sedād ve Cevād’a ‘ā’id nüfūs 

teẕkereleriyle Nevşehir Maḥkeme-i 

Şer‘iyyesi’nden tanżīm olunup bana 

gönderilen //XXII-23// [sayfa XXII-24 

boş] bir ḳıṭ’a defter-i kassāmı ‘Ādil Bey’e 

teslīm ettim ve kayınbirāderi ‘Ömer 

Bey’in maḫdūmu Taḥsīn Bey’in 

Nevşehir’de iken aldığı merḥūmun bir 

zümrüd yüzüğü ile ba‘ẓı evrāḳ-ı 

mühimmeyi daḫī Taḥsīn Bey’den 

almasını ‘Ādil Bey’e söyledim.  

 

20 Mart Sene 335 Pençşenbih 
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Şāyān-ı ḳayd bir şey yoktur. 

 

21 M Cum‘a  

 

Mecīd Sābit Bey’den gelen Đbrāhīm’e iẕin 

verdik. Meḥmed ḫastaḫānede bulunan 

pederi işçi ‘Osmān Ağa’ya gitmiş idi. 

Aḫşām üzeri geldi. Dünkü pençşenbih 

günü pederi ‘Osmān Ağa’nın //XVI-13// 

Ḥaydarpaşa Ḫastanesi’nde vefāt ederek 

defnedilmiş olduğunu söyledi. Müte’essif 

oldum. Allāh raḥmet eylesin. Altı yedi 

sene ḳadar bize ḫidmet eylemiş idi. 

//XVI-14//  

21 Mart 335 Cum‘a günü ḫidmetimizde 

bulunan Meḥmed Ḥaydarpaşa 

Ḫastaḫānesi’ne gitmiş idi. Aḫşām üzeri 

geldi. Pederi işçi Osma Koca ‘Osmān’ın 

dünkü pençşenbih günü ḫastaḫānede vefāt 

ettiğini ḫaber verdi. Mevlā raḥmet eyleye. 

A Yedi seneden beri ḫidmetimizde 

bulunuyor idi.  

 

 

23 M’ Pāzār 

 

Đşçi ‘Osmān’ın cesedi meger 

defnedilmemiş. Bir telgraf geldi. “Geliniz 

defnediniz.” diyorlar. 

 

24 M’ Pāzār ertesi 

 

Meḥmed pederinin cesedini defnettirmek 

üzere gitti. Aylığına maḥsūben üç buçuk 

lira aldı. //XVI-15// 

 

25 Salı 

 

- - - -  

22 ve 23 ve 24 ve 25 Mart 335 günleri 

sükūnetle geçti. Bugünlerde Eskişehir 

Meb‘ūsu ‘Abdullāh ‘Azmī Efendiyle 

//XXII-25// [sayfa XXII-26 boş] Müntefik 

Meb‘ūsu Muḥsin Bey ve daha ba‘ẓı 

rüfeḳā geldiler gittiler. 

 

 

26 Mart Sene 335 Cehārşenbih 

 

26 Mart 335 Cehārşenbih günü ṣabāḥ 

vasaṭī sā‘at dokuz buçukta iki sivil polis 
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Vasaṭī sā‘at ṣabāḥ dokuz buçukta iki sivil 

me’mūru geldi. Birisi evvelce ẓābıṭa 

doktoru ile gelen merkez me’mūrudur 

faḳaṭ bu kerre sivil idi. O dedi ki “Sizi 

istiyorlar.” //XVI-16// Ben de rāḥatsız 

olduğumu tekrār söyledim. “Evet 

görünüyor.” dedi gittiler.  

 

27 Mart Sene 335 Pençşenbih  

 

‘Aynı sā‘atte yine o me’mūr yanında üç 

kişi ile geldi. Bugün ḳaṭ‘iyyen almağa 

geldiklerini söylediler. Ben gine 

ḫastalığımı söylemiş isem de Dāḫiliyye 

Nāżırı’nın “Ne olursa //XVI-17// olsun 

getirsinler.” diye emr-i ḳaṭ‘ī verdiğini 

ḥattā “Dün ḫasta olduğunuzu 

müşāhedemize binā’en beyān ettiğimiz 

ḥālde yine ıṣrār ve ḳaṭ‘iyyen getir 

götürmekliğimizi emretti. Müdde‘ī-i 

‘umūmīnin yanında idik. Telefonu bize 

verdi. Dāḫiliyye Nāżırı telefon ile bize de 

emrini tekrār eyledi.” //XVI-18// demesi 

üzerine “Öyle ise sedye getiriniz 

götürünüz.” dedim. “Peka‘lā.” dedikten 

sonra ma‘iyyetindeki me’mūrlardan birine 

“‘Araba getiriniz.” dedi. Ve bir müddet 

sonra ‘araba da geldi – a refīḳam yanıma 

gelmek istemiş olduğundan me’mūrlar 

çıktılar baġçeye indiler bizim ‘Abdullāh’ı 

//XVI-19// çağırdım. “Dīvān-ı Ḥarb 

Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Ẓiyā Bey’e telefon 

et ‘Ṭabīb-i müdāvīlerim ḥabsḫāneye 

me’mūru geldi. Biri evvelce berāy-ı 

mu‘āyene ẓābıṭa ṭabībi ile gelen Merkez 

Me’mūru Edīb Efendi idi. Faḳaṭ bu def‘a 

sivil idi. O dedi ki “Sizi istiyorlar.” dedi. 

Ḫastalığımı söyledim. “Evet görünüyor.” 

dedi. Gittiler. Giderken baġçede bizim 

‘Abdullāh’a “Ḫasta olan bu ẕātı naṣıl 

götüreyim insānda vicdān vardır.” demiş 

gitmiş. Ertesi günü ‘aynı sā‘atte yine o 

me’mūr yanında üç kişi olduğu ḥālde 

geldi – bugün ḳaṭ‘iyyen almağa //XXII-

27// [sayfa XXII-28 boş] geldiklerini 

Dāḫiliyye Nāżırı Cemāl Bey “Ne olursa 

olsun behemeḥāl getirsinler.” diye emr-i 

ḳaṭ‘ī verdiğini “Ḥattā dün ḫasta 

olduğunuzu müşāhedemize binā’en beyān 

ve ifāde ettiğimiz ḥālde yine ıṣrār ederek 

ḳaṭ‘iyyen götürmekliğimizi emretti. 

Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Ẓiyā 

Bey’in yanında idik. Telefonu bize verdi. 

Dāḫiliyye Nāżırı telefon ile bize de emrini 

tekrār etti.” demesi üzerine “Öyle ise 

sedye getiriniz götürünüz.” dedim 

“Peka‘lā.” dedi. Ma‘iyyetindeki 

me’mūrlardan birine ‘araba getirmesini 

emretti. Bir müddet sonra ‘araba da geldi. 

Refīḳam yanıma gelmek istemiş 

olduğundan me’mūrlar çıktılar baġçeye 

indiler. O zamān bizim ‘Abdullāh’ı 

telefona gönderdim. //XXII-29// [sayfa 

XXII-30 boş] Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i 

‘Umūmīsi Ẓiyā Bey’e ṭabīb-i 

müdāvīlerimin ḥabsḫāneye naḳlimde 
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gitmemde tehlike görüyorlar. Arzū ederse 

müstanṭıḳı buraya göndersin bir de ṭabīb 

göndersin hem mu‘āyene etsinler hem de 

ifādemi alsınlar.’ diye söyle.” //XVI-20// 

dedim. Gitti söylemiş “Polis me’mūrunu 

bana çağır.” demiş. Me’mūr gitmiş Ẓiyā 

Bey me’mūra “Üç dört gün bırakınız 

sonra īcābına bakılır.” diye emir 

verdiğinden gelenler kāmilen gittiler. 

Bakalım sonra ne olacaktır. Rabbim 

Mütte‘āl ḫayırlısını iḥsān buyursun. 

//XVI-21// Merkez müteferriḳa me 

merkez me’mūru 

tehlike gördüklerini gönderilen Ẓābıṭa 

Ṭabībi Sābit Đḥsān Bey de onları taṣdīḳ 

ettiğini arzū ederse müstanṭıḳı bir ṭabīb ile 

buraya göndermesini hem mu‘āyene ve 

hem de ifādemi aldırmasını söyledim. 

Ẓiyā Bey telefon ile polis me’mūruna “Üç 

dört gün bırakınız sonra īcābına bakılır.” 

demiş. Gelenler de kāmilen gitmiş. Ertesi 

cum‘a günü sükūnetle geçti.  

 

 

28 Mart Sene 335 Cum‘a 

 

Bir ḫaber yoktur. 

 

 

29 Mart Sene 335 Cum‘a ertesi 

 

Öğleden sonra sā‘at vasaṭī üç rāddelerinde 

yine o merkez me’mūrlarından Edīb 

Efendi geldi. Refāḳatinde sivil ve resmī 

birkaç //XVI-22// polis me’mūru var idi. 

Baġçeden ḫaber gönderdi. Dāḫiliyye 

Nāżırı Cemāl Bey’in emr-i ḳaṭ‘īsi ile 

geldiğini ve bugün cebren alıp 

götüreceklerini ‘Abdullāh ve ‘Osmān 

Efendi vāsıṭalarıyla bildirdi. Şāyed gitmez 

isem Erenköyü’ne civār kara 

karakollardan münāsib miḳdār polis 

celbederek büyük bir müfreze teşkīl 

ederek //XVI-23// ve imām ve muḫtārı 

Bekirağa Bölüğü’ne Naḳil 

 

29 Mart 335 Cum‘a ertesi  

 

Bugün öğleden sonra vasaṭī sā‘at üç 

rāddelerinde bugüne ḳadar ismini 

öğrenemediğim yine o merkez me’mūru 

refāḳatinde //XXII-31// [sayfa XXII-32 

boş] sivil ve resmī dört beş polis me’mūru 

olduğu ḥālde geldi. Bu def‘a yukarıya 

çıkmadı. Baġçeden ‘Abdullāh ve ‘Osmān 

Efendiler vāsıṭasıyla bugün Dāḫiliyye 

Nāżırı Cemāl Bey’in emriyle cebren alıp 

götürmeye geldiklerini şayed gitmez isem 

Erenköyü’ne civār karakollardan polis 
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celbederek kapıyı kırıp ḫāne derūnuna 

gireceklerini ve beni zōr ile alıp 

götüreceklerini bir lisān-ı ḳaṭ‘ī ile 

söylemeleriniylediler. Bu ṣūretle vuḳū‘a 

gelecek cebir ve taẓyīḳin hem aḥvāl-ı 

ṣıḥḥiyyeme te’sīr ve hem de efrād-ı 

‘ā’ileyi maḥzūn edeceğinden “Biraz 

beklesinler gideceğim.” diye ḫaber 

gönderdim. //XVI-24// 

 

 

 

celbederek büyük bir müfreze teşkīl ve 

imām ve muḫtārı celb ile kapıyı kırıp 

ḫāne derūnuna gireceklerini ve beni zōr 

ile alıp götüreceklerini bir lisān-ı ḳaṭ‘ī ile 

söyledi ve muḫtār-ı maḥalle de o sırada 

yanlarında bulunuyor idi.  

 

Bu ṣūretle vuḳū‘a gelecek cebir ve 

taẓyīḳin hem aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyeme te’sīr ve 

hem de efrād-ı ‘ā’ileyi bir katdaha* 


��1ه�*] şeklinde berāber yazılmış] maḥzūn 

edeceğinden //XXII-33// [sayfa XXII-34 

boş] “Biraz beklesinler gideceğim.” diye 

ḫaber gönderdim.  

 

Dört māhtanberi ḫānemden çıkmadığım 

cihetle ṭabī‘ī ḥāẓırlanmak için bir iki 

sā‘ate iḥtiyācım var idi. Biṭṭabi‘ biraz 

te’eḫḫür ettim. Bu sırada me merkez 

me’mūrunun bir teẕkeresini aldım. Ta’rīḫ 

ve imẓāsı yoktur. 

 

Sā‘at dörtte bu varaḳayı aldım. Lisān-ı 

edeb ve nezākete pek de muvāfıḳ olmayan 

teẕkere //XVI-25// imẓāsız olduğundan 

imẓā etmek üzere i‘āde ettim. Đmẓā etmiş 

tekrār gönderdi. Đşte o zamān bu ẕātın 

isminin Edīb olduğunu anladım. 

Dört māhtanberi ḫānemden çıkmadığım 

cihetle ḥāẓırlanmak için ṭabī‘ī biraz 

te’eḫḫür ettim. Bu sırada merkez 

me’mūrunun bir teẕkeresini aldım. 

Şımarıkıkça yazılmış olan ve lisān-ı edeb 

ve terbiyyeye muvāfıḳ olmayan teẕkere 

imẓāsız idi. Đmẓā etmek üzere i‘āde ettim. 

Ba‘delimẓā tekrār gönderdi. Đşte o zamān 

evvelce vicdāndan baḥsetmiş olan bu 

ādamın isminin Ed (Edīb) olduğunu 

anladım. Sonradan devr-i istibdād 

yādigārlarından vicdān nedir bilmez bir 

ẕāt kimse olduğunu öğrendim. 

 

‘Abdullāh’ı yanıma ekledim. Bir de sivil 

me’mūru ile ‘araba ile sā‘at beş buçukta 

Ḳāḍīköyü’ne geldim. Vapur ile köprüye 

oradan //XVI-26// Ḥarbiyye Neżāreti’nde 

Komşumuz Ka ‘askerī ḳā’im-i maḳām 

müteḳā’idlerinden Emīn Bey’in //XXII-

35// [sayfa XXII-36 boş] ‘arabasını 

getirttim. ‘Abdullāh’ı yanıma aldım. Bir 
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tevḳīfḫāneye* [*�2خ�A�
	1 tevḳīfḫāne 

yazılmış; �' ye eksik] vāṣıl oldum. Sā‘at 7. 

de sivil polis bizimle berāber ‘arabaya 

bindi. Sā‘at vasaṭī beş buçukta 

Ḳāḍīköyü’ne oradan vapur ile köprüye 

geldik. Köprü üzerinde teṣādüf eden bir 

‘arabaya bindim. ‘Abdullāh’ı yanıma 

aldım. Merkez Me’mūru Edīb Efendi de 

sırıtkan bir çehre ile “Ḳabūl buyurursanız 

ḫidmetinizde bulunayım.” dedi ve cevāb 

beklemeden ‘arabada karşıma oturdu. 

Ḥarbiyye Neżāreti’ne vāṣıl olduk – vasaṭī 

sā‘at yedi – Bāyezīd Kapısı’ndan neżāret 

meydānına girdik. Sağ köşkte Đstanbul 

Muḥāfıżlığı Dā’iresi’ne sevḳolundum. 

Odada kolağası rütbesinde bir ẓābiṭten 

başka kimse yok idi. //XXII-37// [sayfa 

XXII-38 boş] Bu efendiyle şöyle kısa bir 

muḥāvere cereyān etti. 

 

 “Ḫasta bulunduğunuz cihetle ḫānenizde 

muḥāfaża ve tedāvīye muvāfaḳat 

olunduğunu işitmiş idik. Ḥāliniz 

gösteriyor ki ḥālā ḫastasınız. Niçin 

getirdiler?” 

 

 Ben “Bilmem. Dāḫiliyye Nāżırı Cemāl 

Bey böyle istemiş.”  

 

 Ẓābiṭ “Dāḫiliyye Nāżırı’na ne ta‘alluḳu 

var mes’ele Müdde‘ī-i ‘Umūmī’ye 

‘ā’iddir.”  

 

 “Onu da bilmem.” 
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 “Buyurunuz arkadaşlarınızın yanına ḳadar 

size refāḳat edeyim.” dedi. Birlikte 

yürüdük. O sırada eṭrāfı gözden geçirdim. 

Edīb Efendi de ġā’ib olmuş idi. Köşkün 

kapısı önünde ‘arabaya binmekliğimi 

teklīf etti. Reddettim. Bekirağa 

Bölüğü’nde girdik ḥabsḫāne //XXII-39// 

[sayfa XXII-40 boş] müdīrinin odasına 

girdik. Müdīr bizi bir koğuşa götürdü. 

 

 Ḳā’im-i Maḳām rütbesinde bulunan 

Müdīr ‘Alī Bey bizi meydāna nāżır 

büyükçe bir koğuşa götürdü. Meẕkūr 

koğuşta bulunanlar A‘yān Re’īsi Rıf‘at 

Bey ‘Adliyye nāżırıları sābıḳı Esbaḳ Ḫalīl 

Bey ve Ṣāḥibbeyzāde Đbrāhīm Bey 

Ḫāriciyye Nāżırı Aḥmed Nesīmī Bey 

Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey Bolu Meb‘ūsu 

Ḥabīb Bey Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu 

muḥarrirīnden Aḥmed Agayef Bey A‘yān 

Başkātibi Đsmā‘īl Müştāḳ Bey Nāfı‘a 

Nāżırı ‘Alī Münīf Bey Sofya Sefīri Sābıḳ 

Đstanbul Meb‘ūsu ‘Alī Fetḥī Bey vesā’ire 

Sinof* [*?Sinob] Meb‘ūsu Ḥasan Fehmī 

Efendi.  

 

 Orada ḥāẓır bulunanlar eṭrāfımda 

toplandı. Ṣūret-i tevḳīfimi sordular. 

Olduğu gibi ḥikāye ettim. Đttiṣālimizdeki 

odada mevḳūf bulunan Ṣadr-ı A‘żam 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile dīger münferid bir 

odada mevḳūf Şeyḫülislām Mūsā Kāżım 

Efendi ve sā’ir koğuşlarda da mevḳūf 
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bulunan vükelā ve vālīler ve ricāl ve 

muḥarrirīn ve memleketimizin //XXII-

41// ve eṭibbā ve kumandanlar geldiler 

görüştük. Aḫşām yemeği ḥāẓırlanmış idi. 

Ḥabīb Bey’in ṣofrasında Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

Đbrāhīm Bey Fetḥī Bey beş kişi birlikte 

ṭa‘ām ettik. 

 

 Birlikte getirdiğim ‘Abdullāh’ı Münīr’in 

Süleymāniyye’de ḫānesi bulunan 

Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından ‘Abdullāh 

Efendi’ye gönderdim. Bir kat yatak 

getirdiler. 

 

  Ertesi günü ṣabāḥleyin Ḥabsḫāne 

Tevḳīfḫāne Ṭabībi Bursalı* [*���7و�* 

yazılmış] Kemāl Bey yanında dīger bir 

ṭabīb ile geldi beni mu‘āyene etti. Bu 

Kemāl Bey cidden insāniyyetli bir gençtir. 

‘Umūm-ı mevḳūfīn bundan ne ḳadar 

memnūn ise bilāḫere mūmāileyhe terfīḳ 

edilen Ṭabīb Binbaşı Şefīḳ Efendi’den de 

o ḳadar müteneffir idi. Her ikisi de 

vażīfelerini //XXII-42// īfā etmekte faḳaṭ 

biri herkese ḥüsn-i mu‘āmele ve tatlı dil 

ile işini görüyor dīgeri ‘ādetā Fırḳa-i 

Đ’tilāf’ın bir cāsūsu gibi telaḳḳī olunuyor 

idi. 

 

 Üçüncü günü düvel-i selāse-i i’tilāfın üç 

ṭabībi geldi. Ḫastaları mu‘āyene ettiler. 

Beni de her üçü mu‘āyene etti. Đtalya 

Ḫastaḫānesi’nin ṭabībi benim ḫāneme 
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gönderilerek orada tedāvī edilmekliğim 

muḳteẓā olduğunu Fransızca Đsmā‘īl 

söylediğini Đsmā‘īl Müştāḳ Bey ḫaber 

verdi. Ma‘hāẕā bu mu‘āyene üzerine 

hīçbir şey żuhūr etmedi. Günler aramızda 

muṣāḥebeler ve ḫāricden gelen rüfeḳā ve 

eḥibbānın ziyāretleriyle geçiyor idi. 

Benden sonra ‘Abbās Ḥalīm Paşa’yı 

getirdiler. Bir müddet sonra Fetḥī Bey’i 

taḫliyye ettiler. Ba‘dettaḫliyye beş altı 

//XXII-43// [sayfa XXII-44 boş] gün 

sonra tekrār getirdiler. Arkadaşların 

mükerreren isticvābları icrā olunuyor 

Dīvān-ı Ḥarb’in işe başlaması için 

ḥāẓırlıklar görülüyor idi. Benimle ‘Abbās 

Paşa’nın isticvābı icrā olunmadığı gibi 

ḥaḳḳımızda tevḳīf müẕekkeresi de yok 

idi. Rüfeḳā vekīllerini tuttular. Bir gün 

Ḥācī ‘Ādil Bey’in odasında bil‘umūm 

bütün vekīller toplandı. Bizden ḥuḳūḳa 

müntesib olanlar da onlara iltiḥāḳ etti. 

Muḥākemenin bidāyetinde okunacak* 

[*L��2	
 yazılmış] bir müṭāla‘anāme ا	

tedḳīḳ edildi ki muḥākeme ẓabṭnāmesini 

muḥtevī olan Taḳvīm-i Veḳāyi‘’in* 

 yazılmış] …* [*üç noḳta 1-	�م 	
�'_ك*]

konmuş] ta’rīḫli ve * [*boşluk bırakılmış] 

‘adedli nüsḫasında mündericdir.40  

 

 Müẕākere esnāsında ben şu müṭāla‘ayı 

dermeyān //XXII-45// [sayfa XXII-46 

boş] dermeyān eyledim: Arkadaşl 

“Efendiler cereyān eden müẕākereye 
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nażaran siz gūyā taḥarrī-i ‘adālet etmekte 

olan bir maḥkeme ḥuẓūrunda imiş gibi 

ittiḫāẕ-ı tedābīr etmek istiyorsunuz. 

Ḳaṭ‘iyyen bilmelisiniz ki sizi muḥākeme 

edecek maḥkeme taḥarrī ve iżhār-ı 

ma‘delet için teşkīl edilmemiştir. Sizi 

maḥkūm etmek üzere teşekkül etmiş 

fevḳel‘āde bir maḥkemedir. Buna karşı 

serdedilecek müṭāla‘a ve delā’il ne ḳadar 

ḳaṭ‘ī ve ne derece müḳni‘ ve muḥiḳḳ 

olursa olsun hīç bir fā’idesi olmayacaktır. 

Her ḥālde reddedilecektir. Bidāyet-i 

emirde maḥkemede bu yazılan 

müṭāla‘anāme okunsun. Bence bu muṣīb 

müṭāla‘anāmenin de //XXII-47// [sayfa 

XXII-48 boş] reddedileceği şübhesizdir. 

Beni dinler iseniz muḥākemenin 

bidāyetinde ‘Siz Ḳānūn-i Esāsī’ye 

muḫālif olarak teşekkül etmiş fevḳel‘āde 

bir maḥkemesiniz. Bizleri muḥākemeye 

hīç bir vechile ḥaḳḳınız yoktur. Ne ḳadar 

esbāb ve delā’il-i ḳānūniyye serdetsek hīç 

bir fā’ideyi muḳayyid olamayacağı ve her 

ḥālde bizi maḥkūm edeceğiniz* [*Cا'�,�آ 

yazılmış] bizce meczūmdur. 

Binā’en‘alāhāẕā size verecek cevābımız 

yoktur. Ḥaḳḳımızda muḳarrer olan ḥüküm 

ne ise i‘ṭā ve i‘lāmda tereddüd etmeyiniz.’ 

diyerek oturmalısınız ve başka hīç bir söz 

söylememelisiniz.”  

 

 Benim bu müṭāla‘ama Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa’nın vekīli Celāleddīn ‘Ārif Beyle 
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dīger birinin vekīli Ḥaydar Rıf‘at Bey 

//XXII-49// iştirāk ettiler. Dīger vekīller 

müşāreket etmediler. Bilḫāṣṣa ‘Adliyye 

Nāżırı Ḫalīl Bey herḥālde ṣalāḥiyyet 

dāḫilinde olduğuna ḳarār verirler ise bile 

da‘vānın her noḳtasında müdāfa‘a etmek 

fikrini muṣırran iltizām eylediler. Da‘vā 

Vekīli Maḥmūd Māhir Efendi de Ḫalīl 

Bey’in fikrinde idi. Nihāyet o cihet kesb-i 

ekseriyyet etti ve olcihetle müdāfa‘a 

esbābı ḳabūl ve ḳarārgīr oldu.  

 

30 Mart Sene 335 Pāzār  

 

Bugün 4 Mayıs Sene 335 xx Pāzār 

gününe ḳadar - rüfeḳānın birinci yevm-i 

maḥkemesinden başka mühim bir şey 

yoktur. O gün maḥkemeye ya‘nī Dīvān-ı 

Ḥarb’e işin //XVI-27// Dīvān-ı ‘Ālī’ye 

‘ā’id olduğundan ‘adem-i ṣalāḥiyyet 

dermeyān edildi. Bugüne ḳadar Dīvān-ı 

Ḥarb ḳarārını vermemiştir. Bugün 

ba‘deżżuhr sā‘at birde gittiler. Maḥkeme 

ṣalāḥiyyete ḳarār verdi faḳaṭ vükelāyı da 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından tefrīḳ ve 

tecrīden ḥabsedilmek üzere i‘āde eyledi. 

//XVI-28// 

4 Mayıs 335 Pāzār günü benimle ‘Abbās 

Paşa ḥār ve Mūsā Kāżım Efendi ḫāric 

olmak üzere dīger vükelā arkadaşlarımız 

ve ile Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsını 

ba‘deżżuhr sā‘at vasaṭī birde Dīvān-ı 

Ḥarb’e götürdüler. Orada meẕkūr 

müṭāla‘anāmeyi okudular. ‘Adem-i 

ṣalāḥiyyete //XXII-50// dā’ir pek müḳni‘ 

esbāb ve delā’il serdettiler. Hīçbirinin 

fā’idesi olmadı. Maḥkeme bu da‘vāyı 

rü’yet kendi ṣalāḥiyyeti dāḫilinde 

olduğuna ḳarār vermekle berāber vükelāyı 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından tefrīḳ 

ederek tecrīden x tevḳīf edilmek üzere 

i‘āde etti. Gūyā bir iḫbārnāme var imiş 

gelmiş de onun ḥaḳḳında yeniden 

isticvābları icrā olunacak imiş. Rüfeḳānın 

tecrīden tevḳīfleri Malta’ya sevḳimize 

ta’rīḫine müṣādif ḳadar 28 Mayıs 335 

Cehārşenbih gününe ḳadar devām etti.  
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5 Mayıs Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Refīḳlerin tecrīdi devām ediyor. Gūyā bir 

iḫbārnāme var imiş onun mündericātı 

ḥaḳḳında yeniden istintāḳ edilinceye 

ḳadar mücerred a mücerred kalacaklar 

imiş.  

 

Müştāḳ Beyle Ankara Meb‘ūsu Ḥilmī 

Bey bugün taḫliyye olundular. //XVI-29// 

5 Mayıs 335 Pāzār ertesi Đsmā‘īl Müştāḳ 

Beyle Ankara Meb‘ūsu Çayırlızāde Ḥilmī 

Bey’i taḫliyye ettiler. //XXII-51// Bir gün 

sonra da Karesi Meb‘ūsu Ġālib Efendi ile 

altı mevḳūf taḫliyye ettiler. Bunların 

taḫliyyelerini müş‘ir Tevḳīfḫāne 

Müdīrliği’ne gelen teẕkerede benimle 

‘Abbās Ḥalīm Paşa ḥaḳḳında daki 

mu‘āmelenin derdest idüğü iş‘ār 

olunuyor. 

 

 Şimdiye ḳadar ḥaḳḳımda müẕekkere 

bulunmadığından tevḳīfimin böyle bilā 

müẕekkere uzun müddet devāmı ḥaḳḳında 

bilāḫere mūcib-i mes’ūliyyet olacağını 

mülāḥaża eden Tevḳīfḫāne Müdīri ‘Alī 

Bey bunun ḥālin devāmı cā’iz 

olamayacağını bā müẕekkere īcāb 

edenlere iḫṭār ettiğini bir kaç gün 

muḳaddem ‘Alī Bey söylemiş idi. Onun 

netīcesi olacaktırrak bizim ḥaḳḳımızda da 

dīgerlerine olduğu gibi ḳarīben tevḳīf 

müẕekkereleri verilecek demektir. //XXII-

52// 

 

 Tevḳīfḫānede bulunan ‘askerler ile efrād 

ile ise ẓābiṭānın ekseri bizim lehimizde 

ḥükūmet-i mevcūdenin ‘aleyhinde 

olduklarından tecrīden mevḳūf bulunan 

rüfeḳā her şeyden ḫaberdār olmakta ve 

memnū‘iyyet-i ḳaṭ‘iyyeye raġmen yevmī 

gazeteleri bile okumakta idiler. Ḥattā 

bizim koğuşun ittiṣālindeki odada mevḳūf 
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bulunan Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın mevḳūf 

bulunduğu odaya pencere var idi açılan 

pencerenin önünde benim yatağım var idi. 

Biz koğuşu gardiyanlardan ḫālī buldukça 

pencereyi açar konuşur idik. Ba‘ẓı 

geceleri dīger koğuş ve odalardan gelenler 

pencereyi açıp Paşa’yı görürler ve 

görüşürler idi. Her gece hemān Đḫtilāṭtan 

//XXII-53// memnū‘iyyeti te’mīn için 

Paşa’nın kapısı önünde bir süngülü gece 

ve gündüz bir süngülü bulunduğu ḥālde 

birāderi ‘Abbās Ḥalīm Paşa aḫşām 

yemeğini yemeğinden sonra birāderinin 

ya odasına gider bir iki sā‘at kaldığı çok 

olur idi. Ḥaḳḳımızda yapılan 

mu‘āmelenin ṣırf fırḳa iḫtilāfı ve aġrāẓ-ı 

şaḫṣiyye eseri olduğuna efrād bile ḳānā‘at 

etmiş idi. 

 

Defter XVI 

 

6 Mayıs Sene 335 Salı 

 

Hey’et-i Đstintāḳiyye’den şimdiye ḳadar kimse gelmedi. Bugün Karesi Meb‘ūsu Ġālib 

Efendi altı mevḳūf ile berāber taḫliyye olundular. Onların taḫliyyelerini müş‘ir 

Tevḳīfḫāne Müdīrliği’ne gelen teẕkerede benim ve ‘Abbās Paşa //XVI-30// 

Ḥaẓretlerinin ḥaḳḳında mu‘āmele derdest idüğü iş‘ār edilmektedir. Żannederim ikimiz 

ḥaḳḳında da tevḳīf müẕekkeresi verilerek şimdiye ḳadar bilā müẕekkere 

mevḳūfsımızfiyyetimize nihāyet verecekler. //XVI-31// 

 

Defter XVI Defter XXII 

 

10 Mayıs Sene 335 Cum‘a ertesi  10 Mayıs 335 Cum‘a ertesi günü Muḥāfıż 
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Bugün Muḥāfıż Seyyid Paşa’nın bir emri 

teblīġ kılındı. Bunda mevḳūfīnin ‘ā’ile ve 

pek yakın aḳrabāsından başkasıyla 

görüşmeleri men‘ediliyor. Gece vasaṭī 

dört buçukta Ḥadīde Meb‘ūsu Ferīḳ 

Ḥasan Rıẓā Paşa’yı ve daha bir ẓābiṭi 

tevḳīf //XVI-32// etmişler.  

 

Seyyid Paşa’nın bir emri teblīġ kılındı. 

Mevḳūfīnin ‘ā’ile ve pek yakın 

aḳrabālarından başkasıyla görüşmesi 

men‘olunuyor idi. Gece sā‘at vasaṭī dört 

buçukta Ḥadīde Meb‘ūsu Ḥasan Rıẓā 

Paşa ile bir ẓābiṭi ertesi pāzār günü de 

Dāmād Ṣalāḥeddīn Bey merḥūmun 

birāderi ‘Abbās Ḥalīm Paşa’nın dāmādı 

Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa’nın yāveri Nācī 

Bey’i tevḳīf ettiler. Tevḳīfḫāne Müdīri 

benim Eyyūb’de //XXII-54// [sayfanın 

tepesinde: 1Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i 

‘Umūmīsi Nażmī Bey mekteb 

rüfeḳāmızdan ‘aḳārāt-ı Vaḳfiyye Müdīri 

‘Osmān Bey’i göndermiş “Merāḳ etmesin 

ben ‘adāletin teżāhürü için elimden 

geldiği ḳadar çalışacağım. Ḥaḳlarındaki 

dosyayı tedḳīḳ ettim. Hīç bir şey yoktur.”] 

Đplikḫāne Ḫastaḫānesi’nde Raḥmī Bey’in 

Yıldız Ḫastaḫānesi’ne Nesīmī Bey’in de 

Gümüşsuyu A‘yān Re’īsi Rıf‘at Bey’in 

evvelce naḳledilmiş olduğu Gümüşsuyu 

Ḫastaḫānesi’ne naḳillerimiz için emir 

aldığını teblīġ etti. Eṭibbā-yı ecnebiyyenin 

mu‘āyeneleri netīcesi olacaktır. Ben ve 

Raḥmī Bey muvāfaḳat etmedik. Nesīmī 

Bey 12 Mayıs 335 Pāzār ertesi 

Gümüşsuyu Ḫastaḫānesi’ne gitti1 faḳaṭ 

ḥabsḫāneden fenā bulmuş o da bir gün 

sonra ‘avdet etti. Bugünlerde a‘yān a‘ẓā-

yı kirāmından Müşīr Fu’ād Paşa 

Ḥaẓretleri ziyāret luṭfunda bulundu ile 

‘Abdurraḥmān Şeref Efendi Ḥaẓretleri 
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Mīrlivā Muṣṭafā Kemāl Paşa ve Baḥriyye 

Nāżırı //XXII-55// Esbaḳ Ra’uf Bey ziyā 

tevḳīfḫānemizi ayrı ayrı ziyāret luṭfunda 

bulunuyorlar idi. Hele Muṣṭafā Kemāl 

Paşa ile Ra’uf Bey mükerreren geliyorlar 

pek ṣamīmī refīḳleri bulunan Fetḥī Bey’in 

yanında oturuyorlar bizim de ḫāṭırımızı 

sormadan gitmiyorlar idi.  

 

 ‘Abdurraḥmān Şeref Efendi “Şeyḫülislām 

Ṣabrī Efendi’ye gittim. ‘Efendi Ḥaẓretleri 

ben müverriḫim ta’rīḫ-i ‘Osmānī’de 

şeyḫülislāmların tevḳīfi vāḳi‘ değildir. 

Sizin zamānınızda iki şeyḫülislām 

ma‘zūlünün mevḳūf bulunmasına siz rāẓī 

olmamalısınız.’ dedim. 

 

 Ṣabrī Efendi ‘Ben ne yapayım. Bir kaç 

def‘a Meclis-i Vükelā’da açmak istedim 

yüzüme harladılar. Sen başka birine baḥs 

//XXII-56// ettir ben de ona iltiḥāḳ 

ederim.’ dedi. 

 

 Ben ‘Hey’et-i Vükelā arasında Māliyye 

Nāżırı Tevfīḳ Bey’den başkasıyla 

mu‘ārefem yoktur.’ 

 

 Ṣabrī Efendi ‘Āla o bīṭaraftır açarsa iyi 

olur.’ dedi.” Đntihā. 

 

 Ṣabrī Efendi’nin sözü ciddī değildir. 

Hey’et-i Vükelā meyānında ‘aleyhimize 

en şiddetli ḥareket eden kendisiyle Ferīd 
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Paşa, ‘Alī Kemāl, Hu Karesili Vaṣfīdir. 

//XXII-57// 

 

 Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Ẓiyā 

Bey isti‘fā etti. Sebebini bilemiyorum. 

Ẓiyā Bey dā’imā vicdān ve nāmūsunun 

ilḳāātına tābi’iyyet eder bir ādam değildir. 

Gerçi żāhirde iyi görüşürüz. Bize karşı 

eḥibbādan geçinir görünür ise de pek ḥarīṣ 

ve kendisini çok beğenir işġāl ettiği 

mevḳi‘i kendisine az görür bir ẕāttır. 

Ḳalben Bizim felāketimizle ḳalben 

mütesellī ve memnūn olacağında şübhe 

yoktur. Ma‘hāẕā ẕekā ve iḳtidārı inkār 

olunamaz. Nāżım Paşa Dīvān-ı Ḥarbi’nin 

pek açık olan ḥaḳsızlıklarına taḥammül 

edemediğinden isti‘fā etmiş olduğunu 

żannetmem. Eğer isti‘fānāmesinde bunu 

sebeb göstermiş ise ẕekā ẕekī ve dūrbīn 

olması ḥasebiyle çekilmiştir. Yoksa 

ḥaḳsızlığa taḥammül edemeyecek aḫlāḳta 

değildir. Arkadaşlar vekīl tuttukları sırada 

Maḥmūd Māhir Efendi maḥbūs mevḳūf 

bulunduğum koğuşa geldi. Maḥremāne 

“Ẓiyā Bey Dīvān-ı Ḥarb’in bilcümle 

evrāḳ ve esrārına //XXII-58// vāḳıftır. 

Bunu vekīl tutsak Đttiḥād ve Teraḳḳī 

mevḳūflarına vekīl tutsak kendisinden ço 

küllī istifāde ederiz. Faḳaṭ elyevm ṣınıf-ı 

ḥükkāmda bulunduğu cihetle i‘lān 

edilmesi ġayricā’izdir.” dedi. 

 

 “Peki ammā kendisi* [*��7	��% kendisini 
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yazılmış] bunu ḳabūl eder mi?” dedim. 

 

 “Ediyor ḥattā yalnız bu ḫuṣūṣu size 

söyleyebilmek* [*ك���*��'	7 yazılmış] için 

bana me’ẕūniyyet de verdi. Sen de Midḥat 

Beyle* [* ��'ا �آ�* beyle ile yazılmış] görüş 

şimdilik iki yüz lira versinler Ẓiyā Bey’e 

verelim.” Da‘vāyı kazanırlar* [*���2اC�
 

yazılmış]. 

 

 Ẓiyā Bey’in aḫlāḳının buna müsā‘id 

olduğunu bildiğimden mutaḥayyır 

olmadım. Đttiḥād ve Teraḳḳī Kātib-i 

‘Umūmīsi Midḥat Şükrī Bey’e işi 

anlattım. Midḥat Şükrī Bey Maḥmūd 

Māhir Efendi’ye iki yüz lira vermişdiğini 

– ve Ẓiyā Bey’e teslīm kılındığını 

Maḥmūd Māhir Efendi bana söyledi. 

//XXII-59/ Ẓiyā Bey’in isti‘fāsından sonra 

Cevād Bey müdde‘ī-i ‘umūmī oldu. 

Bugün tev mevḳūf bulunduğumuz maḥalli 

teftīşe geldi. Bizim koğuşu ba‘detteftīş 

yatağımın yanına geldi oturdu. Ḥāl ve 

ḫāṭır sordu* [*ى��	+ yazılmış]. 

Keyifsizliğimi su’āl etti. Bir ḫastaḫāneye 

naḳlime delālet edebileceğini söyledi. 

 

 “Teşekkür ederim ḫastaḫāneye gitmek 

istemem rüfeḳā ile burada bulunmak daha 

muvāfıḳtır.” dedim. 

 

 E‘ezz-i eḥibbāmdan Şeyḫülislām merḥūm 

Nesīb Efendi’nin aḳrabāsından imiş. Bir 
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kaç gün sonra bu da isti‘fā etti. Yerine 

Uzun bir isti‘fānāme yazarak Nāżım Paşa 

Dīvān-ı Ḥarbi’nin iġrāẓına* [*��Iا��ا 

yazılmış] ālet olamayacağını söylemiş. 

Đşittiğim ṣaḥīḥ ise benim ḥaḳḳımdaki 

mu‘āmelenin nārevā olduğundan da 

baḥsetmiş çekilmiştir. //XXII-60// Bunun 

yerine Dersa‘ādet Đkinci Cezā Dā’iresi 

Re’īsi Sirozī Muṣṭafā Nażmī Bey Efendi 

Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi oldu. 

Muṣṭafā Nażmī Bey Mekteb-i Ḥuḳūḳ’ta 

ṣınıf refīḳimizdir. Vażīfeşinās, ḳalbi temiz 

bir ‘adliyye me’mūr iḳtidārı mutavassıṭ 

bir ‘adliyye me’mūrudur. Ta‘yīninden bir 

kaç gün yine ṣınıf rüfeḳāmızdan Evḳāf 

Neżāreti ‘Aḳārāt-ı Vaḳfiyye Müdīri Gürcī 

‘Osmān Bey geldi. 

 

 “Nażmī Bey selām ediyor. ‘Dīvān-ı Ḥarb 

müdde‘ī-i ‘umūmīliğini ṣırf ‘adālete 

ḫidmet ederim ümmīdiyle ḳabūl ettim. 

Kendi efend Efendi’nin şaḫṣını te’emmül 

de bu ḫuṣūṣta sā’iḳ oldu. Merāḳ etmesin 

dosyasını tedḳīḳ ettim. Mūcib-i żan hīç 

bir şey yoktur.’ dedi.” 

 

 Bir müddet sonra Da‘vā Vekīli Ḥaydar 

Rıf‘at Bey’den bir mektūb aldım. – 

Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīliği’nden 

Dāḫiliyye Neżāreti’ne (Nāżır Cemāl Bey) 

yazılan //XXII-61// müẕekkerede: 

“Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi’nin 

dosyasında kendisinin ḫastalığını 
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mübeyyin ṭabīb raporundan başka mūcib-i 

żan ve ithām hīç bir varaḳa ve vesīḳa 

mevcūd değildir. Müşārünileyhe isnād 

olunan cürüm neden ‘ibāret ise 

vesā’iḳiyle berāber imtidād-ı 

mevḳūfiyyete meydān verilmemek üzere 

iş‘ār ve irsālini müsā‘ade ṭaleb 

olunmuştur* [*ش��� yazılmış]. Bu ا	��

teẕkere Dāḫiliyye Neżāreti’nden Polis 

Müdīriyyet-i ‘Umūmiyyesi’ne ḥavāle 

olunmakla berāber müşārünileyheileyh 

Ḫayrī Efendi’nin aḥvāl-i ḫuṣūṣiyyesine 

dā’ir ma‘lūmāt da polisten ṭaleb o 

edilmiştir. – Mektūbun – Polisten 

verilecek cevābı daḫī taḥḳīḳ eder ayrıca 

bildiririm.” Mektūbun Ḥaydar Rıf‘at 

Bey’in mektūbunun ḫulāṣa-i mündericātı 

bundan ‘ibārettir. //XXII-62//  

 

 Bir kaç gün sonra Ḥaydar Rıf‘at Bey’den 

ikinci bir mektūb aldım. Bunda Polis 

Müdīriyyet-i ‘Umūmiyyesi’nden 

Dāḫiliyye Neżāreti’ne yazılan verilen 

cevābda “Ḫayrī Efendi ḥaḳḳında polis 

idāresinde hīç bir vesīḳa olmadığı gibi 

aḥvāl-ı ḫuṣūṣiyyesine dā’ir de ma‘lūmāt 

yoktur. Bunu Meşīḫat-ı Đslāmiyye 

Dā’iresi’nden taḥḳīḳ lāzımdır.” me’ālinde 

bulunduğu bildiriliyor idi.  

 

 Bilāḫere ‘aḳārāt-ı Vaḳfiyye Müdīri 

‘Osmān Bey’e Ḥaydar Rıf‘at Bey’in bu 

mektūbları mündericātının muḳārın-ı 
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ḥaḳīḳat olup olmadığını Müdde‘ī-i 

‘Umūmī Nażmī Bey’den maḥrem bir 

ṣūretle taḥḳīḳ etmesini söyledim. Mīr-i 

mūmāileyh Nażmī Beyle görüştü geldi. 

“Mektūbların mündericātı muvāfıḳ-ı 

ḥaḳīḳattir.” dedi. //XXII-63// 

 

 4 Mayıs 335 Pāzār günü icrā kılınan 

rüfeḳādan ba‘ẓılarına ‘ā’id olan 

muḥākemede esnāsında Müdde‘ī-i 

‘Umūmī Nażmī Bey’in müṭāla‘ası-i 

ḳānūniyyesi enżār-ı diḳḳati celbetmiş idi. 

Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Nāżım Paşa ara sıra 

Ṣadr-ı A‘żam Ferīd Paşa’ya gitmekte ve 

maḥkemeye dā’ir emir almakta olduğu 

gazetelerde görülüyor* [*�	��'	% yazılmış] 

ve her çi bādābād bizi maḥkūm etmek için 

planlar kuruluyoulmakta iken Müdde‘ī-i 

‘Umūmī Nażmī Bey’in müṭāla‘ası 

ḥükūmetinmeti ve onun vāsıṭa-i ‘arẓı 

olmaktan başka bir şey olmayan Dīvān-ı 

Ḥarb’i memnūn etmeyeceği bedīhī idi. 

Ben Nażmī Bey’in behemeḥāl 

‘azledileceğini mevḳūf rüfeḳādan 

ba‘ẓılarına söyledim. Nażmī Bey’in 

müṭāla‘anāmesiyle Dīvān-ı Ḥarb’in 

ṣalāḥiyyet ḳarārı Taḳvīm-i Veḳāyi‘’de 

münderic bulunduğundan derce lüzūm 

yoktur. Taḫmīnim taḥaḳḳuḳ etti. 12 Mayıs 

335 Pāzār ertesi günü //XXII-64// Nażmī 

Bey’in ‘azliyle Mu‘ammer Bey’in 

müdde‘ī-i ‘umūmīliğe ta‘yīni ḫaberini 

işittik. Rüfeḳādan birçokları mevḳūf 
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bulunduğum koğuşa geldiler. Mu‘ammer 

Bey ḥaḳḳında fikrimi sordular 

“Mu‘ammer Bey Mekteb-i Mülkiyye ve 

Ḥuḳūḳ’tan me’ẕūn Fransız lisānına vāḳıf 

muḳtedir bir ‘adliyye me’mūrudur.” 

dedim. 

 

 Mūmāileyh benim de aḥbābımdır. 

Lāẓḳiyye cezā riyāsetinde ben ona ḫalef 

olmuş bir hafta ḳadar Lāẓḳiyye’de her 

gün görüşerek ṣamīmī bir arkadaşlık 

etmiş idik. Ondan evvel de tanırım. 

Birāderim Ḥaḳḳī Bey Selānik’te Bidāyet 

Ḥuḳūḳ Re’īsi iken Mu‘ammer Bey ḫuṣūṣī 

Mu‘ammer Bey A‘ẓā Mülāzımı Kürd 

Ḥüseyin Efendi’ye dāmād olmuş idi. 

Ḥüseyin Efendi birāderin sevdiği ẕevāttan 

olmakla olvaḳt Mekteb-i Ḥuḳūḳ’tan 

//XXII-65// yeni çıkmış olan Mu‘ammer 

Bey’e çok iltifāt eder ve elinden gele 

gelse mu‘āvenet etmek ister idi. 

 

 Bu mu‘ārefe-i ḳadīme de bu ḫalef ve 

seleflik de teceddüd ederek Lāẓḳiyye’den 

gittikten sonra da ara sıra muḫābere eder 

idik. Đşte mūmāileyh ile mu‘ārefe ve 

münāsebetim bu derece olup aḥvāl-ı 

ḫuṣūṣiyyesine oldukça vāḳıfım. 

Lāẓḳiyye’de bir Hıristiyan Da‘vā Vekīli 

Yūsuf Bols nāmında birisiyle pek ḫuṣūṣī 

bir ṣūrette görüşür ‘ā’ilesi yanında 

bulunmadığından Fransızcasını ilerletmek 

maḳṣadıyla Yūsuf Bols’un evinden her 
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gün bulunur idi Yūsuf Bols da maḥkeme 

işlerine parmağını sokar ḫulāṣa 

Lāẓḳiyye’de ‘iffet ve istiḳāmeti ḫaylī 

ḫaylīce mevẓū‘-ı baḥs olduğundan o 

ḫāṭıra bir de bir ṭaraftan ẕihnimi taḫdīşe 

başladı. //XXII-66// 

 

 ‘Adliyye neżāreti ma‘āşına mu‘ādil olarak 

yüz elli lira ma‘āş istiḳāmeti meşkūk 

olanları arzūları olan müdde‘ī-i 

‘umūmīleri vicdānları ve ma‘lūmāt-ı 

ḳānūniyyeleri ḫilāfına işletebilir idi. Dīger 

ṭaraftan meşrūṭiyyeti müte‘āḳib 1325 

senesi icrā-yı tensīḳāt-ı ‘adliyyede Niğde 

meb‘ūsu ṣıfatıyla bulunmuş ve i‘tirāf 

ederim ki ‘adliyye tensīḳinin hemān her 

noḳtasında re’yimin te’sīri olmuştur. 

Mu‘ārefe-i ḳadīme ḥasebiyle Mu‘ammer 

Bey tensīḳte benden büyük ümmīdlerde 

bulundu. Ḥālbuki Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından bulunan xx pek bü şaḫṣını pek 

sevdiğim büyük kayınbirāderim ‘Ārif 

Bey’i bile iḫrāc ettiğim bir tensīḳte 

Mu‘ammer Bey’i umduğu mertebeye 

getiremez idim. Bu ḫāṭıra da 

Binā’en‘aleyh Mu‘ammer ḳalben ara sıra 

gelir görüşür żāhirde dōst faḳaṭ ḳalben 

muġber idi //XXII-67// ve kendisinin 

ehliyyetiyle mütenāsib bir maḳāma 

gelemediğine Đttiḥād ve Teraḳḳī erkānını 

sebeb bulur ve dā’imā dargın ve me’yūs 

görünür idi. Bu ḫāṭıra da olvaḳt beni 

düşündürdü. Faḳaṭ her ne olursa olsun o 
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ḳadarcık bir ḥırṣ-ı ve ḫuṣūmete iġbirāra 

tābi‘iyyetle memleketin bir çok evlādını 

maḥv ve imḥāya ḳadar varan bir ġareẓe 

ālet olacağımna ḥükmedemem.  

 

11 Mayıs Sene 335 Pāzār 

 

Salāḥeddīn merḥūmun birāderi Nācī Bey’i 

bugün tevḳīf ettiler. Aḫşām üzeri 

Tevḳīfḫāne Müdīri ‘Alī Bey benim 

Eyyūb’de Đplikḫāne Ḫastaḫānesi’ne 

Raḥmī Bey’in Yıldız Ḫastaḫānesi’ne 

//XVI-33// Nesīmī Bey’in Gümüşsuyu 

Ḫastaḫānesi’ne naḳillerimize müsā‘ade 

olunduğunu teblīġ etti. Ben “Gidemem.” 

dedim. Raḥmī Bey de gitmedi. Nesīmī 

Bey gid “Giderim.” demiş. //XVI-34// 

 

 

12 Mayıs Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Nesīmī Bey ḫastaḫāneye gitti. Müdde‘ī-i 

‘Umūmī Nażmī Bey’in ‘azliyle 

Mu‘ammer Bey’in ta‘yīni ḫaberini işittik.  

 

 

13 Mayıs Sene 335 Salı  

 

Nesīmī Bey ḫastaḫāneye gittiğine pişmān 

olmuş. Orasını ḥabsḫāneden fenā bulmuş.  

 

 

 Đzmir’in Đşġāli – Kabinenin Đsti‘fāsı 

 

15 Mayıs 335 Pençşenbih günü Müstanṭıḳ 

Cevād Bey geldi yanında bir ‘asker ve bir 
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de sarıklı üç kişi oldukları ḥālde ilk def‘a 

olarak ifādemi ẓabṭetmek üzere geldiiler. 

Rāḥatsız olduğumdan ifāde veremedim. 

//XXII-68// 

 

16 Mayıs Sene 335 Cum‘a  

 

Ferīd Paşa kabinesininsi bugün isti‘fā 

ettiğii. //XVI-35// Đzmir işġāl olundu.  

 

16 Mayıs 335 Cum‘a Yūnānlıların Đzmir’i 

işġāl eyledikleri şāyi‘ oldu. Herkesin 

çehresinde bir ye’is ve hüzün görülüyor 

idi. Ferīd Paşa kabinesi mevḳi‘ini 

muḥāfaża edemedi isti‘fā etti. Maḳṣad 

efkārı oyalamak [*�9=�'	'	ا yazılmış] idi. 

Bir kaç gün sonra yine Ferīd Paşa 

kabinesini teşkīl etti.  

 

17 Mayıs Sene 335 Cum‘a ertesi  

 

Đzmir’in işġāli ve kabinenin isti‘fāsı 

taḥaḳḳuḳ etti. Devlet ve memleketin 

Cenāb-ı Ḥaḳḳ mu‘īn ve muḥāfıżıdır. 

Böyle zamānda bile fırḳa münāza‘asından 

ve yekdīgerimizi iz‘āc etmekten ferāġat 

//XVI-36// etmeyenlere Allāhü 

‘Ażīmüşşān ‘akıl ve iz‘ān i‘ṭā buyursun.  

 

 

18 M’ 

 

Bugün de kabine teşekkül edemedi.  

 

 

19 Mayıs Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Geçen pençşenbih günü Müstanṭıḳ Cevād 

Bey gelmiş idi. Rāḥatsız olduğumdan 

//XVI-37// ifāde verememiş idim. Bugün 

19 Mayıs 335 Pāzār ertesi Cevād Bey’in 

riyāsetindeki hey’et-i istintāḳiyye yine 

geldiler. Birinci def‘a olarak ifādemi 

ẓabṭa başladılar. Bugün tevḳīfimin 

ġayriḳānūnī olduğuna dā’ir ifādātta 
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üç kişi olarak geldiler. Birinci def‘a 

ifādemi ẓabṭettiler. Bugün yalnız 

tevḳīfimin ġayriḳānūnī olarak icrāsından 

baḥsettim. Yarın ifādeye devām 

olunacaktır. //XVI-38// 

 

20 Mayıs Sene 335 Salı 

 

Dünkü hey’et bugün de geldiler. Yalnız 

ṣalāḥiyyet-i ḳānūniyyelerinin olmadığına 

dā’ir olan müṭāla‘ātımı yazdırdım. Sā‘at 

ikiden beşe ḳadar devām etti. Faḳaṭ ben 

de //XVI-39// çok yoruldum ḫasta oldum. 

Ḳalbden rāḥatsızım. 

 

21 Mayıs Sene 335 Cehārşenbih  

 

Ṣabāḥleyin Süleymān Nu‘mān Paşa 

gördü. Tevḳīfḫāne Ṭabībi Şefīḳ Efendi 

//XVI-40// mu‘āyene etti. “Đfādātta o 

ḳadar çok devām etmeyiniz.” dedi. Ve 

reçete göndereceğini ‘ilāc almamı 

tavṣiyye etti. //XVI-41// 

bulundum. Yarın devām edilmek üzere 

hey’et gitti. Ertesi salı günü geldiler. 

Bugün de yalnız ṣalāḥiyyet-i 

ḳānūniyyeleri olmadığını bir çok edille-i 

ḳānūniyye ile īẓāḥ ettim. Yalnız bu 

ḫuṣūṣtaki ifādātım üç sā‘at vasaṭī sā‘at 

ikiden beşe ḳadar devām etti. Bütün 

ifādātımı //XXII-69// yazdırdım. Bunların 

hep beyhūde olduğunu biliyor idim. 

Müstanṭıḳ aldığı emir üzerine ḳarār 

vereceğinde şübhem yok idi. Bilāḫere x 

şu ifādāt-ı maẓbūṭam aḫlāfın nażar-ı 

diḳḳatini celbeder bā’is-i ‘ibret olur 

mülāha müṭāla‘asıyla yazdırıyor idim. 

Te’essüf ederim ki bir ṣūreti yanımda 

değildir. x Evvelce bir kāġıda yazmadım. 

Ben söyledim onlar ya kātib yazdı. Yoksa 

burada enżār-ı ‘āmmeye vaẓ‘etmeyi ister 

idim.  

 

Çok yoruldum. * Ḳalbden rāḥatsız oldum. 

Erte ṣabāḥ Cehārşenbih ṣabāḥ mevḳ 

rüfeḳā-yı mevḳūfeden Doktor Süleymān 

Paşa mu‘āyene etti. Onu* [*�2	2	ا 

yazılmış] müte‘āḳib żāhirde ṭabīb 

ḥaḳīḳatte Ḥürriyyet ve Đ’tilāf cāsūsu 

olduğu söylenilen Doktor //XXII-70// 

Binbaşı Şefīḳ Efendi geldi mu‘āyene etti. 

“Müstanṭıḳa vereceğiniz* [*Cآ�,�'	 

yazılmış] ifādātta o ḳadar çok devām 

etmeyiniz.” dedi ve reçete göndereceği 

‘ilāc almamı tavṣiyye etti gitti.  

 



 

 

429 

22 Mayıs Sene 335 Pençşenbih 

 

Bugün ṣalāḥiyyet ḥaḳḳında bir ḳarār 

verilmesi ṭalebini ḥāvī Dīvān-ı Ḥarb-ı 

Örfi Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Mu‘ammer 

Bey’e bir istid‘ā gönderdim. Ba‘deżżuhr 

sā‘at dört buçukta Đngiliz ve Fransız 

müfrezerler bulunduğumuz tevḳīfḫāne-i 

‘örfīye geldiler. Bizim ‘asker ile 

müştereken muḥāfażaya başladılar. //XVI-

42// Bu ḥālin yarınki cum‘a günü ‘aḳdi 

muḳarrer miting mülābesesiyle ḥükūmetin 

üç gün için muvaḳḳat olduğunu 

söyleyenler bulunduğu gibi dā’imī olması 

iḥtimālinden de baḥsedenler vardır. 

22 Mayıs 335 Pençşenbih ṣabāḥleyin 

Ḥabsḫāne Müdīri Ḳā’im-i Maḳām ‘Alī 

Bey’e Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi 

Mu‘ammer Bey’e gönderilmek üzere bir 

istid‘ā verdim “Hey’et-i istintāḳiyyeye 

verdiğim müṭā ifādāt ve müṭāla‘ātımı 

müṭāla‘a ediniz herḥālde beni isticvāba 

ṣalāḥiyyetiniz yoktur ve bu ḫuṣūṣta 

evvelce bir ḳarār verip bana teblīġ ediniz. 

Īcāb ederse ḫarcını da i‘ṭāya ḥāẓırım.” 

dedim. 

 

Ba‘deżżuhr sā‘at dört buçukta Đngiliz ve 

Fransız x //XXII-71// 

 

 

 

Đngiliz ve Fransız ‘Askerlerinin 

Muḥāfażasına Tevdī‘ Olunduk 

 

Bugün ba‘deżżuhr sā‘at dört buçukta 

Đngiliz ve Fransız ‘askerlerinden 

mürekkeb taḫmīne göre elli kişilik bir 

müfreze geldiler. Bizim ‘askerler ile 

müştereken bizi muḥāfażaya başladılar. 

Bu ḥālin Đzmir’in işġāli mülābesesiyle 

yarınki cum‘a günü ‘aḳdi muḳarrer miting 

ve üç gün için muvaḳḳat olduğunu 

söyleyenler bulunduğu gibi dā’imī olması 

iḥtimālinden* [*,����� iḥtimālinde ا�ت

yazılmış] de baḥsedenler de oldu. Đkinci 

fikir taḥaḳḳuḳ etti ve ātīde mufaṣṣalan 

beyān edileceği vechile41 ahālī mitingden 

döner iken ḥabsḫāneyi basar bizi taḫliyye 
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eder korkusuyla ḥükūmet-i ḥāẓıranın 

ṭalebiyle olduğu anlaşıldı. //XXII-72//  

 

23 M’ Cum‘a 

 

Sulṭānahmed Meydānı’nda Đzmir için 

büyük miting oldu. Ba‘deżżuhr sā‘at 2. 

//XVI-43//  

 

23 Mayıs 335 Cum‘a günü ba‘deżżuhr 

vasaṭī sā‘at ikide Sulṭānahmed 

Meydānı’nda büyük bir miting ‘aḳdedildi. 

Miting bittikten sonra bir ḳısım efrād-ı 

millet Bāyezīd Meydānı’na gelince 

Ḥarbiyye Neżāreti derūnunda bir 

taḳayyüd görülmeğe başladı ḥattā 

meydāna açılan büyük kapıyı kapamakla* 

[*��-�9�F
 yazılmış] iktifā etmeyerek bizi 

muḥāfażaya me’mūr ‘askerlerden bir 

müfreze-i müsellaḥa Bekirağa Bölüğüyle 

kapı arasında Yangın* [*ن�$*�' yazılmış] 

Kulesi’nin dibinde aḫẕ-ı mevḳi‘ ettiler. 

Yüzleri kapıya müteveccih idi* [*ا'ت�ى 

yazılmış]. Ḫalḳın bizi gelip kurtarmağa 

teşebbüs edeceklerine dā’ir olan şāyi‘aya* 

[*�'�!'�7 yazılmış] ḥükūmetin 

inanandıkları anlaşılıyor idi. Bu ḫuṣūṣu 

bizden sonra Malta’ya gelen getirilen a‘ẓā 

a‘yān a‘ẓāsından Çürüksulu Maḥmūd 

Paşa daha ziyāde tenvīr etti. Tafṣīlāt orada 

yazılacaktır.  

 

234 Mayıs Sene 335 Cum‘a ertesi  

 

Hey’et-i istintāḳiyye geldi. Müdde‘ī-i 

‘umūmīye gönderdiğim istid‘ā üzerine bir 

ḳarār verilmesini ṭaleb ettim. Ondan sonra 

mevādd-ı esāsiyyeye cevāb vereceğimi 

söyledim. Gittiler. Bakalım Cenāb-ı Ḥaḳ 

24 Mayıs 335 Cum‘a ertesi günü hey’et-i 

istintāḳiyye yine geldiler – evvelce 

müdde‘ī-i ‘umūmīye* [*�9	�� ���9 

yazılmış] gönderdiğim istid‘ā üzerine bir 

ḳarār verilmesini ṭaleb ettim. Ondan 

//XXII-73// mevādd-ı esāsiyyeye cevāb 

vereceğimi söyledim. Müstanṭıḳ Ḥasan 
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ne gösterecek? //XVI-44// Cevād Bey “Evvelce rüfeḳānızdan 

ba‘ẓıları Dīvān-ı Ḥarb’de bu ṣalāḥiyyet 

mes’elesini dermeyān ettiler. Maḥkeme 

reddetti. Şimdi bir daha mevẓū‘-ı baḥs 

etmeğe ne lüzūm vardır?” dedi. 

 

25 Mayıs Sene 335 Pāzār 

 

Hey’et-i istintāḳiyye yine geldiler. 

Müdde‘ī-i ‘umūmī mu‘āvinlerinden 

birinin müṭāla‘asını almışlar. Ṣalāḥiyyet 

dāḫilinde görmüşler. Rüfeḳādan ba‘ẓıları 

tecrīden mevḳūf olduklarından (yirmi 

günden beri) imtidādına meydān 

vermemek için ifāde verdim. Üç sā‘at 

devām etti. //XVI-45// 

Ben “Rüfeḳāmın ḥaḳlarında verilen ḳarārı 

bilemem. Her ne olursa olsun benim 

ḥaḳḳımda siz bir ḳarār veriniz 

ṣalāḥiyyetdār olduğunuzu siz de 

söyleyiniz. Dīvānı terkīb edenler 

‘askerdirler. Hem öyle ‘askerdirler ki 

vażīfe ve ṣalāḥiyyet mes’ele-i 

ḥuḳūḳiyyesini a ḥalledememekte 

ma‘ẕūrdurlar. Ben sizin gibi ḥuḳūḳ 

mektebinden me’ẕūn ve meslek-i ‘adlīde 

bulunanlardan bu ḫuṣūṣta bir ḳarār 

istiyorum.” dedim. Gittiler ve hīç bir vaḳit 

böyle bir ḳarār veremediler. Ertesi pāzār 

günü tekrār geldiler. Müdde‘ī-i ‘umūmī 

mu‘āvinlerinden birinin ṣalāḥiyyet 

dāḫilinde olduğuna dā’ir müṭāla‘asını 

okudular. Müstanṭıḳın //XXII-74// ḳarārı 

gine yoktur. Ṣalāḥiyyet ḳarārını müstanṭıḳ 

vermeyince ben de esās ḥaḳḳında ifāde 

vermemeğe kendimce ḳarār vermiş idim 

ammā rüfeḳādan Nāfı‘a Nāżırı ‘Alī Münīf 

Bey hey’etin vürūdundan evvel bana 

“Arkadaşlarımızdan bir çok ẕevāt senin 

ifādene mu‘allaḳan iḫtilāṭ memnū‘ olarak 

mücerreden mevḳūf bulunuyorlar. Bu işi 

uzatma sen de herkes gibi ne diyecek isen 

de.” dedi. Ẕihnimi Beni tereddüde ilḳā 
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etti. O Yoksa ben bunların cümlesinin bir 

makine gibi işlemekte ve her çi bād ā bād 

bizi maḥkūm etmek üzere çalışmakta 

olduklarını biliyor ve ifāde vermeyi zā’id 

buluyor idim. Ancak rüfeḳādan 

birçoklarının benim yüzümden iḫtilāṭtan 

memnū‘ olarak 4 Mayıs’tan beri ki yirmi 

gün oluyor mevḳūf olup taẓyīḳ altında 

bulunmalarına taḥammül edemedim. Đfāde 

ve ne t Đfāde verdim. Đfādem üç sā‘at 

devām etti. On sā‘at da söylesem fā’idesi 

//XXII-75// olmayacağını biliyor idim. 

Nihāyette hey’et-i istintāḳiyyeye dedim ki 

“Şimdi sizin benim ḥaḳḳımda da a 

rüfeḳām ḥaḳlarında yapıldığı gibi bir 

tevḳīf müẕekkeresi göndermekten başka 

bir şey yapmayacağınızı biliyor faḳaṭ size 

ḫāliṣāne naṣīḥat ederim dünyā uzundur 

hīç bir şeyin devām ve sebātına 

güvenmeyiniz. Va‘ad ve vā‘ide 

aldanmayınız. Gençsiniz doğruluktan 

ayrılmayınız.” dedim demekten kendimi 

alamadım. Ḥasan Cevād Bey’de ‘ulvī bir 

meziyyet göremiyor hey’et a‘ẓāsından 

‘asker Sābit Bey’i ondan çok muttaṣıf 

buluyor idim. Dīger a‘ẓā sarıklı bir efendi 

ise her ikisinden müsta‘id idi. Vedā‘ 

ederek gittiler. 

 

 Bu ḫuṣūṣta Bu dīvān-ı ḥarbin ve hey’et-i 

istintāḳiyyelerin aḫẕettikleri ifādātı ve 

ittiḫāẕ ettikleri muḳarrerātı ṭab‘ ve 

neşretmek menāfi‘-i memleket //XXII-
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76// nāmına elzemdir. Ta’rīḫ-i ‘adlīmiz 

için bir lekedir. 

 

26 Mayıs Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Tevḳīf müẕekkeresi gelmedi.  

 

Mayıs’ın yirmi altıncı Pāzār ertesi günü 

tevḳīf müẕekkeresini bekledim gelmedi. 

Mlā Ḥālen iki seneyi mütecāviz bir zamān 

mürūr ettiği ḥālde gelmedi.42 Yalnız 

Malta’da iken Đstanbul gazetelerinde bir 

müstanṭıḳ ḳarārnāmesi ṣūretini okudum. 

O ḳarārnāmenin hāmişinde benim 

ḥaḳḳımda tevḳīf ḳarārı verildiği 

muḥarrerdir. Zīrde mündericdir.43  

 

27 M’ Malta’ya Đ‘zām 

 

Vaz‘iyyette tebeddül göremedim.  

 

28 Mayıs Sene 335 Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin bir ẓābiṭ geldi. Altmış ḳadar 

ẕevātı Đngilizlerin rīḫtımdaki //XVI-46// 

‘Arabyan Hanı’na naḳletmek otomobiller 

geleceğini söyledi. Sā‘at dokuz buçuk 

rāddelerinde yük otomobilleriyle bizi 

aldılar. Doğru Topḫāne’ye gönderdiler. 

Orada rīḫtımda bulunan bir vapur ile dīger 

bir Đngiliz vapuruna naḳlettiler. //XVI-47// 

Ba‘deżżuhr sā‘at altıda ḥareket ettik. 

“Malta’ya gidiyorsunuz.” dediler. 

26, 27 Mayıs 335 günleri geçti. 28 Mayıs 

335, Cehārşenbih ṣabāḥı Şādī Bey 

nāmında bir ẓābiṭ geldi. Altmış ḳadar 

ẕevātı Đngilizlerin rīḫtımdaki* [*آ�,�� ر'خ1'

yazılmış] ‘Arabyan Hanı’na naḳletmek 

üzere otomobiller göndereceklerini orada 

daha ziyāde istirāḥatımız te’mīn 

kılınacağını ve buradan hīç bir şey almağa 

iḥtiyācımız olmadığını söyledi. Sā‘at O 

sırada Đstanbul Muḥāfıżı //XXII-77// 

Seyyid Paşa’nın Bekirağa Bölüğü’nde 

bulunduğunu ḫaber aldım. Yanına gittim. 

Bizlerin Đngilizlere teslīmine ḥükūmet 

muvāfaḳati olup olmadığını sordum 

“Ḥükūmetin muvāfaḳati olmadan ben 

buradan bir ādam bile teslīm edemem 

ḥattā emr-i taḥrīrī nezdimde mevcūddur.” 

dedi. Şu ḥālde bir diyecek kalmadı vasaṭī 
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sā‘at dokuz buçukta yük otomobillerine 

on beşer on altışar irkāb ettiler. Ḫāricden 

dāḫili dāḫilden ḫārici görülmeyecek 

ṣūrette otomobilleri sıkı sıkıya kapattılar. 

Doğru Topḫāne Sā‘at Kulesi’nin 

bulunduğu meydāna dāḫil olduk. 

Rīḫtımda* [*,�� yazılmış] ḥāẓır ر'خ1'

bulunan ufak bir vapur ile açıkta demirli 

dīger bir Đngiliz* [*���%2ا yazılmış] 

vapuruna naḳledildik. Ṣabāḥ sā‘at onda 

vapura dāḫil olduk. Ba‘deżżuhr altıya 

ḳadar vapurun baş ṭarafında mu‘ayyen bir 

maḥallinde //XXII-78// silāḥlı 

muḥāfıżların ‘askerlerin muḥāfażalarında 

ayakta bekledik. Yirmi sekiz Mayıs 

güneşinde ‘ādetā piştik. “Malta’ya 

gidiyorsunuz.” dediler. 

 

 Đşitebilen herkesin aḳrabā ve eḥibbāsı 

kayıklar ile vapurun eṭrāfına geldiler. Biz 

vapurun güvertesinde gelenler kayıklar 

derūnunda oldukları ḥālde 

görüşüldüşmeye müsā‘ade ettiler 

görüşüldü. Esbaḳ Evḳāf Müsteşārı Münīr 

Bey ile kayınbirāderim * Doktor Rā’if 

Bey bir kayıkta oldukları ḥālde gelmişler 

idi. Bir de bizim ‘Abdullāh başka bir 

kayıkta yetişti. ‘Abdullāh xx elli lira 

gönderdi. Ekserīmizin üzerlerinde 

miḳdār-ı kāfī pāra bulunmadığından 

mümkin olduğu ḳadar pāra yetiştiriyorlar 

ve Đngiliz ẓābiṭi vāsıṭasıyla gönderiyorlar 

idi. Bu ḫuṣūṣta vesāṭet eden ẓābiṭler ḫaylī 
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su’isti‘māl ettiler. Ez en cümle Bolu 

Meb‘ūsu Ḥabīb Bey’in bir ān çantasını 

elinden aldılar Topḫāne rīḫtımında* 

[*,�&� .yazılmış] elinden aldılar ر'خ1

“Vapurda vereceğiz.” dediler. 

Muḥteviyyātıyla berāber çantayı Ḥabīb 

Bey’in aylarca uğraşmasına ve ku ve 

Malta’daki kumandanlığa bile //XXII-79// 

mükerreren mürāca‘atına raġmen 

vermediler çanta ḥālā gider. 

 

 Bir de Ḫāriciyye Nāżırı Aḥmed Nesīmī 

Bey’in ‘ā’ilesi bir kayık içinden Nesīmī 

Bey’e verilmek üzere yüz on Đngiliz 

lirasını bir Đngiliz ẓābiṭine verdiğini 

söyledi. Ben de Nesīmī Bey’in yanında 

bulunuyor idim işittim. Bu ẓābiṭ de 

meblaġ-ı mezbūru Nesīmī Bey’e vermedi. 

Vapurda mükerreren ṭaleb edildi. Evvelā 

“Vereceğim.” dedi sonra kendisine ‘aṣamī 

‘aṣabī bir ḥāl ‘ārıẓ olduğundan denize 

attığını söyledi ve taẓmīn edeceğinden 

baḥisle bir de sened verdi. Sened Nesīmī 

Bey’in nezdinde maḥf maḥfūżdur ve 

ẓābiṭin ismi senedde muḥarrerdir. Ḥattā 

bu senedi bizim bizi Malta’ya maḥfūżan 

i‘zāmına me’mūr olan Đngiliz binbaşının 

emir ve ma‘lūmātıyla verdi. Ġarībdir* 

 ki o binbaşı da [yazılmış (�'ب ��*]

Nesīmī Bey’in pārasını alıp //XXII-80// 

kendisine vermesi lāzım iken ẓābiṭin şu 

ġayrima‘ḳūl sözüne i‘timād eder gibi 

göründü sened verdirmekle iktifā etti. 
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 Abdullāh’ın bana gönderdiği elli lirayı da 

‘aynı ẓābiṭ ibtidā ta‘allül ederek “Ḥesāba 

bakacağım sonra veririm.” diyerek 

vermemek istedi. Ammā ben ‘Abbās 

Ḥalīm Paşa Ḥaẓretlerinin tercümānlığıyla 

ẓābiṭi sıkıştırdım gece elli lirayı aldım. 

Nesīmī Bey nezāket etti. O zamānki 

rāyice nażaran beş yüz ‘Osmānlı lirası 

gitti. Vapur ḥareket ettikten sonra on iki 

kişiye kamara verdiler. Yedi sekiz kişilik 

bir salonu da arkadaşlardan münāsibleri* 

 yerleştirilmek üzere [yazılmış 9&�7&��ى*]

*Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın re’yine bıraktılar. 

Dīgerlerini güverte üzerinde yatak 

yorgansız terkettiler. Bunlardan pārası 

olanlar za vapur ẓābiṭānından pek ġalī 

ücretler ile kamara tuttular. Bir kamara iki 

liraya Malta’ya ḳadar iki lira olduğu ḥālde 

sekiz Đngiliz lirasına ḳadar bu 

arkadaşlarımızdan ücret aldılar. Ben ücret 

vermeyen on ikide dāḫil idim. Bundan 

başka cümlemizden yemek pārası 

almadıkça hīç bir şey vermediler. 

 

29 Mayıs Sene 335 Pençşenbih 

 

Ṣabāḥ altı Çanakḳal‘eden e Boğazı’ndan 

çıktık. Akdeniz’e açıldık. Gündüz sā‘at on 

ikiden //XVI-48// sonra bire yakın telsiz 

telgrafla vapurun Limni’ye gitmesi emrini 

alması üzerine döndü. Limni’ye sā‘at 

altıda geldik.  

 

29 Mayıs Pençşenbih günü ṣabāḥleyin 

vasaṭī sā‘at altıda Çanakḳal‘e 

Boğazı’ndan çıktık Akdeniz’e açıldık. 

Ba‘deżżuhr bire yakın Limni’ye dönmesi 

için vapur telsiz telgrafla emir aldı ve 

döndü. Aḫşām sā‘at altıda Limni 

Limānı’na vāṣıl //XXII-81// olduk. “Bu 

rücū‘nun bize ta‘alluḳu var mıdır yoksa 

mücerred kendilerine müte‘alliḳ bir ḥāl 
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Geceyi mechūliyet içinde orada geçirdik. 

Ṣabāḥ oldu. Rüfeḳāmızdan on iki ẕātı 

aldılar Limni’de //XVI-49// üserā 

ḳarārgāhına götürdüler. Müşārünileyhim 

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa  

‘Abbās Ḥalīm “ 

Ḫalīl Bey Meb‘ūsān Re’īsi  

Şükrī Bey Ma’ārif Nāżırı 

‘Alī Münīf Bey Nāfı‘a “ 

Midḥat Şükrī Bey 

Kemāl “ 

Ẓiyā Gök Alp //XVI-50// 

Aḥmed Agayef Bey 

Ḥüseyin Tosun Bey 

Ḥācī ‘Ādil Bey 

Maḥmūd Kāmil Paşa 

 

Sā‘at altıda vapurumuz ḥareket etti. 

Gidiyoruz. Faḳaṭ nereye Allāh’tan başka 

kimse bilmez. Żāhirde “Malta’ya.” 

deniliyor. //XVI-51// Cenāb-ı Ḥaḳ 

‘ādildir. Ḳahhārdır. Ḥāfıż-ı ḥaḳīḳattir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

midir?” diye rüfeḳānın hemān ḳısm-ı 

a‘żamının re’yini ‘Abbās Ḥalīm* [*���� 

Ḥilmī yazılmış ama J��� Ḥalīm olması 

lazım] Paşa Ḥaẓretleri soruyor ve ceb 

defterine ḳaydediyor idi. Ḫāṭırımda 

kaldığına göre ekseriyyet-i ārā ṣırf kendi 

işlerine ‘ā’id kömür almak gibi ḫuṣūṣī bir 

ḥāldir noḳtasında dā’ir idi. Ben “Herḥālde 

bize ‘ā’iddir.” dedim.  

 

Aḫşām sā‘at altıda Limni Limānı’na vāṣıl 

olduk. Geceyi mechūliyyet içinde limānda 

vapur içinde geçirdik. Ṣabāḥ olunca 

rüfeḳāmızdan on iki ẕātı tefrīḳ ettiler. Bir 

istimbotla adaya çıkardılar. 

Müşārünileyhim Sa‘īd Ḥalīm Paşa ve 

birāderi ‘Abbās Paşa Meb‘ūsān Re’īsi 

Ḥācī ‘Ādil Bey ‘Adliyye Nāżırı Ḫalīl Bey 

Nāfı‘a Nāżırı ‘Alī Münīf Bey Ma‘ārif 

Nāżırı Şükrī Bey Ḥarbiyye Müsteşārı 

Maḥmūd Kāmil Paşa muḥarrirīnden 

Aḥmed Agayef Bey Türkiyye Ajansı 

Müdīri //XXII-82// Ḥüseyin Tosun Bey 

Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Midḥat 

Şükrī ve Kemāl ve Ẓiyā Gökalp Beyler 

idi.  

 

Müşārünileyhim tefrīḳ olunduğu sırada 

her çehrede* [*,�:. çehre yazılmış] bir 

ye’is ve ḥüzün müşāhede edilmekte ve 

tefrīḳ edilenler için herḥālde iyi bir netīce 

ümmīd olunmamakta idi. Ḥattā Maḥmūd 

Kāmil Paşa bana dedi ki “Bu iş iyi bir şey 
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30 Mayıs Sene 335 Cum‘a 

 

Vapur Matapan* [*���1ن�� yazılmış] 

Burnu’na doğru yol alıyor. Aḫşām hilāl-i 

ramaẓānı Sene 1337 denizde //XVI-52// 

müşāhede ettik. Bugün yevm-i 

ramaẓāndır. 

 

31 Mayıs Sene 335 Cum‘a ertesi  

 

Bugün ve gece sursa sükūnetle ile geçti.  

 

 

 

değildir. Rü’esāyı ayırıyorlar yalnız 

seninle Raḥmī Bey’i unu ve Fetḥī Beyleri 

unuttular.” dedi.  

 

Vapurda kalanlar ile çıkanlar arasında 

ḥazīnāne vedā‘lar yapıldı. Yekdīgerini 

tesliyye ve du‘ālar ile ayrıldık. 

Arkadaşlarımız ḳaraya çıkarıldı ve 

sevḳimize me’mūr olan sālifüzẕikr en 

büyük Đngiliz ẓābiṭ (binbaşı olduğunu 

söylüyorlar idi) vapura ‘avdet //XXII-83// 

‘avdetini etti müte‘āḳib ṣabāḥ sā‘at altı idi 

vapurumuz ḥareket etti. Bugün (30 Mayıs 

335 Cum‘a) idi. Vapur Matapan* [*���1ن�� 

yazılmış] Burnu’na doğru yol alıyor. 

Aḫşām üzeri 1337 senesi ramaẓān-ı 

şerīfinīf hilālini denizde müşāhede ettik. 

Ertesi cum‘a ertesi günü ve gecesi daḫī 

sükūnetle geçti fırtınasız geçt geçmekte 

ve tefrīḳ edilen rüfeḳā ḥaḳlarında herkes 

fikrince birer müṭāla‘a dermeyān etmekte 

idiler. ‘Umūmiyyetle müṭāla‘alar 

arkadaşlarımızın ‘aleyhinde idi. Vapurda 

kalanların çok olması ve bir de ayrılan 

ẕevātın yüksek mertebede bulunması 

vapurda kalanların lehine tefsīr ediliyor 

ba‘ ba‘ẓıları vapurda kalanlar ba‘ẓı 

şaḫṣiyyetleri mevẓū‘-ı baḥs ederek o fikre 

i‘tirāẓ ediyor dīgeri deleri de cevāblar 

buluyor idi. //XXII-84// Ez en cümle Van 

Vālīsi Cevdet Beyle Sivas Vālīsi Aḥmed 

Bey ve ismi ḫāṭırımda kalmayan dīger bir 

refīḳ aralarında tefrīḳ olunan on iki ẕātın 
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muḥākeme için ayrıldılmış olduklarını biri 

dermeyān ediyor dīgeri “Pekiyi ammā 

daha başka vükelādan ẕevāt vardır onları 

almadılar meselā Đbrāhīm Bey.” Öbürü 

ādam “Onun ehemmiyyeti yoktur.” “Yā 

şeyḫülislāma ne dersin?” “Onu da 

Đngilizler muḥākeme etmek istemezler* 

[*��C�9�ا7ت yazılmış]. Efkār-ı ‘umūmiyye-i 

islāmiyyeyi düşünürler.” diyorlar.  

 

“Aḥmed Agayef ve Ḥüseyin Tosun 

Beyleri niçin aldılar?” 

 

“Aḥmed Bey meşhūr bir muḥarrir ve bir 

Türkçüdür. Ḥüseyin Bey de ajans 

müdīridir. Avrupa’da ajansların 

ehemmiyyeti büyüktür.”  

 

Bu ṣūrette muḥāvere devām etmekte iken 

benim gibi salonun bir gūşesinde yatmış 

faḳaṭ uyuyamamış olan Fetḥī Bey 

müşārünileyhimāya “Đbrāhīm Bey’e 

//XXII-85// ehemmiyyetsiz diyen 

kimdir?” diye laṭīfe etti.  

 

1 Ḥazīrān Sene 335 Pāzār 

 

Öğleden sonra fırtına başladı. Pāzār ertesi 

gününe ḳadar devām etti. //XVI-53// 

 

12 Ḥazīrān Sene 335 Pāzār ertesi 

 

Malta’ya vasaṭī sā‘at dokuzda vāṣıl olduk. 

1 Ḥazīrān 335 Pāzār günü öğleden sonra 

fırtına başladı. O günü ve geceyi rāḥatsız 

geçirdim. Ertesi  

 

Malta’ya Muvāṣalat 

 

2 Ḥazīrān 335 Pāzār ertesi günü ṣabāḥ 

sā‘at vasaṭī tk dokuzda Malta’ya vāṣıl 
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On ikide çıkardılar. Doğru ḳal‘eye 

götürüp ḥabsettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olduk. On ikiye ḳadar vapurda bekledik. 

O gün çok sıcak idi. On ikide ẓābiṭler 

geldi bizi vapurdan tesellüm ettiler. 

Vapura yanaşan bir duba üzerine hepimizi 

indirdiler ve eşyāmızı başımıza atar gibi 

vapurdan attılar. Güneşin ḥarāreti pek 

şedīd idi. Ḫaylī ıẓṭırab çektikten sonra bir 

römorkör dubayı çekti. ‘Askerī bir 

iskeleye //XXII-86// çıkarıldık. Orada 

ḥāẓır bulunan yirmi ḳadar efrāddan 

mürekkeb bir müfreze-i ‘askeriyye biz 

ḳaraya ayak basar iken tüfenklerine fişenk 

sürmeye başladılar. Gūyā kaçar isek 

vuracaklar. Bu masḫaralığı da yaptıktan 

sonra bizi mektebden ‘avdet eden 

çocuklar gibi ikişer ikişer dizdiler. 

Maḥbesimize yayan götürecekleri 

anlaşılıyor idi. O sırada Süleymān 

Nu‘mān Paşa isminin (Birefe) (Bireffe) 

olduğunu sonradan öğrendiğim ẓābiṭe 

yanaşarak* [*�2/��ا��' yazılmış] “Ben 

doktorum içimizde Şeyḫülislām ve Raḥmī 

Bey ve Nesīmī Bey ḫastadır. Bu sıcakta 

yürüyemezler.” Onun üzerine beni 

eşyāmızı taḥmīl ettikleri otomobillerden 

birinin üzerine eşyā üstüne bindirdiler. 

Doğru Salvator //XXII-87// Ḳal‘esi’ne 

götürdüler. Kapıda ismini sonradan 

öğrendiğim Kaptan Gat bulunuyor idi. 

‘Abdullāh Efendi arkadaşımızın 

tercümānlığıyla içeriye girip odalardan 

birini beğenmekliğimi teklīf etti. Birlikte 

girdik. Đki kapıdanx giriliyor birinci kapı 
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ile ikinci demir parmaklık kapı arasında 

muḥāfıż ‘askerlerine maḫṣūṣ odalar 

vardır. Đkinci kapıdan girilince taḫmīnen 

yüz elli arşın ṭūlünde ve elli arşın ‘arẓında 

bir meydān meydāna nāżır bir sıra altı oda 

ve iki başta yirmişer kişi istī‘āb edebilir 

iki büyük koğuş var ve eṭrāf dā’irenmedār 

yüksek dīvārlar ile muḥāṭ olup arẓ ile 

semādan başka hīç bir ṭaraf görülmez.  

 

Odaları beğenmedim. Üst katta havādār 

bir oda var ise onu vermelerini //XXII-

88// ẓābiṭten istedim. “Şimdilik burada 

kalınız da sonra īcābına bakarız.” dedi 

gitti. Meger üst katı yokmuş ve dam 

üzerinde yalnız bir oda var ise de oda da 

geceleri yatmak için nevbetçi ẓābiṭlerine 

maḫṣūṣ imiş.  

 

Bizi beşer altışar odalara yerleştirdiler. 

Faẓla kalan rüfeḳāyı da koğuşlara 

doldurdular. Cenūb cihetinde vāḳi‘ birinci 

odaya Fetḥī Bey Raḥmī Bey Ḥüseyin 

Cāhid Bey Đsmā‘īl Canbolat Bey Cevdet 

Bey yerleştiler. Onun ittiṣālinde bulunan 

odayı da ben Nesīmī Bey Đbrāhīm Bey 

Bolu Meb‘ūsu Ḥabīb Bey Sivas Vālīsi 

Kemāḥlı Sābit Bey işġāl ettik. Doktor 

Süleymān Nu‘mān Paşa’yı x şimāl ṭarafta 

bulunan büyük koğuşa koymuşlar. 

Rāḥatsızlığından baḥisle o da bizim odaya 

gelmek //XXII-89// arzūsunu iżhār etti. 

Ṭabī‘ī ma‘elmemnūniyye “Gel.” dedik. 
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3 Ḥazīrān Sene 335  

 

Đstanbul ‘ayārına nażaran sā‘atim //XVI-

54// on bir buçuktur (vasaṭī ve 

ḳableżżuhr) Malta ‘ayārına göre dokuz 

buçuktur. Demek ki arada iki sā‘at farḳ 

vardır. Bu gece muntażam uyuyamadım. 

Bizi ḥabsettikleri dā’ire (Salvator) 

Garnizonudur* [*'�ر�	�2ز��) yazılmış]. Đki 

Üç demir Đki kapıdan girilince vāsi‘ce bir 

meydān, eṭrāfı yüksek dīvār, medresevārī 

bir sıra beş altı oda iki başta yirmişer 

kişilik iki koğuş. Odalara beşer altışar kişi 

yerleştirdiler. Bizim odada ben Đbrāhīm 

Bey Ḥabīb Bey Nesīmī Bey Sābit Beydir. 

Süleymān Nu‘mān Paşa da gelecek. Her 

birimize bizim neferlere //XVI-55// 

verilen bir demir karyola üzerlerinde bir 

Ẕāten bir karyolalık yer var kalmış idi o 

da işġāl edildi altı kişi olduk. Oda sekiz 

buçuk arşın ṭūlünde beş buçuk arşın 

‘arẓında idi. Eṭrāf dīvār dipleri karyolalar 

ile doldu. Ortada bir kaba ve ‘ādī māṣa 

olup māṣanın iki ṭarafında üçer kişi istī‘āb 

edebilir iki mekteb yemekḫānelerinde 

bulunanlar gibi sıra vardır. 

Yemeklerimiimizi bu māṣada yer 

yataklarımız üzerinde oturur idik. Bütünn 

maḥbeste yalnız iki ṣandālye var idi. 

Onun birini rüfeḳā bana verdiler dīgeri de 

Ṣalāḥ Cimcoz Bey’in odasında idi. 

Đngilizler oturmak için ṣandālye bile 

vermediler. Bilāḫere pāramız ile 

ba‘ẓılarımız ḫāricden on beşer şiline ‘ādī 

ṣandālyeler aldık. Herkese ‘alesseviyye 

//XXII-90// efrād-ı ‘askeriyyeye maḫṣūṣ 

olan birer demir karyola verdiler. 

Karyolanın x müştemilātı birer ot minder 

ikişer beklik denilen kıl yaygı ve bir 

yastıktan ‘ibāret idi ve cümlesi pek pis ve 

kirli ve ekser yerleri lekeli iğrenç şeyler 

idi. Faḳaṭ ne çāre bunların üzerinde yattık. 

Bugün ṣabāḥtanberi hīç bir şey 

vermediler. Aḫşām üzeri biraz yemek 

verirler ümmīdinde idik. Onu da 

vermediler. Yalnız su kovalarının içinde 

çay ile birer miḳdār ekmek* [*ا'ت9ك 

yazılmış; '’nin noḳtası yok] getirip a 

verdiler. Onunla def-i cu bütün gün ve 

gece geçti. Gece taş gibi o sert minderler 

üzerinde kemiklerimiz sızlamağa başladı. 
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minder ikişer beklik denilen kıl yaygı bir 

de pek kirli ottan yastıktan ‘ibārettir. Ben 

Ḥabīb ve Nesīmī uyuyamadık. Taş gibi 

sert yatakta ‘ādetā kemiklerimiz 

sızlamağa başladı. Hepimizden ziyāde 

uyuyan ve rāḥat eden Đbrāhīm Beydir.  

 

Bir yüzbaşı refāḳatinde bir doktor geldi. 

Beni mu‘āyene etti. xx “Đki gün istirāḥat 

et sonra īcāb ederse ḫastaḫāneye 

naḳlederiz.” dedi gitti. //XVI-56//  

 

4 Ḥazīrān Sene 335 Cehārşenbih 

 

Zerdālī ve ḫıyār çıkmış idi. Bize gazete 

vermiyorlar ajans telgraflarını 

göstermiyorlar. Bundan şikāyet edildi. 

Aḥvāl-ı ‘ālemden ḫaberdār olmadığımız 

söylendi. Sonra arada sıra bir iki def‘a 

Ajans Royter’in telgrafları gösterildi. On 

Ḥazīrān’a ḳadar devām etti. On 

Ḥazīrān’da tamāmen münḳaṭi‘ oldu. 

Sebebini taḥarrī ettik meger Malta’da 

Đngiltere ‘aleyhine nümāyişler başlamış 

bir maṭba‘a bomba ile taḫrīb edilmiş 

ṭarafeynden ādam bile ḳatledilmiştir. Bu 

ḫaberi ḫidmetlerimize aḫīren verilen 

//XVI-57// Müslümān esīrler vāsıṭasıyla 

öğrendik.  

 

Ben Ḥabīb ve Nesīmī uyuyamadık. En 

ziyāde uyuyan māşāallāh Đbrāhīm Bey 

oldu. Ertesi //XXII-91// 3 Ḥazīrān 335 

Salı günü dünkü yüzbaşı Kaptan Gat 

yanında bir doktor ile geldi. Doktor beni 

mu‘āyene etti. “Đki gün istirāḥat et sonra 

īcāb ederse ḫastaḫāneye naḳlederiz.” dedi 

gittiler. Bugün de bö öyle geçti. Ertesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ḥazīrān 335 Cehārşenbih günü 

ṣabāḥleyin ḫāricden bir iki satıcı 

getirdiler. Zerdālī ve ḫıyār, peynīr e 

ekmek* [*ك� yazılmış] gibi şeyleri ا%

pāramızla aldık bahālı bahālı aldık. 
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Ḫidmetimize bakacak kimse yo ve 

çamaşırlarımızı* [*زى���/'ر�ر'�. 

yazılmış] yıkayacak kimse yok idi. 

Arkadaşlar kendi çamaşırlarını kendileri 

yıkamakta idi. Mīralay müteḳā’idlerinden 

Đzmitli Mümtāz Bey ile Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Cem‘iyyeti muraḫḫaṣlarından Ferīd Bey 

kirli çamaşırlarımı yıkamak için 

kendilerine vermekliğimi muṣırrāne ṭaleb 

ettiler. Ma‘elḥicāb bir kaç //XXII-92// 

def‘a verdim. Malta’da bulunduğumuz 

müddet żarfında Mümtāz Bey’in ḫidmet 

ve insāniyyetini unutamam. //XXII-93//  

 

[bundan sonraki 34 varak boş] 

 

Defter XVI 

 

12 Ḥazīrān Sene 335 Cehārşenbih 

 

Başka ḳarārgāhta bulunan Alman üserāsından birini bizim maḥbese gönderdiler. 

Rüfeḳādan birçokları Đngilizce okumak istediklerinden gūyā onlara ḫācelik etmek 

üzere ve Đngiliz ẓābiṭleriyle bizim aramızda tercümānlık vażīfesini görmek üzere 

gelmiştir. Faḳaṭ ḥaḳīḳatte bir cāsūs olmak iḥtimāli hemān cümlemizce bir iḥtimāl-i 

ġālib olduğu teslīm olundu.  

 

Ḥabsḫāne ḥayātı pek yeknesaḳ olarak devām ediyor. Genç refīḳlerimiz hokey 

oyununa başladı. //XVI-58// Biz de seyrediyoruz. Cidden eğlenceli bir oyundur. Hele 

ḳal‘ecilik vażīfesini īfā eden Ṣalāḥ Cimcoz Bey’in o eṭvār ve aḳvāl-ı laṭīfesi 

cümlemizi münşeriḥ ediyor idi. Bugünkü oyunda Ṣalāḥ Bey’in ṭarafı Ḥüseyin Cāhid 

Bey’in ṭarafına ḳaṭ‘ī bir ṣūrette ġalebe etti. Ṣalāḥ Bey’in ṭarafında: Dāḫiliyye Nāżırı 

Fetḥī Muhācirīn Müdīri Şükrī Mūsul Vālīsi Memdūḥ Beyler ile daha bir kaç ẕāt dīger 

ṭarafta da Đsmā‘īl Canbolat Bey Ankara Vālīsi Cevdet Bey Sūdī Bey Đzmitli Ḫāce 

Rıf‘at Efendi Velī Necdet Bey Doktor Yüzbaşı Ḫalīl Bey daha birkaç ẕāt. //XVI-59// 
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13 Ḥazīrān Sene 335 Cum‘a 

 

Đngiliz ṭabībi bugün ikinci mu‘āyenesini yaptı. 

 

14 Ḥazīrān Sene 335 Cum‘a ertesi 

 

Gardiyanbaşı Đngiliz çavuşun rivāyetine nażaran Malta’da ‘azv bugün son olacak 

imiş. “Đngilizler Maltalıların muḳālebesini ḳabūl etmişler.” diyorlar ammā bilmem 

ṣaḥīḥ midir? 

 

17 Ḥazīrān Sene 335 Salı 

 

Ṣabāḥleyin ābdest aldım. Odaya gireceğim zamān Đzmitli Ḫāce Rıf‘at Efendi “Size bir 

şey söyleyeceğim. Ben iki gecedir memlekette bıraktığım maḫdūmumu rü’yāda ölmüş 

görüyorum ağlıyorum mütevāliyyen iki gecedir //XVI-60// böyle görüyorum.” dedi. 

Ben de “Ḫayırdır inşā’allāh çok yaşayacaktır.” dedim. Arkadaşlar Salvator Ḳal‘esi’ne 

gelen veyā gönderilen Alman üserāsından bir Yahūdīden Đngilizce taḫṣīline iki üç gün 

evvel başladılar. Bakalım hangisi öğrenecek. Almanın ismi (Farflato)’dur* [*	1H ��A 

yazılmış; ف ve ق ت ve 6 olarak da okunabilir]. 

 

20 Ḥazīrān Sene 335 Cum‘a 

 

Öğleden sonra ‘Osmānlı teba‘asının ḥuḳūḳunu muḥāfaża etmeyi der‘uhde eden Đsveç 

Konsolosu vuḳū‘bulan ṭaleb üzerine (Forsalvator’a) geldi. Cāhid Bey’den başkasıyla 

görüşmeye //XVI-61// Vālī’den iẕin almadığı için kimse ile görüşmedi ve “Ṭaleb 

ettiğiniz* [*ا'ت�'آز yazılmış] şeyleri bir kāġıda yazınız veriniz. Vālī yeni geldiği için 

yakında merāsim icrā olunacaktır o esnāda münāsebet gelirse söylerim.” dedi gitti. 

Bundan bir fāx’ide olamayacağı anlaşıldı. 

 

21 Ḥazīrān Sene 335 Cum‘a ertesi  

 

Karyolalarımızı bugün değiştirdiler. Ẓābiṭāna maḫṣūṣ yaylı ve evvelkine nisbetle 

rāḥat birer karyola ile oldukça yumuşak minder verdiler. 
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25 Ḥazīrān Sene 335 Cehārşenbih 

 

Bugün ḳadirdir. Ramaẓānın yirmi //XVI-62// yedisidir. Malta’daki üserā-yı 

islāmiyyenin cum‘a ertesi oruç tutmuş olmalarına nażaran yarın ḳadirdir. Faḳaṭ 

doğrusu bizim ḥesābımızdır. Ṣā’im bir muḥāfıż geldi oğlum Su‘ād’dan bir telgraf 

geldiğini cümlesinin ‘āfiyyette olduklarını söyledi. Telgrafı istedim “Kumandandan 

iẕin alabilir isem getiririm.” dedi. [mürekkepli kalemle sonradan eklenmiş:] Telgrafı 

vermediler. 

 

Bir de Vālī-i ‘Umūmī’ye yazdığım mektūbun vāṣıl olduğunu Londra yazdıklarını ve 

gelecek cevābın bana teblīġ olunacağı teblīġ etti. //XVI-63// 

 

[sayfa XVI-64-70 boş] 

 

Ḫilāf-ı uṣūl ḥabsedilenlerin bir timsāl-i żulüm ve iġrāẓı olarak yatıyorum. Daha ne 

ḳadar zamāna ḳadar kalacağımı da bilmem.  

 

Buyurduğunuz gibi gerçi żāhirde ḥürriyyetten maḥrūmuzm ve hab isek de zūḥen 

rūḥen ve vicdānen ḥürüz ve ḥür olarak öleceğiz..  

 

Mevlā-yı Mütte‘āl millet ve memleketi muḥāfaża ve rüḳebā-yı siyāsiyyenin 

ḳalblerinden kīn ve ġareẓi izāle buyursun. 

 

3 Şa‘bān Sene 337 Fī 3 Nīsān Mayıs Sene 335 Cum‘a ertesi //XVI-71// 

 

Bugünkü mevḳūfiyyetimiz iḥtimāl istiḳbālde bizim için faḫr mūcib-i faḫr ve şeref 

olacaktır. Faḳaṭ ḥāl-i ḥāẓırda ḥükūmet ve ḥürriyyet ve meşrūṭiyyet nāmına şībdir* 

[*����/ yazılmış] ḥecāletāvaerdir ve ta’rīḫte de ilelebed öyle kalacaktır. Refīḳlerim 

gibi ben de iki aydan elli beş gündür mevḳūfum. Bugüne ḳadar ne bir kelime sordular 

ve ne de ḥaḳḳımda tevḳīf müẕekkeresi verdiler. //XVI-72// 

 

Defter XXI 
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[Defterin ön dış kapağında “‘Alī Münīf Bey başladı 5 Nīsān 1920 Salı” ‘ibāresi var.] 

 

Şevvālin birinci günü pāzār ‘iyd-i fıṭrdır. Salvator’da mu‘āyede. Sağ gözüm ağrıyor. 

Kan istīlā* [*defterin sayfası erimiş; tam okunamıyor] 

 

Malta Şevvāl 2 Sene 337 Pāzār ertesi Salvator’dan üserā ḫastaḫānesine (salı) büyük 

ḫastaḫāneye üçüncü katta cehārşenbih pençşenbih orada doktor geldi. Ḳalb 

ḫastalığımı bilmu‘āyene söyledi. Yemek yemediğimden şikāyet etti. Yemekleri fenā 

değildir. Cum‘a (bugün) rāḥatsızım. Biraz dem ẓāyi‘ ettim. Ḳudretsiz bir ḥāldeyim. 

Serṭabīb yine geldi söyledim. “Ḳahve naṣıldır?” “Ṭayyib.” dedim. Gitti. Başka 

günlere nażaran daha iyi yemek yedim. Aḫşām oldu. Sā‘at vasaṭī yedi buçukta güneş 

ġurūb etti. Malta’da bir ġurūbda bir de zevālde top atıyorlar. Đşte ġurūb topu atıldı. 

(Cum‘a ertesi) Bugün ḫastaḫānenin ikinci katında benim altımda āhenk çok aḫşām 

üzeri tezāyüd etti* [*etti ve eyledi üstüste yazılmış]. Żannederim pāzār gecesi 

olmasındandır. (Pāzār) Artık ḫastaḫāneden bıktım. Lisān bilmiyorum kimse ile 

konuşamıyorum. Rüfeḳāya* [*rüfeḳāyı olması lāzım ammā �'�- � rüfeḳāya yazılmış] 

da göreceğim geldi. Ha işte sister geldi.  

 

Sisterden bir tercümān istedim. “Yes.” dedi gitti. Đki sā‘at sonra bir Alman esīri geldi. 

‘Arabca tercüme ve Đngilizce bildiğini söyledi. Arkasından iḫtiyār doktor //XXI-01// 

ile başka bir sister geldi. Tercüman vāsıṭasıyla ‘Arabca bana Salvator’a ‘avdet için ne 

zamān müsā‘ade edeceklerini sordum. Cevāben “Kendisinde ḳalb ḫastalığı vardır. 

Salvator’da rāḥat edemez. Burada ne zamāna ḳadar kendisi kalır ise biz ‘Git.’ 

demeyiz. Faḳaṭ ḳaṭ‘iyyen ‘Gideceğim.’ derse men‘edemeyiz.” dedi.  

 

Ben de “Lisān bilmiyorum müsā‘ade etsinler gideyim.” dedim.  

 

Doktor Sa “Kendisini yormasın.” dedikten sonra “Salvator’da Đstanbul’daki gibi 

yiyebiliyor mu?” dedi. “Ḫayır.” dedim. Yarınki pāzār ertesiye ‘avdetimiz taḳarrür etti.  

 

Pāzār ertesi sā‘at beşte ḫastaḫāneden çıktım. Salvator Ḳal‘esi’ne geldim.  
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18 Temmūz Sene 335 Cum‘a Bugüne ḳadar evvelce verdiğim yüz ‘Osmānlı xx 

lirasına muḳā maḥsūben on iki Đngiliz lirası aldım. Ḥesābı sonra ṭabī‘ī görülür. //XXI-

02//  

 

21 Temmūz Sene 335 Pāzār ertesi Filato (Alman üserāsından olup Đngilizler ile bizim 

aramızda tercümānlık etmek üzere Salvator’da bulunuyor) geldi. Beni sā‘at onda 

ḫastaḫāneye istediklerini söyledi. Filato ile gittim. Üç Đngiliz ṭabībi birlikte mu‘āyene 

ettiler. Ḥāllerini bana müsā‘id gördüm. Ḥüseyin Cāhid Beyle Enver Paşa’nın pederi 

Aḥmed Bey ḫastaḫānede idiler. Doktordan müsā‘ade istedim. Nezdimizde bulunan 

çavuşa “Götürünüz görüşsünler.” diye emir verdi. Onlar ile de görüştüm. ‘Avdet eder 

iken yolda gerek Filato ve gerek Đngiliz çavuş bu mu‘āyene-i ṭıbbiyye netīcesinin 

benim memleketime ‘avdetimi müstelzim olacağını söylediler ve ṭabīblerin 

yekdīgeriyle konuşmalarından böyle anladıklarını beyān eylediler. //XXI-03//  

 

28 M Salı Đstanbul’dan dört kişi daha getirdiler. Üçü ‘asker biri Ürgüblü Sarrāfoğlu 

Mihaldir. Salvator’a getirdiler. H Bunlar Đstanbul’da bizim ḥareketimizden birkaç gün 

sonra ‘Alemdār gazetesinin bindiğimiz vapurun Çanakḳal‘e’de sābit bir torpile çarpıp 

battığını yazmış Đngiltere Ḥükūmeti’nin Đngilizlerin tekẕīb eylemeleri üzere kendileri 

menfāda iken ‘ā’ileleri çok ağlamışlar bizim ‘ā’ilelerin de biraz ağlamaları için lāzım 

idüğünü tekrār gazetesine yazarak* [*ا�ا�C�' yazılmış] vaḳ‘anın Refī‘ Cevād Bey 

ṭarafından taṣnī‘ edilmiş olduğu anlaşılmıştır.44 Sonra benim Malta’da dizanteri veyā 

sıtmadan //XXI-04// vefāt ettiğimi gazeteler yazmış resmimi dercetmişler. Tercüme-i 

ḥālimi yazmışlar. Sonra Đngilizler onu da tekẕīb ettiklerini beyān ve ifāde ettiler.  

 

30 M Pençşenbih Đstanbul’dan iki mektūb aldım. Lehulḥamd çocuklarım ve ‘ā’ilem 

‘āfiyyetteler. 30 Temmūz Sene 335 Cum‘a Bu gece bir rü’yā gördüm. Ḫayırdır 

inşā’allāh. Aḥmed Rıẓā Bey’i at üzerinde ‘acīb bir rol icrā eder iken gördüm. Ben 

ḫastaḫānede iken Đngiliz Ḥükūmeti Salvator Ḳal‘esi’ne bir fotoğrafçı göndermiş. 

Cümlesinin Resimlerini almış aldırmış. Ben bu Bugün de fī 5 Aġustos Sene 335 Salı 

günü //XXI-05// fotoğrafçı gönderdiler. Arzūmun ḫilāfına ise de esāret ve 

mevḳūfiyyet ḥāli bilmecbūriyye aldırdım. Yalnız oda içinde fotoğraf almak onlarca 

memnū‘ olduğu ḥālde bana müsā‘ade ederek yatağımda aldılar.  
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8 Aġustos Sene 335 Cum‘a günü mevḳūf olduğumuz ḳal‘enin ṭabībi geldi beni 

mu‘āyene etti. Pek ziyāde istirāḥate muḥtāc bulunduğumu beyān ederek dā’imā arka 

üzeri yatmaklığımı ve odadan çıkmamaklığımı söyledi. Oda içinde yemek yemek 

memnū‘ ise de benim müstesnā olarak yememe müsā‘ade eyledi. 10 Aġustos Sene 

335 Pāzār Bugün bir ẓābiṭ geldi. Beni ve Đbrāhīm Bey’i çağırdı. Đstanbul’dan 

Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’den taḥrīrāt geldiğini ve bizim a‘yānlık muḫaṣṣeṣātımızın 

‘ā’ilelerimize i‘ṭāsı için birer mektūb yazmaklığımızı //XXI-06// istediklerini söyledi. 

Biz de birer saṭırlık bir şey yazdık verdik. Sonra ‘Abdullāh Efendi’yi çağırdı. Serbest 

olduğunu Đstanbul’a gidebileceğini söyledi. Pek memnūn olduk.  

 

Kemāl Bey’in 

 

Gördüğüm iltifāt nażmında 

Ḥadd-ı imkānı pek çok aşmıştır. 

Çekemez baḥs-i şükr xxx taḥrīre 

Ḫāṣṣā-yı ḥamde mū dolaşmıştır. (Maḥmūd) ismi çıkar 

 

Bu ḳıṭ’ayı Törekoplu* [*��&	
 yazılmış; okuma kesin değil] Maḥmūd Hāmid 1و�,

Efendi’nin şu ḳıṭ’asına muḳābil olarak söylemiş.  

 

��T �7'9��7 ه& *�& 

,�'/� 69( 6�b در 

 از (��# �+c ت�م ا�/�ن

,�'Dج �'�ن ک #7�T 

//XXI-07//  

 

Son beytin tercümesidir 

 

Bir ḳaṭre mā düşünce gülün ḳalb-i pākine 

Nāmım yazıldı her varaḳ nām ṭab‘-ı tākine* [*son kelime ,�%�1 tākine veyā ��%�2 nākine 

olabilir] 

 

‘Abdullāh Efendi Kemāl Beyle Maḥmūd Efendi’nin muşā‘eresini ḥikāye etti 12 

Aġustos Sene 335 Salı kemālik –  
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Ḫādim-i şirk olan diyānetime 

Bin yemīn eylerim bu da‘vāda  

Bir Muḥammed gelir idi der idim 

Đki Allāh olaydı dünyāda 

 

Bunları bugün ‘Abdullāh Efendi ḥikāye etti.  

 

235 Aġustos Sene 337 Cum‘a ertesi Bugün ṣabāḥleyin sā‘at sekiz buçukta ‘Abdullāh 

Efendi’yi aldılar vapura gitti. Cümlemiz ile vedā‘ etti. Allāh selāmet versin. //XXI-

08//  

 

Bugün ‘Abdullāh Efendi gittikten sonra maḥbesimizi teftīş için ḫastaḫānenin serṭabībi 

bizim ḥabsḫāne doktoru binbaşı ile geldiler. Ba‘detteftīş yanıma gelip ḫāṭırı* 

[*?ḫāṭırımı] sordu. Evvelce beni ḫastaḫānede mu‘āyene eden hey’et-i ṭıbbiyyenin 

başında bulunuyor idi. Raporun bir ṣūretini istedim. Üserā Kumandanlığı’nda 

olduğunu söyledi. “Ben evvelce kumandandan ṭaleb ettim. Raporun kumandanlığa 

gelmediğini söyledi.” dedim. “Şimdiye ḳadar gitmiştir.” dedi.  

 

28 Aġustos Sene 337 Salı Ṣabāḥleyin sā‘at altı buçukta rüfeḳādan yirmi ḳadar ẕevāt 

tenezzühe gittiler. Geldiğimiz günden beri ilk def‘a böyle bir müsā‘ade oldu. Gidenler 

‘avdet etti. Kırdan bir müddet dolaştırılmışlar. Bazılar tenezzühten memnūn ba‘ẓılar 

ġayrimemnūndur.  

 

Cāhid Bey dündenberi boğazından rāḥatsızdır. //XXI-09// Nesīmī Beyle Đbrāhīm Bey 

de ḥāẓır görüşür iken Rusya’nın iẓmiḥlālinden sonra Đngiltere Ḫāriciyye Neżāreti 

erkān-ı mühimmesinden Nilson Đsviçre’ye gelmiş bizim ṭaraftan Giritli Muḫtār Bey 

gönderilmiş Nilson Muḫtār Bey’e beyneddevleteyn i‘āde-i münāsebāt için görüşmek 

istediğini söylemiş o telgrafla Bāb-ı ‘Ālī’den sormuş o ḫuṣūṣta görüşmek münāsib 

olmayacağı cevābı verilmiş bir ṭaraftan (Taymis) gazetesinde Devlet-i ‘Osmāniyye ile 

ṣulḥ-i münferid müẕākeresinin başlamak üzere olduğunu neşretmiş idüğünü ḥikāye 

etti.  

 

3 Ẕīlḥicce Sene 337 ve Fī 8 Eylūl Sene 335 Pāzār ertesi 
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Üç günden beri Malta’da silāḥ ve fişenk atılarak icrā-yı şādmānī edilmekte idi. Bugün 

nümāyiş çok faẓla olmakla sebebini //XXI-10// maḥbesimizdeki Maltalı baḳḳāldan 

sorduk. “Türklerin Malta’yı terkedip gittikleri güne x müṣādif bayramımızdır.” dedi. 

Bütün kilisaların çanları ṭanīnendāzdır. Malta’da kilisalar pek çoktur. Çan ṣadāsı 

‘ādetā insānı bīzār edecek derecede gece gündüz devām eder. Ahālīsi Katoliktir. 

Đngilizlerin ‘aleyhindedir. Đtalyanlara mütemā’ildir. Malta Đtalya’nın Sicilya’sına 

altmış mil mesāfededir. Tunus’a [*�7	2	1 yazılmış] daha yakın imiş. Bir yelken gemisi 

Sicilya’ya veyā Tunus’a [*�7	21 yazılmış] beş altı sā‘atte gider imiş.  

 

Meẕkūr bayram günü üç yüz sene muḳaddemden //XXI-11// beri cārī olduğu ve kilisa 

nümāyişi idüğünü Maltalı olup her gün For Salvator’a gelen yemişçi Jorj söyledi.° 

[Siyah mürekkeple not işareti konmuş] 

 

[Not işāretinden i‘tibāren bu ve karşı sayfanın tepesine siyah mürekkeple yazılmış 

satırlar:] 

 

°Türkler ṭarafından Malta muḥāṣarası 11 Eylūl 1565 ta’rīḫinde ref’edildiği Hammer 

altıncı cildinin yüz otuzuncu ṣaḥīfesinde yazar. Türk donanmasının ilk geldiği xxx 

xxx Marsaşolk Limānı’nı gördüm. Bu isimde limān içinde bir balıkçı köyü var. 

Hammer Marsaxxcirokko yazar. Hammer’in 11 Eylūl ta’rīḫi taṣḥīḥe muḥtāctır. Bu 8 

Eylūl 1563 olacaktır. Çünki geçen sene 8 Eylūl’de yapıldığı gibi bu sene de bugün* 

[*6	%	%	* yazılmış] bayram ḫitām buldu.45 24 Ẕīlḥicce 338 8 Eylūl 1920 Cehārşenbih 

 

Bugün 9 Aġustos Eylūl Sene 335 Salı muḥāfıż ẓābiṭlerden biri geldi. Benim başka bir 

kışlaya naḳlimi tensīb ettikleri bu da ṣırf istirāḥatımın te’mīni maḳṣadına müstenid 

olduğunu (Polxxxvarista) Kışlası’nda birkaç oda taḫṣīṣ edeceklerini söyledi. Faḳaṭ 

arkadaşlardan hīçbirisinin benimle gitmesine müsā‘ade olunacağını bildirdi. Ben de 

“Rüfeḳā ile görüşeyim sonra cevāb veririm.” dedim. “Peka‘lā arzū ettiğiniz vaḳit iki 

saṭırlık bir teẕkere ile kumandanlığa bildiriniz.” dedi. //XXI-12// Ben hīç mürāca‘at 

etmedim. Aradan iki gün geçti. Yine naḳlime dā’ir müṭāla‘a sordular. Ben “Yalnız 

gidemem.” dedim. Bu beyānımı bir teẕkere ile bildirmemi istediler. Yazdım. Onu 

istemediler. Kendileri bir müsvedde yapmış onu gönderdiler. Teklīf-i vāḳi‘den dolayı 

teşekkürātı ḥāvīdir. Faḳaṭ yalnız gidemeyeceğimi muḥtevxīdir. Đmẓā etmedim. Onlar 
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da evvelki teẕkeremi reddettiler. Ertesi günü ẓābiṭ tekrār geldi. Teẕkeremi aldı. Bir de 

Đngilizce ṣūretini bana imẓā ettirdi. Aradan birkaç gün geçti. Ḳal‘e ḫāricine çıkıp 

gezmek ister isem ‘araba ile birlikte gezelim dedi. “Īcābında ben ḫaber veririm.” 

dedim savdım. O gün doktor da geldi. Beni tekrār ve uzun bir mu‘āyene etti. 

Mu‘āyene arasında “Serbest bırakılmaktan başka Ḫayrī Efendi ne isterse //XXI-13// 

ḥāẓırdır.” dedi. Ben de a “Serbestīden Ondan başka hīç bir şey istemem.” dedim.  

 

19 Eylūl Sene 1335 Cum‘a Bugün ‘araba ile Malta’nın merkezi olan Valita şehrine 

gittim. Raḥmī Bey birlikte o ẓābiṭ ile tercümān Alman üserāsından Mösyö Filato 

berāberdir. Çarşıdan ba‘ẓı şeyler iştirā ettik.  

 

25 M’ Pençşenbih günü gine Malta çarşısına gittik. Rüfeḳā için ba‘ẓı şeyler aldık.  

 

29 Eylūl Sene 335 Salı Pāzār ertesi günü ẓābiṭ Salvator’a geldi. Mondoros’ta kalan 

rüfeḳānın Malta’ya geldiklerini bir gün evvel işitmiş idik. Rüfeḳādan Edirne Vālīsi 

Çerkes Ẕekeriyā Bey Ḥācī ‘Ādil Bey’e bir mektūb yazmış müşārünileyhimin 

bulundukları Polvarista kampına gönderilmek //XXI-14// üzere muḥāfıż çavuşa 

vermiş o da meger ẓābiṭe söylemiş ẓābiṭ Ẕekeriyā Bey’i çağırıp müşārünileyhimin 

Malta’ya gelmediklerini beyān eylemiştir. Mösyö Filato’ya da her nekadar 

müşārünileyhin Mondros’tan Malta’ya gelecekleri emrini evvelce almışlar ise de 

bilāḫere doğrudan doğruya Đngiltere’ye gönderildiklerini söylemiş. Biz buna inandık 

yalnız Raḥmī inanmadı. Ẓābiṭ Raḥmī’ye yarından sonra cehārşenbih günü dışarıya 

çıkacağımızı bildirmiş. Biz de Malta’da Müslümān mezārlığını ziyārete ḥāẓırlanmış 

idik. Cehārşenbih günü ṣabāḥleyin telefon ile ẓābiṭin māni‘i żuhūr ettiğinden bugün 

çıkılamayacağı teblīġ kılındı ve bundan bir evvel de Mondoros arkadaşlarımızın 

Malta’da Polvarista kampında olduklarını öğrenmiş idik. //XXI-15// Bu yalanın ve 

bizim ḳal‘eden dışarıya çıkarılmamızın dığımızdığımızın esbābını bilmem öğrenebilir 

miyiz?  

 

2 Teşrīn-i Evvel Sene 335 Pençşenbih Bugün şimdiye ḳadar şāyān-ı ḳayd bir şey 

yoktur.  

 

4 Teşrīn-i Evvel Sene 335 Cum‘a ertesi Bugün Raḥmī Beyle berāber ẓābiṭ refāḳatinde 

çıktık (otomobil ile). Evvelā Müslümān mezārlığını ziyāret ettik. Ḫāric-i şehirde eṭrāfı 
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dīvār ile muḥāṭ mustaṭīl ṭūlü yüz ‘arẓı elli arşın ḳadardır. Kapısı mükellef üzerinde 

‘Abdül’azīz Ḫān ‘Aleyhirraḥmevelġufrān Ḥaẓretlerinin tuğrası zīrinde (1290) bin iki 

yüz doksan ta’rīḫi maḥkūkdur. Kapıdan girince baġçe ṭūlānī ikiye tefrīḳ edilmiş sol 

ṭaraf ḳubūr-ı Müslimīn ile hemān dolmak üzeredir. Sağ ṭaraf sebze baġçesi gibi 

kullanılıyor. //XXI-16// Doğru gidildiğinde müntehāda solda bir oda var. Cenāze 

ġuslü için yapılmış olacaktır. Sağda mescid-i şerīf ittiḫāẕ edilmiş evvelkinden daha 

vāsi‘ murabba‘üşşekl taḫmīnen sekiz arşın murabba‘ında bir oda vardır. Cehār bār-ı 

güzīnin esāmī-i şerīfelerini muḥtevī levḥālar bir gūşeye konulmuş bir taḫta üzerinde 

miḥrāb şekli taṣvīr kılınmış bir de bir seccāde vardır.  

 

Maḳbereyi dolaştım. Bu muḥārebe-i ‘umūmiyyede esīr olup Malta’da bulunan 

Müslümānlardan vefāt edenlerden başka eski maḳbere olup olmadığını aradım. En 

eski maḳbereyi (Ülgünlü Meḥmed bin Elḥāc Ādem ḳavmīnā) ve zīrinde (1266) bin 

ikiyüz altmış altı ta’rīḫi maḥkūk mezār taşını buldum. Bundan başka (Ülgünlü 

Đbrāhīm bin Meḥmed (1279) ve Ülgünlü Mü’min bin Zeynel (1306) //XXI-17// ve 

Ülgünlü Kapudān Faẓlī bin Meḥmed Cāye 1314 ta’rīḫli taşları gördüm. Ba‘ẓı 

ḳabirlerin taşı yoktur. Ba‘ẓıları yazılmamıştır. Ülü Ülgünlüler gemici ādamlardır. 

Buraya xx ticāret için gemileriyle geldikleri zamān vefāt ettikl edip defnolundukları 

anlaşılıyor. Oradan Malta’nın ‘umūmī baġçesini gördük. Đstanbul’daki baġçelerden 

muntażamdır. Vālī’nin yazlık sarāyı baġçenin bir ṭarafında yapılmıştır. Adanın ḫaylī 

yerleri bugün görüldü. A Mondros rüfeḳāsının Malta’ya geldiklerini ẓābiṭ i‘tirāf de 

söyledi.  

 

12 Teşrīn-i Evvel Sene 335 Cum‘a ertesi Bugün benim ṭalebim üzerine Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa ile sa görüştüm. Rüfeḳānın kāmilen ṣıḥḥatte olduklarını öğrendim. Mülāḳāt 

Salva //XXI-18// Salvator ḫāricinde ẓābıṭa* [*zābit?] odasında vuḳū‘buldu.  

 

15 Teşrīn-i Evvel 335 Salı Ẓābiṭ geldi Kamplar* [*��&�- yazılmış] Kumandanı’na 

yazdığım mektūbun cevābını şifāhen teblīġ etti. Đki gün evvel yazdığım mektūbda 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile görüştürdükleri için teşekkür etmiş ve (Polvarista) Kışlası’nda 

bulunan ve Mondros’tan gelen ẕevātı kısaca bir ziyāret* [*ز'�ت yazılmış] etmekliğime 

müsā‘ade ṭaleb etmiş idim. Cevāb “Kemāl-ı te’essüfle bunun mümkin olmadığını 

teblīġ ederim.”  

 



 

 

454  

Bir kaç gün geçti. Ḥabīb ve Fetḥī Beyler ile çarşıya gidip ba‘ẓı şeyler almak için 

çıkmak istedim. “Pāzār ertesi çıkalım.” dedim. Telefon ile o gün “Ẓābiṭ Polvarista’da 

bulunan ẕevāt ile gezmeğe çıkacağından olamaz.” dediler. Ben de “Ertesi salı günü 

çıkalım.” dedim. Salı günü 22 Teşrīn-i Evvel 335 ẓābiṭ geldi. “Kumandan sizin şehre 

gitmenizi muvāfıḳ görmüyor.” dedi. Ondan sonra çıkmadım. //XXI-19//  

 

Bugün 31 Teşrīn-i Evvel Sene 335 Cum‘a – Bulunduğumuz Salvator Ḳal‘esi’nde 

kışta barınmak mümkin olamayacağından baḥisle başka bir maḥalle naḳlimizi ṭaleb 

ettik. Kablar Kumandanlığı’na yazılan varaḳayı on kişi ḳadar imẓā ettik.  

 

Bugün fi 4 Teşrīn-i Sānī Sene 335 Salı Telefon ile kumandanlıktan ḫastaḫānede 

bulunan arkadaşımız ‘Āṭıf Bey’i ziyāret etmekliğimize müsā‘ade olunmasını ṭaleb 

ettim. Bir ḫaber żuhūr etmedi. //XXI-20// 

 

[Buradan sonraki varak boş, daha sonraki 5 varakta Đngilizce dersleri (kelimeler) var.] 

 

Defter XVIII 

 

Malta’da ikinci defter 

 

1335 senesi Teşrīn-i Evvel’in Sānī’nin yirmi ikinci Cum‘a ertesi günü geceden biraz 

rāḥatsız oldum. O gece anca dört sā‘at ḳadar uyuyabildim. Ṣabāḥleyin ṭabīb istedim. 

Hemān bir sā‘at sonra geldi. Beni aldı birlikte evvelce bir hafta kaldığım (Kotonera) 

Ḫastaḫānesi’ne götürdü. Benden evvel orada bulunan Ankara Meb‘ūsu ‘Āṭıf Bey’in 

yanına götürmelerini ṭaleb ettim. Mūmāileyhin odasına geldim. Bir de Bulgar 

üserāsından Đḥtiyāṭ Ẓābiṭi (Pol) vardır. Üçümüz bir odadayız. Ḫastaḫāneye 

muvāṣalatım vasaṭī sā‘at birdedir. //XVIII-01//  

 

23 Teşrīn-i Sānī Sene 1335 Pāzār  

 

Bugün sükūnetli geçti. Henūz doktorlar mu‘āyene etmedi. Bir Katolik (Maltız) papası 

geldi Bulgar Pol’ü ziyāret etti. Kitap ve gazete her ne ister ise göndereceğini va‘ad 

ederek gitti. ‘Ādetleri ḫasta Hıristiyanları arayıp sormak olduğunu Pol söyledi. Pol 

Ortodokstur papas Katoliktir.  
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24 Msne* [*���9 yazılmış] Pāzār ertesi 

 

Ṣabāḥleyin ve aḫşām doktor iki def‘a mu‘āyene etti ve sağ kolumdan biri öğle vaḳti 

dīgeri gece iki def‘a sister gelip iğneli şırınga ile bir şey zerḳeyledi. Dişimi tedāvī için 

sisterden dişçi istedim “Yarın.” dedi. //XVIII-02// 

 

25 Teşrīn-i Sānī Sene 335 Salı  

 

Sā‘at onda Salvator’da bulunan arkadaşları gezinmek için ḫastaḫānenin önünden 

geçirdiler. Pencereden āşinālık ettik. Ḥasan Fehmī Efendi Feyẓī Bey içlerinde idi.  

 

Sā‘at on birde Erẓurūm Vālī-i Sābıḳı Sābit Bey’den mektūb aldım. Ben ḫastaḫāneye 

geldiğim günü Salvator’da bulunan yatağımı kaldırdıklarından artık benim Salvator’a 

‘avdet etmeyeceğimi żannetiklerini yazıyor. Ta’rīḫ-i mektūb 23 M’dir. Bugün cevāb 

yazdım. Ḫastaḫānede iyi bakmadıklarını söyledim. Sā‘at on biri çāryek çeke geçe 

cevābımı gönderdim. Bilmem verirler mi? Sonra doktor geldi pençşenbih günü benim 

için dişçi geleceğini söyledi. //XVIII-03//  

 

26 Teşrīn-i Sānī 1335 Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin sister geldi. Bugün Malta Vālīsi’nin ḫastaḫāneye geleceğini söyledi. Sā‘at 

on bir buçukta dişçi geldi. Dişimi çekmek istedi muvāfaḳat etmedim o da bıraktı gitti. 

Bu dişçi bütün arkadaşların şikāyet eylediği dişçi olduğunu ‘Āṭıf Beyle Pol söylediler. 

‘Āṭıf Bey’in sağlam dişini çıkarmış çürüğü ḥālā duruyor imiş. Pol’e de fenā mu‘āmele 

etmiş. Ẕāten Salvator’da bir çok arkadaşların şikāyetlerini dinlemiş idim. //XVIII-04//  

 

27 Pençşenbih 

 

Kanlı bāṣūrdan çok muẓṭarib oldum. Sā‘at on bir buçukta kablar kumandanının yāveri 

ma‘iyyetinde* [*yāverinin üzerine mürekkepli kalemle yazılmış] bulunan bizim 

ma‘hūd ẓābiṭ Filato ile geldiler. Ḫāṭırımı* [*siyāh mürekkeple üzerinden geçilmiş] 

sordular (Polvarista)’ya gidip gitmeyeceğimi sordular. “Giderim.” dedim. 

Ḫastaḫāneden çıkınca Polvarista’ya gideceğimi orada odamın ḥāẓır idüğünü söyledi. 
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Arkadaşlardan bilḫāṣṣa Raḥmī Bey’den selām teblīġ etti. Ḫastaḫānede iki aydan beri 

bulunan müteverrim genç mülāzım Batumlu Eyyūb Ṣabrī Bey aḫşām üzeri geldi 

görüştük. //XVIII-05// Edīb bir çocuktur. Zavāllı genç.  

 

28 Cum‘a –  

 

Sükūnetle geçti.  

 

29 Teşrīn-i Sānī Sene 335 Cum‘a ertesi  

 

Ṣabāḥleyin Vālī-i ‘Umūmī’ye bir teẕkere yazdım. Ḫastalığımdan baḥsettim. 

Memleketime ‘avdetim münāsib görülmüyor ise Avrupa sanatoryumlarından birinde 

tedāvī ve istirāḥat şarṭıyla serbest olmaklığıma delālet etmesini ricā ettim. Kamp 

kumandanına yazdığım iki saṭırlık teẕkereye leffen o vāsıṭa ile //XVIII-06// 

gönderdim. Bakalım ne netīce ḥāṣıl eder? Đyi bir ḫaber geleceğini ümmīd etmiyorum 

ammā yazdım müsveddeler maḥfūżdur. Ta’rīḫleri 30 Teşrīn-i Sānī Sene 1919 

yazılmıştır.  

 

30 Pāzār 

 

Sükūnetle geçti. 

 

1 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Pāzār ertesi  

 

Bir şey yoktur. 

 

2 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Salı  

 

Salvator’daki arkadaşlar yine sā‘at on birde xx ḫastaḫānenin önünden geçtiler. Yarın 

ḫastaḫāneden benim çıkacağımı pencereden //XVIII-07// ‘Āṭıf sele söyledi. Bir 

müddet sonra sister ile doktor geldi. Doktora Đngilizce “Ayvilgotumaro.”* [*I will go 

tomorrow 	��9	+	)'ل	ا' yazılmış] dedim. “Yarın çıkmak isterim.” demektir.  
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Đnşā’allāh yarın buradan Salvator’a gidip rüfeḳāya vedā‘ ederek Polvarista’ya 

gideceğim. Bakalım orada bana üç oda taḫṣīṣ edecekler imiş. Đstirāḥatım da te’mīn 

olunacak imiş. Yarın ṣıḥḥat sağ olursak anlayacağız. Sağ olmak kāfī değildir. 

Đngilizler de sözlerinde durursa.  

 

Ḫastaḫāne ṭabībi ‘amel için bir hap verdi. Fenā değildi. Birkaç def‘a reçetesini istedim 

“Veririm.” dedi vermedi. Ẕāten müstaḥẓar bir şey olduğundan sisterden ismini 

sorduk. Cevābını ‘Āṭıf karşı ṣaḥīfeye yazdı. //XVIII-08//  

 

[kötü bir el yazısı ile Latin harfleriyle yazılmış] 

 

N 9 Pill 

 

Başta N nūn nümeroya işārettir. 9 dokuz Pill pil ya‘nī (nümero, dokuz, pil) dir. Bu 

nām ile eczāḫānelerde arayacağım. Kāfir doktor bir reçete yazsa verse ne olur?  

 

3 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Cehārşenbih 

 

Bu geceyi rāḥat geçiremedim. Vasaṭī sā‘at üç buçukta uyandım bir daha uyuyamadım. 

Öğleden sonra çıkacağımı söylediler. Doktor sister ile geldi. Evvelce müshil olarak 

verdiği (ḥab)ın //XVIII-09// reçetesini doktor bu defterin xxx nihāyetindeki ṣaḥīfeye 

yazdı.  

 

Sonra on bir buçukta ẓābiṭ geldi. Bugün sā‘at ikide ḫastaḫāneden çıkıp evvelā 

Salvator’a uğrayacağımı oradan eşyāmı alıp Polvarista’ya gideceğimi söyledi. Ḥattā 

mümkin olursa ikide kendisi geleceğini ‘ilāve etti. Đkide ‘Āṭıf ile Eyyūb Ṣabrī’ye 

vaedā‘ ederek ḫastaḫāneden çıktım Salvator’un önüne geldim. Otomobilde bulunan 

‘askerler içeriye girmeye bırakmadılar. Bavulumu kamp çavuşu getirdi. Doğru 

Polvarista’ya geldik. //XVIII-10// Lehulḥamd rüfeḳāyı ‘āfiyyette buldum. Yalnız Ḥācī 

‘Ādil Bey’in ma‘ette’essüf rengi uçuk ve biraz ẓa‘īftir.  

 

Bana üç oda ve bir aralık ve muslu musluklu taḫṣīṣ etmişler. Bence geniştir* [*ش�ر��% 

yazılmış].  
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Ẓābiṭ ḫastaḫānede iken “Sen evvelce Polvarista’ya gitmek için birkaç arkadaş istemiş 

idin. Kumandan yalnız bir ādama müsā‘ade ediyor. Ḥabīb Bey’i ister misin?” dedi. 

Ben de “Đsterim.” dedim. “Bir kaç gün sonra.” dedi. Bakalım yalan çıkmaz ise çok iyi 

arkadaştır. //XVIII-11// Yemeği Ḥācī ‘Ādil ve Midḥat Şükrī ve Cidde Mutaṣarrıfı 

Đbrāhīm Paşa ile birlikte yedim.  

 

4 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Pençşenbih 

 

Polvarista’da 

 

Gece biraz uyuya geç uyudum faḳaṭ rāḥat ettim. Gündüz sükūnetle ve rüfeḳā ile 

görüşmekle geçti. Yemeği Sa‘īd Ḥalīm ve birāderi ‘Abbās Paşalar ḥaẓerātiyle yedim. 

Ba‘demā birlikte yemek yemekliğimizi müşārünileyhimā ṭaleb ettiler. Şimdilik 

//XVIII-12// muvāfaḳat ettim.  

 

5 Kānūn-i Evvel 1335 Cum‘a 

 

Cehārşenbih 

 

Aḫşām Rebī‘ülevvel Sene 337 ya‘nī Mevlid-i Nebī olmakla aḫşām genç ẓābiṭānın 

tertībi vechile menḳıbe-i nebevī ḳırā’at olundu.  

 

1 Şubāṭ Cum‘a 

 

Bermu‘tād geçti.  

 

6 Cum‘a ertesi  

 

Bugün Alman üserāsını sevḳettiler. (Semiramis) isminde ḫuṣūṣī bir Đtalya vapuruyla 

ve rivāyete //XVIII-13// göre Đtalya ṭarīḳiyle memleketlerine gittiler. Đşittiğimize göre 

sevḳolunanların miḳdārı bin iki yüz kişi imiş. Beş on kişi kalmış ise de miḳdārı 

mechūl imiş. Şimdi sıra bizim Türklere geldi.  

 

7 Kānūn-i Evvel 335 Pāzār 
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Maltalılar geceyi mūsīḳa ve fişenk atarak şenlik ile geçirdiler. Gündüz çavuş yarın 

sā‘at ikide eski (Vardala’ya)* [*�'�ا��ا�	 yazılmış] gideceğimizi Salvator’daki 

arkadaşların da oraya geleceklerini söyledi. “Biz gitmeyiz onları buraya getiriniz 

//XVIII-14// ẓābiṭ gelsin sözümüz vardır.” dedik.  

 

8 Kānūn-i Evvel 335 Pāzār ertesi 

 

Öğleden sonra sā‘at ikide (Vardala’ya)* [*�'�ا��ا�	 yazılmış] gideceğimizi çavuş tekrār 

etti biz de dünkü sözü tekrār eyledik. Faḳaṭ bizden ḥarb esīri bulunan ẕevāt 

ḥāẓırlanmağa eşyāsını toplamağa başladılar. Đngilizlerin maḳṣadı bilcümle üserāyı bir 

kampa toplamak olduğu anlaşılıyor idi. Buraya nisbetle Vardala’nın çok fenā 

olduğunu evvelce orada bulunanlar söylüyorlar. //XVIII-15// Nihāyet bizi naḳlettiler. 

Salvator’da bulunan arkadaşlar daḫī geldiler.  

 

Ḥabīb Beyle bir odadayız. Boşnak ‘Abdullāh Efendi’yi iki Đngiliz lirası ücretle 

bugünden i‘tibāren ḫidmete aldık.  

 

9 Kānūn-i Evvel Sene 335 Salı 

 

Herkes yerleşmek ile meşġūldür. //XVIII-16// 

 

14 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Pāzār 

 

Öğleden sonra Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretleri geldi. Muṣāḥebet ediyor idik. Ma‘hūd 

ẓābiṭ geldi – bu ẓābiṭi Malta’ya geleli görüyorum. Birlikte gezmeğe de çıkmış idik. 

Đsmini bilmiyordum. Maltalıdır. Đsmi (Mafsūd*) [*7ۇ� ْ�َ şeklinde harekeli yazılmış] 

olduğunu Paşa’dan öğrendim. Paşa’nın tercümānlığıyla onunla da görüşmeğe 

başladık. Ḫāṭırıma geldi 29 Teşrīn-i Sānī Sene 335 ta’rīḫli ḫāṭırada baḥsolunan Vālī-i 

‘Umūmī’ye yazdığım teẕkereden ḫaberi olup olmadığını sordum. “Evet ḫaberim 

vardır bizim Kamp Kumandanı ‘Ḫayrī Efendi’ye söyleyiniz o ḳadar şiddetli 

yazmasın.’ dedi.” deyince ben “Yazdığım şeyde şiddet yoktur belki iyi tercüme 

edilmemiştir.” dedim. Teẕkerenin ne olduğunu sordum. “Bilmiyorum.” dedi. “Sonra 
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öğrenir söylerim.” diye ‘ilāve eyledi – teẕkerede bir fıḳra var idi żannederim şiddetli 

telaḳḳī eyledikleri o fıḳradır. O da: 

 

Ḥasbelḳader ‘umūm Müslümānların şeyḫülislāmı olan //XVIII-17// ḫasta bir ādamı 

ḳahır ve sefālet içinde öldürmek Đngiltere ta’rīḫine şeref vermez i‘tiḳādında 

bulunuyorum. Budur. 

 

Yarın Ḥabīb ve Fetḥī Beyler ile havā açık olur ise gezmeğe çıkabileceğimizi söyledi. 

Biraz rāḥatsızım Cenāb-ı Ḥaḳ ḳısmet ederse.  

 

15 Kānūn-i Evvel 335 Pāzār ertesi  

 

Öğleden evvel Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretleriyle birāderi ‘Abbās Paşa geldiler. Üç sā‘at 

ḳadar görüştük. Muṣāḥebe meyānında ‘Abbās Paşa’nın bir sözünü ta’rīḫe ta‘alluḳ 

etmek i‘tibāriyle ḳaydediyorum.  

 

Pederleri Ḥalīm Paşa bir gün olvaḳt ṣadr-ı a‘żam olan Fu’ād Paşa’nın yanına gitmiş.  

 

Fu’ād Paşa “Sizin birāder Sa‘īd Paşa Mıṣır ‘askerinin tanżīmiyle meşġūl imiş (Sa‘īd 

Paşa //XVIII-18// Meḥmed ‘Alī Paşa’nın oğlu ve ‘Abbās ve Sa‘īd Ḥalīm Paşaların 

‘amūcalarıdır. Olvaḳt Mıṣır Vālīsi idi.).” 

 

Ḥalīm Paşa “Evet ‘askere merāḳlıdır çalışıyor.”  

 

Fu’ād Paşa “Ne miḳdār ‘asker tanżīm ederse etsin ne yapar ise yapsın bizim için 

hīçtir. Yalnız Mıṣır ḫazīnesinin altını ile olduğunu işitir isek uykumuz kaçar. Bu 

ş...lanmadıkça* [*mürekkep dağılmış okunamıyor; �!&ش şeb’a “doymak”tan �ج
�����!&/ 

şeb’alanmadıkça (sözlüklerde yok) “doyurulma, mec. yerine getirilme” karş. Đng. to 

satisfy, to fulfill “doyurmak, (şartları) yerine getirmek” olabilir mi?] uyuyamayız.” 

demiş. Bundan merkez-i salṭanatta bulunan o zamānki* [*�2�9آC 	ا yazılmış] evliyā-yı 

umūrun Mıṣır ḥaḳḳındaki fikirleri Mıṣır’ın faḳīr düşmesi ve kendi kīselerinin 

doldurulması olduğunu ve buna da Đsmā‘īl Paşa’nın ḫidīviyyetinde muvaffaḳ 

olduklarını //XVIII-19// söyledi. Sa‘īd Paşa birāderini taṣdīḳ etti ve ‘Ālī Paşa’nın 
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Mıṣır’dan ma‘āş aldığını beyān etti ve Bebek’teki ‘Ālī Paşa Yalısı’nı ‘amūcası Sa‘īd 

Paşa’nın alıp ‘Ālī Paşa’ya verdiğini ‘ilāve etti.  

 

16 Kānūn-i Evvel 335 Salı 

 

Bugün Fetḥī ve Ḥabīb Beyler ile otomobil ile çıktık Malta’nın cenūb ṭarafına gittik. 

Limon ve portakal baġçelerini gördük. Biraz mandalina ve portakal aldık. Sā‘at ikide 

çıktık dörtte ‘avdet ettik. Bu da ‘umūmī bir baġçe olup meyvesini satıyorlar. Baġçenin 

ismi (Moskato)dur. //XVIII-20//  

 

20 Kānūn-i Evvel 335 Cum‘a ertesi  

 

Bugün ‘Abbās Ḥalīm Paşa ve Meclis-i Meb‘ūsān Re’īs-i Sābıḳı Ḫalīl Bey ile yine 

otomobil ile çıktık. Malta’nın ya‘nī bulunduğumuz kışlanın ġarbında bir tepe üzerinde 

yapılmış bir köşke gittik. Ṣāḥibi Maltız bir doktor imiş. Faḳaṭ kışın şehirde oturduğu 

için köşkünde bekçi bir kadından başka kimse yok idi. Bu köşkten adanın bütün ḳısm-

ı şarḳīsi ve şimālīsi görülüyor idi. Yanımızda bulunan ẓābiṭ buradan Đtalya’nın 

Sicilya’sı görülebildiğini iḫṭār etmesi üzerine baktık. Ḥaḳīḳaten bir dağ görülüyor idi 

şimālde. //XVIII-21//  

 

29 Kānūn-i Evvel 335 Pāzār ertesi 

 

Bugün vasaṭī sā‘at ikide Doktor Süleymān Nu‘mān Paşa ile birlikte Kotonera 

Ḫastaḫānesi’nde bir haftadan beri rāḥatsız bulunan Ṣāḥibmollābeyzāde Đbrāhīm Bey’i 

ziyārete gittik. Lehulḥamd ‘āfiyyetini i‘āde etmek üzere bulduk.  

 

31 Kānūn-i Evvel 335 – 1919 Cehārşenbih 

 

Hizmetçimiz ‘Abdullāh bugün Sūriyye* [*�'	7 yazılmış] ṭarafına gidecek üserā ile 

birlikte gitti. ‘Ā’ilesi Cidde’de imiş. Onlara mülāḳī olacaktır. Kendisi Boşnaktır. 

Emīn ādamdır. Mekke’de mücāvir kalmış. Emīr-i Mekke Ḥüseyin Paşa ‘iṣyān 

encedince bu bīçāreyi de Đngilizlere teslīm eylemiş. //XVIII-22// Onlar da Malta’ya 

getirmişler.  
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Defter XVII 

 

Defter XVIII 

1 Jeudi 1 Kānūn-i Sānī (Pençşenbih) 9 

Rebī‘ülāḫir  

 

Kablar Kampların kumandanı muvaḳḳat 

ḳā’im-i maḳām rütbesini ḥā’iz Đstron 

nāmında bir Đngilizdir. Çok fenā bir 

ādamdır. Müslümān üserāyaı ta‘ẕīb için 

her şeyi yapar. Müslümānlardan başka 

üserā da kendisinden müteneffirdir. Malta 

Vālīsi Mareşal Plümerdir. Ḥarb-ı 

‘Umūmī’de Đtalya cebhelerinde bulunmuş. 

“Fenā ādam değildir.” diyorlar.  

 

1 Kānūn-i Sānī Sene 335 1920 

Pençşenbih 

 

Bugün Hıristiyanların yılbaşıdır. 

Kamplar* [*��&�- yazılmış] kumandanı 

Ḳā’im-i Maḳām (Đstiron)dur. Malta Vālī-i 

‘Umūmīsi Mareşal (Pilome)dir. Ḥarb-ı 

‘Umūmī’de Almanya üzerine Đtalya 

cebhesinde icrā olunan ḥarbde bir ordu 

kumandanı idi.  

 

2 Vendredi 2 Kānūn-i Sānī (Cum‘a) 10 

Rebī‘ülāḫir 

 

‘Asker ve sivil bir çok üserā Đstanbul’a 

sevḳolundular. //XVII-01// [ sayfa XVII-

02 boş] 

 

2 Kānūn-i Sānī Sene 335* 1920 Cum‘a e 

[*336?] 

 

Üserā-yı ḥarbiyyeden ‘asker ve sivil bir 

çok ẕevāt bugün Đstanbul’a 

sevḳolunuyorlar. Mīralay ‘Alī Fıṭrī Beyle 

‘Abdurraḥmān Şeref Efendi Ḥaẓretlerine 

bir mektūb gönderdim. Buradaki 

aḥvālimizden ve bu ḥālin devāmı //XVIII-

23// ḥuḳūḳ-ı salṭanata ve memleketin 

istiḳlāline muḫālif olup içimizde mücrim 

var ise devletimiz kendi muḥākeme ve 

mücāzāt etmek üzere ṭaleb etmesi 

lāzımgeleceğini ricā ettim. Hizmetçimiz 

‘Abdullāh Boşnak gitmiş idi. Medīne-i 

Münevvere Kumandanı Ferīḳ Faḫrī Paşa 

kendi ādamlarından siyāhī (Mercān’ı) 

bizim ḫidmetimize taḫṣīṣ etti.  
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6 Mardi 6 Kānūn-i Sānī (Salı) 14 

Rebī‘ülāḫir 

 

Bulunduğumuz Büyük Vardala Kışlası’nı 

taḫliyye ettiler. Yeni Vardala’ya naḳlettik. 

Ba‘ẓılarını da Polverista’ya götürdüler. 

//XVII-03// 

 

6 Kānūn-i Sānī 335 Salı 

 

Bulunduğumuz (Vardala) Kışlası’nı 

taḫliyye ettiler. Bir ḳısmımız (Polvarista) 

Kışlası’na dīger ḳısm-ı kesīrimizi (Yeni 

Vardala)’ya naḳlettiler. Ben Yeni 

Vardala’dayım. //XVIII-24// Oda refīḳim 

yine Ḥabīb Beydir.  

 

8 Jeudi 8 Kānūn-i Sānī (Pençşenbih) 16 

Rebī‘ülāḫir  

 

Otomobil ile çıktık. ‘Abbās Paşa Raḥmī 

Bey Ḥācī ‘Ādil Bey Canbolat Bey birlikte 

taḥterrezzemīn bir maġārayı gezdik. 

Mīlād-ı ‘Īsā’dan üç bin sene muḳaddem 

yaşamış insānların x kemiklerini muḥtevī 

imiş. Bu ḳadar eski olduklarını eşkāl-ı 

vechiyyelerinden anlıyorlar imiş. On iki 

bin kişinin iskeleti var imiş. Kemikleri 

gördüm. //XVII-04// [ sayfa XVII-05-06 

boş] 

 

8 Kānūn-i Sānī 335 – 1920 Pençşenbih 

 

Bir otomobil ile gezmeğe* [*�9آC�% 

yazılmış] çıktık. Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa 

ile Ḥācī ‘Ādil ve Raḥmī ve Đsmā‘īl 

Canbolat Beyler berāberdir.  

 

Adanın merkezi olan (Valita)’nın cenūb-ı 

şarḳīsinde taḥtezzemīn bir maġārayı 

gezdik. Görülecek bir yerdir. Mīlād-ı 

‘Īsā’dan üç bin sene muḳaddem yaşamış 

//XVIII-25// insānların bir çok kemikleri 

vardır. En nihāyetine kırk basamak 

merdiveni ḳadar merdiven vardır ile inilir. 

Faḳaṭ bir düziye değildir. Đçinde kuyuya 

benzer su yolu vardır. Suyu da vardır. 

Şāyān-ı ḥayret aḥvālinden biri de bir 

oyuğa seslenince bütün maġāranın 

inlemesi mūcib-i ḥayret olacak 

derecededir. Bunun taḥtelarẓ bir şehir 

olduğunu ve içinde on iki bin ādamın 

iskeleti //XVIII-26// bulunduğunu 

me’mūr-ı maḫṣūṣ söyledi. Đngilizce 
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maṭbū‘ bir ta‘rīfnāmesi vardır 

muṣavverdir. ‘Abbās Paşa ile Ḥācī ‘Ādil 

Bey birer dāne aldılar. Oradan cenūb 

sāline sāḥiline gittik. Deniz kenārında bir 

muntażam ḳahvede çay içtik ḳahvealtı 

yedik. Dört buçukta maḥbesimiz olan 

Yeni Vardala’ya geldik.  

 

Bugünün maṣrafı iki lira on üç şilindir. 

Bundan muḳaddem Ḥabīb ve Fetḥī Beyler 

ile ve onlardan sonra ‘Abbās Paşa ve Celīl 

Beyle çıkışımızda iki def‘a için beş lira 

iki pens etmiş //XVIII-27// idi. Bu beş lira 

iki pensin ẓābıṭadaki pāramdan (yirmi 

Đngiliz lirasıdır) maḥsūb edilmesini 

söyledim. Mütebāḳī on beş lirādan da 

bugünkü maṣraf tenzīl olunacaktır.  

 

13 Mardi 13 Kānūn-i Sānī (Salı) 21 

Rebī‘ülāḫir 

 

Prens Sa‘īd ve ‘Abbās Ḥalīm Paşalar bir 

aşçı tuttular. Birlikte ṭa‘ām edeceğiz. 

Benimle Ḥabīb Bey’i her iki birāder 

mükerreren da‘vet ettiler. Đbrāhīm Bey de 

kendiliğinden bize iltiḥāḳ etti. //XVII-07// 

[sayfa XVII-08-21 boş] 

 

13 Kānūn-i Sānī Sene 3356* [*5 ve 6 

birbirinin üstüne yazılmış]– 1920 Salı  

 

Bugün Paşalar bir aşçı tuttular. Birlikte 

yiyeceğiz. ‘Umūmī yemekten bugün 

ayrıldık. Sa‘īd ve ‘Abbās Ḥalīm Paşalar 

ben Đbrāhīm Bey Ḥabīb birlikte ṭa‘ām 

edeceğiz.  

 

 

15 Kānūn-i Sānī 336 1920 Pençşenbih 

 

Otomobil ile Fetḥī ve ‘Alī Münīf ve Cevdet ve Ḥabīb Beyler ikide çıktık. Adanın 

(Vosoṭa) ḳaryesinden geçtik. //XVIII-28// Vosoṭa “Ortaköy” demektir. Maltız lisānı 

‘Arabcadan bozulmuş bir lisāndır. Bu ḳaryede bizim Türk mi‘mārlarının āsārı olan 
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ḳubbelere benzer epeyce büyük ḳubbeli bir kilisa vardır. Bu ḳubbeler bütün adada iki 

dāne imiş ve eski imiş. Dört buçukta ‘avdet ettik. Bugün bizimle bulunan ẓābiṭ her 

zamān bulunan ẓābiṭ Mafsūd değil idi. Binbaşı (Prefe) idi. Kamplar* [*��&�- yazılmış] 

kumandanının mu‘āvinidir. //XVIII-29//  

 

17 Kānūn-i Sānī 336 – 1920 Cum‘a ertesi  

 

Cāhid ve Ṣalāḥ Cmcz Cimcoz ve Midḥat Şükrī ve Sābit Beyler ile otomobil ile ikide 

çıktık. Dörtte ‘avdet eyledik. Ẓābiṭ Mafsūd berāberdir. Ḫastaḫāne maṣrafı olmak 

üzere çavuş bugün defteri imẓā ettirdi. On sekiz şilin aldılar.  

 

19 Kānūn-i Sānī 336 Pāzār ertesi  

 

Eski Vardala kışlasında iken görüştüğümüzü söylediğim Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan 

Ṣāḥib Efendi biz buraya gelir iken onu da Polvarista’ya götürmüşler idi bugün 

görüşmeğe geldi. Melīḥülvech bir ẕāttır. Hindistān’da (Dehli) civārında ufak ḳaṣabada 

büyük bir medresenin müderrisi imiş. Meşhūr Raḥmetullāh Efendi’nin mu‘āṣırı Şeyḫ 

(xxxĐmdādullāh) Efendi merḥūmun ḥfā //XVIII-30// hulefāsındandır. ‘Arabca 

görüştük.  

 

23 Kānūn-i Sānī 336 

1 Cemāẕiyyülūlā 133* Cum‘a [*Hicri ta’rīḫin son rakamı konmamış] 

 

Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa ve Ḥācī ‘Ādil ve Đsmā‘īl Canbolat ve Ma‘ārif Nāżır-ı Esbaḳı 

Şükrī Beyler ile adanın şimāl-i ġarbī müntehāsına ḳadar otomobil ile gittik. Oradan 

(Ḳōza) Adası’nı gördük ki bu adada sebze ve meyve yetiştirip Malta’ya getiriyorlar. 

Đki ada arası yarım sā‘atten faẓla sürmez. Sā‘at dört buçukta ‘avdet ettik. //XVIII-31//  

 

26 Kānūn-i Sānī 336 Pāzār ertesi  

 

Ḥüseyin Cāhid, Ṣalāḥ Cimcoz, Raḥmī Midḥat Şükrī Beyler ile Binbaşı Prefe 

refāḳatinde bermu‘tād otomobil ile ç ikide çıktık. Dört buçukta ‘avdet ettik.  
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Bugün Enver’den babasına bir mektūb geldi. Ta’rīḫi 25 Teşrīn-i Evvel 335’dir. 

Mektūb Đstanbul vāsıṭasıyla posta ile geliyor. Faḳaṭ Enver’in nerede bulunduğunu 

bildirilmiyor. Bunda kendi yüzünden Malta’ya götürüldüğünden müte’essir olduğu ve 

Đngilizlerin bu ḳadar taẓyīḳi netīcesinde a ‘ālem-i Đslām’ın intibāha geleceğini ve 

memleketimizin aḥvālinden tamāmen ḫaberdār olduğunu iş‘ār ettikten sonra 

kendisinin pek çok tehlikeler geçirdiğini ve zaḥmetler çektiğini ve şimdi rāḥatta 

olduğunu //XVIII-32//  

 

[bundan sonraki pembe varak boş] 

 

bildiriyor. Mektūb maḥrem tutuldu. Ancak maḥdūd bir kaç ẕevāt biliyor. Belki bir 

müddet sonra işā‘a ederler çünki bizde sır saklamak pek müşkildir. //XVIII-35//  

 

[36ncı sayfa, sonraki pembe varak ve 37. sayfa boş, 38. sayfada Đngilizce aşağıdaki 

not var (doktorun elyazısı) ] 

 

Pil No. 9 

 

The aforement pill  

One to be taken occasionally  

 

(Đmẓā) 

 

3/12/19 

 

Defter XIX 

 

Malta’da üçüncü defter Yeni Vardala 

 

27 Kānūn-i Sānī 1336 Pençşenbih Salı 

 

Sa‘īd Ḥalīm ve ‘Abbās Ḥalīm Paşalar ile cereyān eden maḥremāne müẕākere 

netīcesinde Malta Vālī-i ‘Umūmīsi Mareşal (Plümer)’den benim bir mülāḳāt ṭaleb 

etmekliğim tensīb olundu. 
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28 Kānūn-i Sānī 336 Cehārşenbih 

 

Dünkü ḳarārımız vechile Meraşal’e bir mektūb yazdım “Ālem-i Đslām’a ta‘alluḳ eden 

ba‘ẓı mesā’il-i ‘umūmiyye ḥaḳḳında Ẕāt-ı ‘Ālīniz ile görüşmek isterim. Ta‘yīn 

buyurulacak zamān ve mekānda mülāḳāta müsā‘ade buyurulur ise müteşekkir 

kalırım.” diye yazdım. ‘Abbās Paşa //XIX-01// Đngilizce’ye naḳletti. Ta’rīḫ bugünkü 

ta’rīḫtir. Ẓābiṭ Mülāzım-ı Evvel Mafsūd gelmediği için gönderemedim. Belki yarın 

gönderirim.  

 

30 Kānūn-i Sānī 336 – 1920 Cum‘a 

 

Mülāzım-ı Evvel Mafsūd bugün gelebildi. Vālī Mareşal (Plümer)’e mülāḳāt için 

yazdığım mektūb ile bu mektūbu mareşale īṣāl etmek için Kamplar Kumandanı 

Ḳā’im-i Maḳām (Đstiron)’a yazdığım mektūbu verdim. Müsveddeleri maḥfūżdur.  

 

31Kānūn-i Sānī 336 – 1920 Cum‘a ertesi 

 

Vālī ile görüşmek için yazdığım mektūbu //XIX-02//  

 

[bir varak boş pembe kurutma kāġıdı] 

 

3 

 

müşārünileyhimā Sa‘īd ve ‘Abbās Paşalar ile ḳarārlaştırdık ve başkasına ḫaber 

vermedik. Yalnız Ḥabīb Bey’e söyledim. Bugün de yine müşārünileyhimā ile 

bilmüẕākere Vālī görüşmeğe muvāfaḳat eder ise müẕākere edilecek mevāddın 

esāslarını ḳarārlaştırdık. Eğer Vālī görüşmez ise biz dünyānın herc merc olduğu ve 

memleketimizin de ‘Ālem-i Đslām’ın ıẓṭırābāver bir ḥālde bulunduğu bir zamānda boş 

durmayıp o ḫuṣūṣtaki vażīfemizin īfāsına çalışmış olacağız. Görüşmeyi ḳabūl ederse 

bu vażīfeyi daha ziyāde īfāya uğraşmış olacağız. Görüşeceğini pek de ümmīd 

etmiyorum. Rüfeḳādan ba‘ẓıları evvelce kendi şaḫıṣlarına müte‘alliḳ //XIX-03//  

 

4 
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bazı ḫuṣūṣāt için görüşmek ṭaleb ettiler cevāb ḳabūl etmedi. Belki bizim ṭalebimiz 

‘umūmī bir mes’ele olduğu için ḳabūl etmek iḥtimāli vardır. Ma‘hāẕā iḥtimāl ẓa‘īftir. 

Mevādd-ı müẕākereden birincisinin serlevḥası 

 

Ḫilāfet-i Đslāmiyye ile Đngiltere’nin ḥüsn-i münāsebātta* [*,�1�&7�&9 yazılmış] 

bulunmasındaki lüzūm ve ẓarūret. Bu ḫuṣūṣ biṭṭabi‘ tafṣīlāt-ı lāzımesiyle isbāt 

edilecek. Müslümānların ḫilāfete olan merbūṭiyyet-i ma‘neviyyelerinin Đngilizlere 

olan merbūṭiyyet-i māddiyyelerini iḫlāl etmeyeceğini delā’il-i ta’rīḫiyye ile 

söylenecektir. Ḫalīfenin Đstanbul’dan çıkarılmaması* [*çıkarılması olabilir] gibi 

bütün ‘Ālem-i Đslām’ı müte’essir //XIX-04//  

 

[bir varak boş pembe kurutma kāġıdı] 

 

5 

 

edecek taṣavvurların Đngilizlere bir menfa‘at te’mīn edemeyip bil‘akis muẓır netīceler 

tevlīd etmek iḥtimāl dāḫilinde bulunduğu ve ‘Ālem-i Đslām’ın esāsen Bolşevikliğe 

meyli olmadığı ḥālde taẓyīḳ eseri olarak onlar ile birleşmelerine sebebiyyet 

vermemek lāzım olduğu vādīsinde velḥāṣıl ‘Ālem -i Đslām’ın ve memleketimizin 

menāfi‘ine müte‘alliḳ ifādātta bulunacağım. Bu sözler ṭabī‘ī bugünün taṣavvurundan 

‘ibārettir. Eğer Vālī Mareşal Plümer ile görüşür isem cereyān eden müẕākereyi 

tafṣīlātıyla yazmağa çalışacağım cihetle ne söylediğim o zamān taḥaḳḳuḳ edecektir.  

 

Gece sekizde çavuş geldi. Karantinaḫāne civārında bir ḫastaḫānede bir Müslümān 

vefāt ettiğinden merāsim-i dīniyye için ādam istediklerini söyledi. Sinob //XIX-05// 

Müftīsi Ḥasan Fehmī Efendi ve Hindli Şeyḫ Ḥüseyin Efendiyle yeğeni Vāhid ve 

Tabur Kātibi Zaġferānbolīlu Ḥilmī Efendi yarın gidecekler.  

 

2 Şubāṭ 1920 – 336 Pāzār ertesi 

 

Otomobil* [* yazılmış] ile Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa, Đsmā‘īl Canbolat Bey ile ا	+	*�

Kumandan Mu‘āvini Kaptan Kat* [*alta #�
 üstüne #�% yazılmış] refāḳatinde dişçiye 

gittik. Bir sā‘atten biraz faẓla kaldık. Benim sol ṭaraf altçenede nihāyetteki azı dişimi 
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tedāvī etti. Gelecek cehārşenbih Paşa ile ben gine gideceğiz.º [ºsağ ṭaraftaki pembe 

kurutma kāġıdı üzerinde kurşun kalemle: Kotonera Ḫastaḫānesi’nde bulunduğum 

zamān bu dişçi ṭaleb üzerine gelmiş ve ‘aynı dişimi çekmek istemiş idi. “Ben 

ağrımayan dişimi çektirmem.” dedim. O da kemāl-i ‘anfla şapkasını aldı ve bana bir 

daha tekrār “Çektirecek misin?” dedi. “Ḫayır.” demekliğim üzerine çıktı gitti. Bu 

def‘a ‘aynı diş ḥaḳḳında fenā ne lāzım ise yapmasını söyledim. Çekmeden hīç 

baḥsetmeyerek tedāvīye başladı. Tercüman ‘Abbās Paşa Ḥaẓretleridir. Kendisine 

kumandan vāsıṭasıyla pāra va‘ad ettiğimizden benim gibi dīger rüfeḳānın da dişlerini 

tedāvīye rāẓī. 26 Teşrīn-i Sānī 335 ta’rīḫi ḫāṭıraya mürāca‘at oluna.] Oradan sā‘at dört 

buçukta çıktık. (Salima) denilen ve adanın şimāl sāḥilinde en ma‘mūr maḥallātından 

bir yere gittik. Deniz kenārında bir otelde çay içtik. Bu maḥal bir sayfiyyedir. Đngiliz, 

Đtalyan, Maltız eġniyāsı //XIX-06// yazın burada kışın (Valeta)’da otururlar imiş. 

(Salima) bir lafż-ı ‘arabī olup (selām ‘aleyk)den muraḫḫam olduğunu Kaptan Kat* 

[*alta #�
 üstüne #�% yazılmış] söyledi. Hicrī iki yüz elli beş ta’rīḫlerinde istīlā olunup 

Sicilya ile berāber iki yüz sene ḳadar ‘Arabların taḥt-ı idāresinde kalmış olan Malta 

ahālīsinin lisānları ‘Arabīden muḥarref olduğunda şübhe yoktur żannederim.  

 

Sā‘at altı buçukta maḥbesimize geldik. Ḥasan Fehmī Efendi sālifülesāmī ẕevāt ile 

gitti. Müteveffā Mıṣırlı kırk yaşlarında Ḥāfıż Aḥmed bin Maḥmūd nāmında olupº 

[ºsol ṭaraftaki pembe kurutma kāġıdı üzerinde: Marsilya’dan gelir iken ḫasta olmuş 

buraya çıkarmışlar. Bir de arkadaşı var imiş on sekiz yaşlarında o da Aḥmed imiş. O 

zavāllı ḥālā ḫastaḫānededir. Onunla görüşmelerine māni‘ olmak istemişler ise de 

bunların ıṣrārı ve vecībe-i dīniyye īfāsı ṭalebiyle müsā‘ade etmişler.]  

 

3 Şubāṭ 1920 Salı 

 

Ẓābiṭ Mafsūd geldi. Vālī’nin erkān-ı ḥarbiyyesi ifādesine ‘aṭfen evvelā görüşmek 

istediğim mesā’ilin çerçevesini ḥudūdunu mücemmelen yazmaklığımı ṭaleb ettiğini 

//XIX-07// teblīġ eyledi. Ḳableżżuhr sā‘at on ikide Prenslerin odasında her ikisi de 

ḥāẓır idi. ‘Abbās Paşa Ḥaẓretleri tercüme buyurdular.  

 

6 Şubāṭ 1920 Cum‘a 
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Bulunduğumuz (Yeni Vardala)’da odaları birer birer dolaşarak* [*ا���/=	� yazılmış] 

eşyāsını kāmilen sabt-ı defter ettiler. Yüzbaşı – Kaptan (Ket) ile iki çavuş. Bir müddet 

de Kumandan (Đstron) bunlar ile birlikte bulundu.  

 

Ḫarpūṭ Ḳā’im-i Maḳāmı ‘Āṣım Bey’e a memlekete i‘āde olunacağını teblīġ ettiler. 

Mūmāileyhin Ma‘mūretül‘azīz tehcīrinden dolayı ġıyāben muḥākeme edilerek //XIX-

08// berā’atine ḥükmolunduğunu Đstanbul gazetelerinde okuduk. Taḫmīnen bir māh 

muḳaddem berā’at etmesine nażaran i‘ādesi ġarībdir. Demek ki bizim i‘ādemiz veyā 

burada kalmamızda ḥükūmetimizin te’sīri olduğuna bu da delālet ediyor. Bizim 

ḫidmetçi Mercān’a da yakında gideceğini teblīġ ettiler.  

 

16 Cemāẕiyyülūlā 1338 ve 7 Şubāṭ 1920 Cum‘a ertesi 

 

Öğleden sonra Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib Efendi telāmīzinden Şeyḫ Ḥüseyin 

ve ‘Azīz Efendiler ile geldiler. Mübārek bir ẕāttır. Şeyḫ Ḥüseyin Efendi’nin yeğeni 

genç Vāḥid ma‘iyyetlerinde idi. Yakında Hindistān’a gideceklerini vapur 

beklediklerini kumandan //XIX-09// Vāḥid’e söylemiştir. Şeyḫ Efendi’nin adresini 

Şeyḫ Ḥüseyin Efendi defterin son ṣaḥīfesine yazdı. Cenāb-ı Ḥaḳ Müslümānlara 

selāmet ve sa‘ādet iḥsān buyursun. Sağ el ile sağ eli tutup sıklama sıkmalı “Allāhü 

Ekber.” demeli  

 

Allāhü Ekber Allāhü Ekber Allāhü Ekber 

 

Seksen yaşında taḫmīn olunan bu pīr-i muḥtereme acıyorum. Kendisine rābıṭa-yı 

ma‘neviyye ḥāṣıl etmek istediğimi bugün söyledim. Ḳabūl buyurdu. Yā Rabbī 

Müslümānlara merḥamet eyle.  

 

9 Şubāṭ 1920 Pāzār ertesi 

 

Ḳableżżuhr sā‘at on bir buçukta Mafsūd Paşaların odasına geldi. Ben de orada idim. 

Đngilizce ‘Abbās Paşa’ya bir şeyler söyledi. Đsmimi ẕikr //XIX-10// etmesinden 

benden baḥsettiğini anladım. Faḳaṭ Đbrāhīm Bey yanımızda olduğundan Paşa bir şey 

söylemedi. Nihāyet Mafsūd gitti. Yemekten sonra Đbrāhīm Bey de gitti. Sa‘īd ve 

‘Abbās Ḥalīm Paşalar Ḥaẓerātıyla yalnız kaldık. Mafusūd Vālī’nin erkān-ı ḥarbiyyesi 
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ṭarafından Ḫayrī Efendi’den cevāb beklediklerini söylüyor ve “Ḥattā bugün mümkin 

ise cevāb yazmanızı istiyorlar.” diye a söylediğini beyān ve ifāde etmelerineyle 

evvelki mektūbum üzerine Vālī’nin görüşmek arzūsunda bulunduğu bir dereceye 

ḳadar teżāhür ettiğine her üçümüz de ẕāhib olarak yine muḫtaṣar ve faḳaṭ evvelkine 

nisbetle biraz daha vāẓıḥ ikinci bir mektūb yazmağa ḳarār verdik. Yarın gönderilmesi 

//XIX-11// muḥtemeldir.  

 

Öğleden sonra ikide Kotonera Ḫastaḫānesi’ne gittik. Raḥmī Beyle Diyārbekir Vālīsi 

Bedrī Bey’i ziyāret ettik. Midḥat Şükrī Bey ve Ḥasan Fehmī Efendiyle berāber gittik. 

Sā‘at dörde yirmi kala ‘avdet eyledik.  

 

Gece xx Prens ‘Abbās Paşa ile Vālī’ye yazılacak mektūbu yazdı. Đngilizce yazıldı 

sonra Türkçeye naḳledildi. Ṣūretleri maḥfūżdur. Ta’rīḫi yarınki 10 Şubāṭ ta’rīḫidir. 

Mektūb ‘aynen Ḫulāṣa-i me’āli  

 

Novo Vardala 10 Şubāṭ 1920  

 

Malta Vālīsi Feldmareşal Plümer Ḥaẓretlerine 

 

Valita 

 

Ekselans, 

 

Geçen 28 Kānūn-i Sānī ta’rīḫli mektūbuma cevāben Ẕāt-ı Devletinizden ṭaleb etmiş 

olduğum mülāḳātın mevẓū‘una dā’ir ziyāde ma‘lūmāt vermekliğim ṭaleb olundu. Her 

ne ḳadar evvelki mektūbda bunun ḫuṭūṭ-ı ‘umūmiyyesini taṣrīḥ etmekle şerefyāb 

olmuş isem de şimdi ma‘lūmātdār olmanızı ricā ederim ki yegāne maḳṣadım Ẕāt-ı 

‘Ālīnizi Müslümānları idāre edenlerden en büyük devlet olmak i‘tibāriyle Đngiltere ve 

kendi memleketimi daḫī ‘alāḳadār eden mevādda ve şimdi ‘Ālem-i Đslām’ı 

tehdīdinden korktuğum Bolşeviklik ‘aleyhine müştereken ḥareketin lüzūmunu 

ḥissettiğime dā’ir beyānātta bulunmak idi. Đḥtirāmāt-i fā’iḳemin ḳabūlünü Ẕāt-ı 

‘Ālīnizden ricā ederim.  

 

Şeyḫülislām-ı Sābıḳ 
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Ḫayrī  

 

Mektūb //XIX-12//  

 

[sağ ṭaraftaki pembe kurutma kāġıdı üzerinde: Bu mektūb evvelā Đngilizce yazılmış 

olduğundan Türkçesi böyle. Şīvemize pek de muvāfıḳ olmadı.] 

 

10 Şubāṭ 1920 Salı  

 

Vālī’ye yazılan mektūbu Mafsūd’a bugün ḳableżżuhr sā‘at on birde teslīm ettim.  

 

11 Şubāṭ 1920 Cehārşenbih 

 

Prens ‘Abbās Paşa ve Ḥabīb Beyle birlikte Mafsūd refāḳatiyle dişçiye gittik. Benim 

dişlerimi sildi. Sağ ṭaraf alt azı dişlerimden birinin daḫī doldurulması lüzūmunu ifāde 

ve bir daha gelmemi söyledi. Gününü kendi ta‘yīn edecektir. Sā‘at beş buçukta ‘avdet 

ettik. Yarın dokuzda (Polverista)’ya naḳlimiz resmen teblīġ olunmuş olunduğunu 

ḫaber aldık.  

 

Defter XVII 

 

Defter XIX 

12 Jeudi  12 Şubāṭ (Pençşenbih) 21 

Cemāẕiyyülevvel 

 

Yeni Vardala’dan Polverista’ya 

naḳledildik. //XVII-22// [sayfa XVII-23-

31 boş] 

 

12 Şubāṭ 1920 ve 21 Cemāẕiyyülūlā 1338 

Pençşenbih 

 

Polverista’ya geldik. Burası üç kat //XIX-

13// bir binādır. Her katta onar apartman 

vardır. Her apartmanda üçer ba‘ẓılarında 

dörder oda mevcūddur. Her apartmanın 

vüs‘atine göre dörder beşer kişi 

yerleştiler. Bana üst katta iki oda bir 

musluk-ı maḥalli bir apartman verdiler. 

Refīḳim kemāfissābıḳ Ḥabīb Beydir.  
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(Polverista) Đtalyanca “Bārūtḫāne” demek 

olduğunu Yüzbaşı (Kat) söylemiş idi. 

 

 

13 Şubāṭ 1920 Cum‘a 

 

Ẓābiṭ Mafsūd Pa Prens Paşaların odasında bana evvelce Đstanbul’dan gönderilen lāṭa 

ve şalvār gibi elbīse paketinin ḥālā vāṣıl olmadığından baḥisle iki def‘a teẕkere 

yazdığım ḥālde cevāb alamamış idim. Üçüncü def‘a bir teẕkere yazdım “Eğer 

bulunmak iḥtimāli yok ise bārī onu bildiriniz de bir daha sizi rāḥatsız //XIX-14// 

etmeyeyim.” demiş idim. Bu teẕkere üzerine geldi ve paketin içinde ne olduğunu 

su’āl etti. Ebūl‘ulā Bey ṭarafından gönderilen ba‘ẓı kitābların daḫī bana verilmediğini 

söyledim.  

 

14 Şubāṭ 1920 Cum‘a ertesi. 

 

18 Şubāṭ 1920 Cehārşenbih 27 Cemāẕiyyülūlā 338 

 

‘Abbās Paşa ile birlikte dişçiye* [*شج�'� yazılmış] gittik. Benim sağ ṭaraf alt çenedeki 

en son dişimi doldurdu. Şu ḥālde üç def‘a gittik. Đlk ve sonda birer dişimi doldurdu. 

Ortadaki mu‘āyenede ya‘nī ikinci x gidişimizde dişlerimi temizledi.  

 

Hindli Şeyḫ Maḥmūd Efendi Ḥaẓretleri bugün icāzetnāme verdi. //XIX-15//  

 

29 Cemāẕiyyülūlā 1338 ve 20 Şubāṭ 1336/1920 Cum‘a 

 

Bugün ‘Arabī ayın nihāyetidir. Cemre-i ūlādır. Havālar üç gündenberi bozuktur. 

Şiddetli cenūb-ı ġarbī rūzgārı devām ediyor. Hemān bu kışın en fenā havālarındandır. 

Ma‘hāẕā fevḳeṣṣıfr on dört on üçten aşağı derece inmiyor.  

 

Ḳableżżuhr Kumandan Polverista’yı dolaştı. Bu ayın 24 Şubāṭ’ta gidiyor imiş. 

 

1 Cemāẕiyyülāḫir 1338 ve 21 Şubāṭ 1336 Cum‘a ertesi 
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Gece fırtına durmuş. Bu ṣabāḥ havā sisli faḳaṭ güzeldir. Faḫrī Paşa’nın yāveri Şevket 

Bey Mülkiyye Ḳā’im-i Maḳāmı ‘Āṣım Beyle //XIX-16// bugün Đstanbul’a gidiyorlar. 

Gittiler.  

 

Faḫrī Paşa’nın ḫidmetçisi Ṣübḥānlı Muṣṭafā’yı cebren aldılar götürdüler. Evvelce 

Faḫrī Paşa’nın ḫidmetinde bırakacaklarını va‘ad etmişler idi. Kaptan Kat bir gün 

evvel va‘ad etti ve Faḫrī Paşa’dan bir müẕekkere istedi o da yazdı. Bunların va‘adleri 

de böyledir.  

 

23 Şubāṭ 336 Pāzār ertesi 

 

Diyārbekirli Feyẓī ve Zülfī ve Muhācirīn Müdīri Şükrī ve Aḥmed Agayef Beyler ile 

gezmeğe çıktık. Mafsūd berāberdir. ‘Umūmī baġçeyi gezdikten sonra Salima’da 

otelde çay içtik. Mafsūd yakında Đstanbul’a gideceğimizi ve bizi kendi götüreceğini 

söyledi.  

 

25 Şubāṭ 336 Şeyḫim Maḥmūd Ḥasan Esṣāḥib Ḥaẓretleri odama geldi. Sülūke dā’ir 

xx maḥremāne ba‘ẓı şeyler virdler ta‘līm etti. Đkindi çayını Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın 

odasında içtik. Şeyḫe yazma bir Delā’il-i Ḫayrāt hediyye ettim. Ispartalı Şafaḳzāde° 

[sayfanın dibindeki not: °Şafaḳzāde’nin yazısıdır]  

 

26 Şubāṭ M’ Pençşenbih – Sa‘īd Ḥalīm ve birāderi ‘Abbās Paşalar //XIX-17// ve 

Đbrāhīm Ṣāḥib ve Canbolat Beyler ile otomobil* [* yazılmış] ile ikide çıktık ا	+	*�

beş buçukta ‘avdet ettik. ‘Umūmī baġçede fotoğraf aldılar. Sonra (Bir Ziyunce)’de 

sā‘at dörtte çay içtik. “Bir” “Bi’r” “Zeviyyun” “zeytūn” muḥarrefidir. Maltız 

lisānında “zeytūn kuyusu” demektir. Kaptan Kat berāber idi.  

 

Dün Şeyḫ Maḥmūd Efendi’ye hediyye ettiğim (Delā’il-i Ḫayrāt)’ın son ṣaḥīfesine 

yazdığım muḫṭıra – ‘aynen 

 

4 و &:h, ا�	�'�� ارج	 دا��9 ان �A=ر ا�b iد ح67 ا���ح	9�� j'/�1ذ ا���G22 ا� 
'� ا�G ح�Iة ا= kه�� �ا�/��  ����هh, ا��

 ا�/�D و ا�H7م ا�G ج9'_ �G9�7 ا�:�2 و ) &+��9�-�A)� GA ح��k ا=��رة � �D ا��م ا���C�2ّ ج� Gّ�� ,و ح67 ا��0ر �و ان ��وم د���

�'A	1ا��'� و ا� J:'�� o�p7� ا�� J:م ا��H� ����9� ا��Dام ا�6�h اج1:�وا ان �1!��4وا ا�q���9 ا�k ا=
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٥ Sا=خ� Sم ا=ر&!�١٩٢٠ ش*�ط ٢٥ و ١٣٣٨ ج�9د	ء �  

 6'�
� &�ار ا��kAH ا�!�'� ��b:� ا} ا&����+ G خ'�S ش'j ا=�Hم  G��!ت �ا�' �'
���+� F	ل ور�7+� ک1*� ا�  

 

 335 māliyye 

 336 resmiyye 

 

27 Şubāṭ 1920 Cum‘a 

 

Buradaki eşyāyı da sabt-ı defter ettiler. Martın birinde Kumandan Đstron işten el 

çekiyor. Dünkü otomobilden mā‘adā bu güne ḳadar tekmīl otomobil maṣrafları 

‘Abbās Paşa vāsıṭasıyla Mafsūd’a naḳden verilmiştir. //XIX-18// 

 

28 x 

 

8 Cemāẕiyyüluḫrā 1338 ve 28 Şubāṭ 1336 Cum‘a ertesi  

 

Havā bozuktur. Ekseriyā vāḳi‘ olduğu vechile iki gündür şedīd bir şimāl rūzgārı 

esiyor.  

 

    1335 māliyye 

    1336 resmiyye 

9 Cemāẕiyyülūlā 1338 ve 29 Şubāṭ 1920 Pāzār 

 

Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Efendi geldi. Bir sā‘at ḳadar görüştük. Đkindi çayını 

berāber içtik. Şeyḫi Đmdādullāh Efendi’den baḥsetti. Mekke’de vefāt ettiği* [* �S�1ا  

yazılmış] Raḥmetullāh Efendiyle bir yanyana medfūn bulunduğunu ve her ikisinin 

Đngiliz żulmünden Hind’den firār edip Ḥicāz’da kaldıklarını söyledi. Raḥmetullāh 

Efendi ‘ulemādan idi. Đmdādullāh Efendi meşāyih-i ṣūfiyyedendir ve mu‘āṣırdırlar. 

Đmdādullāh Efendi’nin Ḳāḍī şeyhi Muḥammed Nūr Efendi olup silsileleri Ḥasan Baṣrī 

Ḥaẓretleri vāsıṭasıyla Faḫr-ı ‘Ālem Efendimiz Ḥaẓretlerine vāṣıl olduğunu gösterir bir 

silsilenāmenin nezdinde maḥfūż bulunduğunu söyledi.  

 

Yarın sene-i māliyye ibtidāsıdır. Resmiyye ve māliyye birleşerek 1336 ta’rīḫini 

vaẓ‘edeceğiz. //XIX-19//  
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[aşağıdaki not sayfa //XIX-10//’da baḥsi geçen adrestir] 

 

 -�*� د�	&�2 �4_ �:�ر��	ر

��o ه�2و��1ن G��!9ا� 	ا& G1 � ���� 

 iح�b 67د ح	9�� S	�	9ا� ��=	� ا�G ح�Iة �� 

&'��bر ا��9ر�'6 &�ار ا�!�	م ا�!�  

 

[defterin içinden çıkan kurşunkalemle yazılı mektup müsveddesi muhteviyatı aşağıda 

yazılıdır:] 

 

To the commandant of the P.O.W. camp 

 

Verdala 

 

Sir 

 

Referring to my letter dated 18 December last, would you kindly let me know what 

steps have been taken and if so whether any result is to be expected. It is true that I 

have received in the mean time a parcel from home, but that is not the one I refer to.  

 

Yours respectfully, 

 

Fī 3 Kānūn-i Sānī Sene 335  

 

Yazıldı.46 

 

Defter XVII Defter XX 

 

4üncü defterdir Malta – Polverista 

 

1 Lundi 1 Mart (Pāzār ertesi) 9 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

10 Cemāẕiyyüluḫrā 1338 ve 1 Şubāṭ ve 1 

Mart 1920 1336 Pāzār ertesi 
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Havā pek güzeldir. Sa‘īd Ḥalīm ‘Abbās 

Ḥalīm Paşalar ile Đsmā‘īl ve Tosun Beyler 

birlikte otomobil ile çıktık. ‘Umūmī 

baġçeye, eski e medīne civārında 

doktorun ḫānesine gittik. Oradan 

Salima’ya gittik çay içtik.  

 

Havā pek güzeldir. Bu hafta gelen 

(Taymis) gazetesinde47 Amerika ile 

Đngiltere’nin arasında bir müddettenberi 

ḥissedilmekte olan bürūdetin esbāb-ı 

‘adīdesinden biri de mütārekeden sonra 

Đngiltere ile Türkiyye arasında ḫafī bir 

mu‘āhede ‘aḳdedilmiş olmasıdır. Bu 

mu‘āhedenin metnini Fransız 

gazetelerinden biri yazmış. Bunu 

Taymis’e Amerika’daki muhābiri yazıyor. 

Meẕkūr gazetenin o sütūnu ḳaṭ‘edilip 

ḥıfżedilmiştir. Evrāḳım arasında bulunur. 

Bu fıḳra mülābesesiyle ḫāṭırıma gelen 

başka bir fıḳra-i mühimmeyi buraya ḳayd 

etmeyi muvāfıḳ gördüm. Şöyle ki: ‘Đzzet 

Paşa kabinesinde ‘adliyye nāżırı idim. 

Hey’et-i Vükelā’nın en mühim vażīfesi 

mütāreke mes’elesi oldu. Bir muraḫḫaṣın 

intiḫābı müẕākere olunmakta idi. 

Baḥriyye Nāżırı Ra’uf Beyle Ḫāriciyye 

Müsteşārı (elyevm Meclis-i Meb‘ūsān 

re’īsidir) Reşād Ḥikmet Bey taḳarrür 

tensīb ve taḳarrür etmek üzere idi. Meclis-

i Vükelā Bāb-ı ‘Ālī’de müctemi‘ iken 

‘Đzzet Paşa Mābeyn-i Hümāyūn’dan geldi 

– Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Dāmād Ferīd 

Paşa’nın muraḫḫaṣ olarak //XX-01// 

gönderilmesini pek arzū ettiğini – Dāmād 

Paşa’nın biraz deli olduğunu söylemiş ise 

de Şevketme’āb Efendimiz “Evet delidir 

faḳaṭ ben onu idāre ederim. Emīn olunuz 

fenā bir şey yapmaz. Kendisi de arzū 

ediyor gönderiniz.” buyurur. Paşa da emr-
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i şāhāneye imtisāl ederek “Peka‘lā.” 

demiş olduğunu ḥikāye ederek Ferīd 

Paşa’nın da muraḫḫaṣlarımıza ‘ilāve 

edilmesi lāzım geldiğini söyledi. Bunu 

meclis bir behe beht ve ḥayretle 

dinledikten sonra – Ra’uf Bey “Peki 

ammā Dāmād Ferīd Paşa mücerred ba‘ẓı 

ḥuṣū menāfi‘-i ḫuṣūṣiyye-i salṭanatı 

te’mīne çalışarak menāfi‘-i ‘umūmiyye-i 

milliyyeyi fedā etmeyeceğine naṣıl emīn 

olalım?” dedi. Ferīd Paşa’yı yakından 

bilenler derḥāl taṣdīḳ ettiler. * [*sağ 

ṭaraftaki pembe varak üzerindeki not: 

Ḥattā Şūrā-yı Devlet Re’īsi xxx Reşīd 

‘Ākif Paşa “Vāḳı‘a bu müṭāla‘a şāyān-ı 

nażardır.” dedi.] ‘Đzzet Paşa Ḥaẓretleri 

cidden nāmūslu ve ḥamiyyetli bir ẕāttır. 

Ferīd Paşa’yı da pek iyi tanır. Bu işte 

i‘timāda şāyān bulunmadığını bilir. 

Derḥāl ḫaṭāsını anladı – i‘tirāf-ı ḳuṣūr 

ederek dedi ki “Arkadaşlar ben eser-i 

ẓa‘af gösterdim. Sizin müṭāla‘anız 

doğrudur. Benim ḫaṭāmı taṣḥīḥ edelim.” 

dedi. Biz mecliste bu müẕākerede iken 

Ferīd Paşa da başka bir odada Ṣadr-ı 

A‘żam’dan ta‘līmāta bir sā‘attenberi 

intiżār etmektedir. //XX-02// Bīzebān ile 

bir pusula gönderdi “Sā‘at üç buçuğa 

geliyor dörtte sarāy-ı hümāyūnda 

bulunacağım. Yarın da ḥareket 

olunacağından emrinize muntażırım.” 

me’ālinde bir şey idi – sonra görüşmek 

üzere şimdilik Ẕāt-ı ‘Ālīlerinin teşrīf 
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buyurmaları ve bugün meşāġilin mülāḳāta 

māni‘ bulunduğu Ṣadr-ı A‘żam ṭarafından 

bir efendi vāsıṭasıyla müşārünileyhe teblīġ 

edildi.  

 

Telefon ile Mābeyn-i Hümāyūn Başkātibi 

derḥāl Bāb-ı ‘Ālī’ye meclise da‘vet 

olundu – Ṣadr-ı A‘żam “Şevketme’āb 

Efendimiz Ferīd Paşa Ḥaẓretlerinin 

muraḫḫaṣlığını irāde buyurmuşlar idi. 

Rüfeḳām bir mülāḥaża dermeyān ettiler ki 

pek doğrudur. Ferīd Paşa Ḥaẓretleri 

ḳudemā-yı vüzerādan bir ẕāttır. Muraḫḫaṣ 

olunca başmuraḫḫaṣ olmalıdır. Ḥālbuki 

Ra’uf Bey bilfi‘il vükelādan ve baḥriyye 

nāżırı olmak i‘tibāriyle başmuraḫḫaṣ 

olması lāzımgelir. Ferīd Paşa’yı da ikinci 

muraḫḫaṣ olarak göndermek de münāsib 

değildir. Đnşā’allāh Ferīd Paşa x 

Ḥaẓretlerinden başka zamān istifāde 

edeceğiz. Muraḫḫaṣlarımız Ra’uf Beyle 

Reşād Ḥikmet Bey yarın ḥareket 

edecekler. Efendimizin müsā‘ade 

buyurmalarını istirḥām ederiz.” //XX-03// 

Başkātib gitti. Ertesi gün de Ra’uf Beyle 

rüfeḳāsı ḥar Đzmir ṭarīḳiyle Mondoros’a 

ḥareket ettiler. Bu fıḳrayı olvaḳt ḫāṭıra 

olarak ḳaydettiğimi żannediyorum. Faḳaṭ 

defterlerim Đstanbul’da kaldığından tedḳīḳ 

edemem.48 

 

Bugün Taymis’in yazdığı bend üzerine 

bunu tekrār etmekten maḳṣadım o 
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müẕākere esnāsında Ferīd Paşa’nın 

muraḫḫaṣ olur ise ba‘ẓı menāfi‘-i salṭanatı 

mülāḥaża ederek devleti ḥimāye-i 

ecnebiyyeye tevdī‘ veyā menāfi‘-i 

‘umūmiyye-i milliyyeye muġāyir bir ḥāle 

cür’et edebilmesi düşünülmüş idi. Şimdi 

mevẓū‘-ı baḥs olan mu‘āhede (eğer ṣaḥīḥ 

ise) ‘acabā öyle bir mu‘āhede midir? 

Bunu istiḳbāl taṣdīḳ veyā tekẕīb edecektir. 

Đnşā’allāh tekẕīb eder. Böyle şeyin aṣlı ve 

esāsı olmaz veyāḫūd menāfi‘-i memlekete 

muġāyir bulunmaz. Taḫmīnen bir ay 

muḳaddem gizli gelen Đstanbul Türkçe 

gazetelerinden birinde okumuş idik. 

Đngiltere Başvekavekīli Loyd Corc Avam 

Kamarası’nda “Türkiyye ile olan 

mütārekenin ba‘ẓı mevādd-ı ḫafiyyesi 

vardır. Muṣālaḥanāmeye o mevādd da 

dercedilecektir.” demiş ve bunun aṣlı olup 

//XX-04// olmadığını gazetenin muḫbiri 

ṭarafından ‘Đzzet Paşa’dan sorulmuş o da 

ḳaṭ‘iyyen tekẕīb etmiş olmasına mebnī 

bunun gazeteler ṭarafından başvekīlin 

nuṭḳunun ber sehv-i tertīb olarak yazıldığı 

dermeyān kılınmış idi. Eğer bu mu‘āhede 

taḥaḳḳuḳ eder ise mütārekeye ẕeyl olarak 

yapılmış demek olur.  

 

Rüfeḳāmdan Ṣāḥibbeyzāde ‘Adliyye 

Nāżır-ı Esbaḳı Đbrāhīm Beyefendi şimdi 

yanıma geldi. Bu fıḳrayı okudum. 

Müşārünileyh de buna bir iki cümlenin 

‘ilāvesini iḫṭār etti ki* [*�% ا'�ى şeklinde 
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ayrı ayrı yazılmış] münāsibdir.  

 

(1) Tevfīḳ Paşa (‘Đzzet Paşa’dan sonra 

ṣadr-ı a‘żam) ṣadāretinde bir gün 

Amiral Kaltirop’un gemisine gitti. 

Orada yemekte kaldı. Bir iki sā‘at 

ḫuṣūṣī mülāḳātta bulunduğunu 

gazeteler yazmış idi. Kaltirop’un 

ziyāretinden muḳaddem Ṣadr-ı 

A‘żam’ın onu ziyāret etmesi ‘ādāt-ı 

düveliyyeye muġāyir olup bunun 

herḥālde fevḳel‘āde bir şey olduğuna 

delālet eder. 

 

(2) Bu mülāḳātın haftası içinde Meclis-i 

Meb‘ūsān fesḫedildi ve meclisin fesḫi 

günü ‘Adliyye Nāżırı Ḥaydar Mollā 

Efendi o zamān ‘Adliyye 

Encümeni’nde bulunuyor //XX-05// 

imiş. Meclisin fesḫolunacağını işitince 

ḥayret etmiş. Aṣlı olmadığını 

söylemiş. Ṭabī‘ī bir sā‘at sonra da 

meclis kapatılmıştır. Demek ki 

vükelānın ekserinin ḫaberi olmaksızın 

Meclis-i Meb‘ūsān fesḫedilmiştir. Bu 

fesḫin o mülāḳāt ile ‘alāḳadār ve o 

mu‘āhede ile münāsebetdār olduğunu 

mülāḥaża olarak beyān buyurdular. 

Ḫulāṣa ve mütārekeden sonra birinci 

ḍarbe-i meşrūṭiyyet sizin ‘Đzzet Paşa 

kabinesinin isti‘fāya icbār edilmesi 

ikinci ḍarbe de mcs Meclis-i 

Meb‘ūsān’ın o ṣūretle fesḫi olduğunu 
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‘ilāve ettiler.  

 

Ba‘deżżuhr ikide Sa‘īd Ḥalīm ve birāderi 

‘Abbās Paşalar ile Đsmā‘īl Canbolat ve 

Ḥüseyin Tosun Beyler otomobil ile çıktık. 

Evvelā ‘umūmī baġçeye oradan Eski 

Malta civārında bir tepe üzerinde bulunan 

evvelce bir daha gittiğimiz doktorun 

ḫānesine gittik. Oradan (Moste) = Vusta 

Ḳaryesi ṭarīḳiyle Salima’ya gittik çay 

içtik. Beş buçukta maḥbemsv 

Polverista’ya geldik. //XX-06// 

2 Mardi 2 Mart (Salı) 10 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Kafkasya cebhesindeki kumandanlardan 

Mīralay Mürsel Bey’i getirdiler. //XVII-

32// 

 

2 Mart 1920 Salı 

 

Bugün Mīralay Mürsel (Paşa) Bey’i 

getirdiler. Geçen şubāṭta Đngilizler 

Batum’da tevḳīf etmişler. Enver Paşa’nın 

birāderi Nūrī Paşa firār edince 

mūmāileyhi Batum’dan Çanakḳal‘e 

Boğazı’nda naḳlederek altı ay ḳadar orada 

Mecīdiyye Tabyası’nda tevḳīf eylemişler. 

Anadolu’da Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

teşkīl ettiği Ḳuvā-yı Milliyye’ye mensūb 

bir çetenin Akbaş mevḳi‘ine hücūm 

ederek orada müddaḫar bulunan sekiz bin 

ḳadar tüfenk ve beş yüz bin fişenk ve otuz 

ḳadar mitralyözü alıp Anadolu sāḥiline 

aşırmaları üzerine “Müryslsel Bey’i de 

kaçırırlar.” diye buraya getirmişler. 

Mülāzım Mafsūd geldi. Veysel Bey’e* 

[Mürsel Bey olması lazım ama sarih 

olarak L* 7'	 Veysel Bey yazılmış. Sürc-i 

kalem olacak] yer bulamadığından 
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“Hindliler birkaç güne ḳadar gidiyorlar 

birkaç gün için sizin odada kalabilir 

yanınızda* [*,�C%*�' yazılmış] kalmasına 

muvāfaḳat eder misin?” dedi. Ben de 

ṭabī‘ī muvāfaḳat ettim. Apartman üç 

odadır. Birinde ben dīgerinde Ḥabīb 

yatıyor. Üçüncü oturma odasını da 

Mürselsel Bey’e verdik. Faḫrī olarak 

paşadır. Aṣıl rütbesi mīralaydır. //XX-07//  

 

3 Mercredi 3 Mart (Cehārşenbih) 11 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Cevdet ‘Alī Münīf Fetḥī Sābit Beyler ile 

otomobil* [* ى ve ب ;yazılmış ا	+	*'

harflerinin noḳtaları yok] ile çıktık. Sent 

Antoniyo Baġçesi’ne oradan Bir 

Ziburçe’ye gittik. //XVII-33// 

3 Mart 1920 1336 Cehārşenbih 

 

Cevdet ‘Alī Münīf Fetḥī Sābit Beyler ile 

çıktık. ‘Umūmī baġçeye gittik. Oradan 

Bir Ziburce’de çay içtik. Beşte ‘avdet 

eyledik.  

 

 

Defter XX 

 

5 Mart 1920 Cum‘a  

 

Dişçiye gittiğimizi evvelce ḳaydetmiş idim. Bugün maṭlūbunu mübeyyin pusulalar 

geldi. Đki dişimi doldurmuş ve bir def‘a da temizlemiş idi. Üç vizite için üç Đngiliz 

lirasıyla üç şilin aldı. On sa iki arkadaşın dişlerine baktı elli Đngiliz lirası aldı. Allāh 

ḳahretsin. 

 

6 Mart 1920 Cum‘a ertesi 

 

Ba‘deżżuhr ikide Maḥmūd Kāmil ve Süleymān Nu‘mān Paşalar ve Polis Müdīr-i 

‘Umūmīsi Aḥmed ve bizim Ḥabīb Beyler ile otomobille çıktık. Sen Antonyo denilen 

‘umūmī baġçeye gittik. Oradan (Medīne) denilen Malta’nın eski merkezī şehrinden 
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dolaşarak Salima’ya gittik. //XX-08// Bermu‘tād Otel Oban’da çay içtik. Sā‘at beş 

buçukta ‘avdet eyledik. 

 

Bugün Türkçe gazeteleri verdiler. Kumandanlık Dā’iresi’nde toplanmış bir çok 

gazeteleri getirip ṣāḥiblerine teslīm ettiler. Kumandan (Đstron)’un çekilmesi yerine 

Kaptan (Kat)’ın ta‘yīn edilmesinin ilk eseri olacaktır. Đstron Đngilizdir ve bizlere her 

nevi‘ müşkilāt īḳā‘ından teleẕẕüẕ ediyor. Kat Maltızdır. Dīger Maltızlar gibi 

Đngilizlerden müştekīdir ve nisbeten ḥüsn-i mu‘āmele etmeyi arzū eder gibi 

görünüyor. Kat ile bir gün ‘Abbās Ḥalīm Paşa ve Đsmā‘īl Canbolat Bey birlikte 

Salima’ya gitmiş idik. Orada Prens ile Đngilizce görüştüler. Söz arasında “Eğer ben 

Đngiliz olsa idim şimdiye ḳadar ceneral olurdum.” demiş. Yirmi iki senelik ‘asker 

imiş. Rütbesi yüzbaşı imiş. Meslek-i ‘askerīye girdiğine* [*��'���% yazılmış] 

nādimdir* [*�� J��2 şeklinde ayrı ayrı yazılmış]. Tüccār yanına girmediğine pek 

müte’essiftir. Đngilizler Maltızlara i‘timād etmiyorlar mühim maḳām ve mevḳi‘leri 

vermiyorlar. (Kat) o gün Malta’nın idāresinden de //XX-09// pek az baḥsetti. Gelecek 

sene ibtidāsından i‘tibāren Maltalarlalılara muḫtāriyyet i‘ṭāsına x Đngilizlerin mecbūr 

olduğunu söyledi. Mıṣırlıların da istiḳlāli nihāyet iḥrāz edeceklerini temennī ḥāliyle 

‘ilāve etti. Mıṣır ḥālen ḥāl-i iḫtilāldedir. 

 

Defter XVII Defter XX 

 

9 Mardi 9 Mart (Salı) 17 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Đngiliz ‘askerī müte‘ahhidlerinden Maltız 

Appa’nın ḫānesine gittik. ‘Abbās Paşa 

Đsmā‘īl Bey Ṣalāḥ Bey Đbrāhīm Bey 

berāber otomobil ile gittik. Ev ṣāḥibesi 

bize çay ikram etti. //XVII-36// 

 

9 Mart 1920 Salı 

 

‘Abbās Ḥalīm Paşa Đsmā‘īl Canbolat, 

Đbrāhīm Ṣāḥib ve Ṣalāḥ Cimcoz Beyler ile 

otomobil ile çıktık. Malta Adası’nın şimāl 

cihetinde Salima’nın ilerisinde Sen Jorj 

Limānı kenārında Đngiliz ‘askerī 

müte‘ahhidlerinden (Apa)* 

[*kurşunkalemle yazılmış] nāmında 

Maltalı bir ẕātın ḫānesine gittik. Bir gün 

evvelden ḫāne ṣāḥibleri ṭarafından 

Mafsūd vāsıṭasıyla çaya da‘vet edilmiş 
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idik. Merāḳ bu ya bizi görmek görüşmek 

istiyorlar. Baġçesi vāsi‘ ve muntażamdır. 

Nādīde ṭuyūr ve ḥayvānāt çoktur. Cālib-i 

diḳḳat ağaç ve çiçekleri vardır. Pek çok 

pāra ṣarfetmiş olduğu yek nażarda 

görülüyor. //XX-10// Ḫāne ṣāḥibesi ile 

hemşīresinin kızı bizi baġçede ve ḫānede 

gezdirdiler (Ben baġçe gezer iken ziyāde 

yoruldum refāḳat edemedim. Mafsūd 

ḫānenin derācesinde* [*�ا��� yazılmış; 

 taraça olacak) bir iskemle verdi 1را��

orada oturdum) ve ikrām ettiler çay 

verdiler. Beş buçukta ‘avdet eder iken 

yolda çifte bārgīrli bir ‘araba içinde ev 

ṣāḥibini gördük. Taḫmīnen elli yaşlarında 

sarı kır bıyıklı* [*��-�*��
 yazılmış] maṭrūş 

bir ādamdır.  

 

Defter XX 

 

10 Mart 1920 Cehārşenbih  

 

Ḳableżżuhr on birde Kaptan Kat ile Mafsūd Prenslerin odasında idiler. Kat “Ḫayrī 

Efendi arkadaşlarını dışarıya çıkarmak için yoruluyor. Ḥālbuki rāḥatsızdır. Bundan 

sonra zaḥmet etmesin.” (Sa‘īd Paşa’ya ḫiṭāben ) “Siz de çıkarsınız.” dedi. Bu sözden 

arkadaşlara müsā‘ade edileceği anlaşıldı. Ṭabī‘ī memnūn olduk. Faḳaṭ ṣarīḥ olarak 

söylememesi esbābını anlayamadım. Bilāḫere anlayacağız.  

 

Defter XVII Defter XX 

 

12 Vendredi 12 Mart (Cum‘a) 20 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

21 Cemāẕiyyüluḫrā 1338 ve 12 Mart 1920 

Cum‘a 
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Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib 

Ḥaẓretleri refīḳleriyle birlikte 

memleketlerine gitmek üzere vapura 

gittiler. Rabbim selāmet versin. Đngilizlere 

i‘timād cā’iz değildir. Yolda 

alıkoymasınlar.  

 

Hindlilere bir mektūb yazdık Şeyḫ ile 

gönderdik. //XVII-37// [sayfa XVII-38 

boş] 

 

Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib 

Ḥaẓretleri refīḳleri Şeyḫ Ḥüseyin ve ‘Azīz 

Efendiler ve Vāhid ile birlikte //XX-11// 

ḳableżżuhr onda vapura gittiler. 

Hindistān’a gidecekler inşā’allāh 

Đngilizler yolda tebdīl-i fikr etmezler. 

Hind Müslümānlarının memleketimiz ve 

Ḫilāfet-i Đslāmiyye’ye karşı iżhār ettikleri 

ḥarekāt-ı dīndārāneden dolayı bir mektūb 

yazıp Şeyḫ’e Ḥācī ‘Ādil Beyefendi teslīm 

etti. Mektūbun ṣūreti 

 

Hindistān fuḥūl-ı ‘ulemāsından 

Ṣadrülmüderrisīn Mevlānā Şeyḫ Maḥmūd 

Ḥasan Ṣāḥib Ḥaẓretlerine 

 

Esselāmün‘aleyküm ve raḥmetullāhi ve 

berekātuhu 

 

Hind Müslümān kardeşlerimizin ḥuḳūḳ-ı 

islāmiyyeyi müdāfa‘a emrindeki 

mücāhedesi bilcümle Müslümānlar gibi 

biz Malta’da bulunanları da ilelebed 

minnetdār eylemiştir. Bu ḫuṣūṣta 

okuduklarımız ve işittiklerimiz 

ḳalblerimizi envār-ı meserretle, 

gözlerimizi dumū‘-ı minnetle dolduruyor. 

Size o ‘ālicenāb ve mu‘ażżam Hind 

‘ālem-i islāmının bir ferd-i //XX-12// 

fāẓılı ṣıfatıyla ḫiṭāb ederek ṣamīm-i 

ruḥumuzdan nub‘ān eden şükrānlarımızı 

tevdī‘ ederiz ve Cenāb-ı Ḥaḳḳın Đslām’ı 

her yerde dā’imā ‘ālī etmesini, bütün 
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Đslām’ın ḳurretül‘aynı olan Ḫilāfet ve 

Salṭanat-ı Đslāmiyye’yi maṣūn ve maḥfūż 

bulundurmasını taẓarru‘ ve niyāz eyleriz 

Efendim Ḥaẓretleri.  

 

20 Cemāẕiyyüluḫrā 1338 Malta Polverista  

 

Sābıḳ ‘Adliyye Nāżırı 

Đbrāhīm 

 

Sābıḳ Meclis-i Meb‘ūsān Re’īsi 

Ḥācī ‘Ādil 

 

Sābıḳ Şeyḫülislām 

Ḫayrī 

 

Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmāniyye’nin Sābıḳ 

Ṣadr-ı A‘żamı 

Meḥmed Sa‘īd 

 

Esbaḳ Sinob Meb‘ūsu 

Ḥasan Fehmī 

 

Medīne-i Münevvere Muḥāfıżı 

Ferīḳ Faḫrī 

 

Ḥācī ‘Ādil Beyefendi tebyīẓ etti. Bugün 

gitti eliyle Şeyḫ’e verdi. //XX-13//  

 

16 Mardi 16 Mart (Salı) 24 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ḳableżżuhr sā‘at on birde Malta Vālīsi 

25 Cemāẕiyyüluḫrā 1338 ve 16 Mart 1920 

Salı 

 

Ḳableżżuhr sā‘at on birde Malta Vālīsi 



 

 

488  

Mareşal Plümer Polverista’ya geldi. Ba‘ẓı 

odalara girdi. Benim odama da geldi 

“Kud morning.” dedi. Yekdīgerximizi 

süzdük. Çıktı gitti. //XVII-39// [sayfa 

XVII-40 boş] 

 

Mareşal (Plümer) geldi. Ba‘ẓı odaları 

gezdi. Bizim odaya da geldi. Ben yatak 

odasından çıkmak* [*���-�. yazılmış] 

istemedim. Kaptan Kat geldi. Vālī’nin 

oturma odasında beklemekte olduğunu 

başıyla işāret etti. Çıktım. Ayakta “Gud 

morni.” dedi. Yekdīgerimizi süzdük. Çıktı 

gitti. 10 Şubāṭ 920 ta’rīḫinde yazdığım bir 

mektūb ile bu vālīden mülāḳāt istemiş 

idim. Tafṣīlātı bundan evvelki defterimde 

meẕkūrdur. Şimdiye ḳadar muvāfaḳat 

veyā redde dā’ir bir cevāb verilmemesine 

nażaran görüşmeyecek demektir. Ne için 

görüşmek istediğimi ve maḳṣad-ı 

mülāḳāta esās olan māddeleri ‘aynen 

buraya ḳaydetmeyi fā’ideli görüyorum.  

 

Söylemek istediğim şeyleri olvaḳt bir 

varaḳaya //XX-14// ḳaydetmiş idim. Onu 

‘aynen naḳlediyorum. Malta Polverista 25 

Cemāẕiyyülevvel 1338 ve 16 Şubāṭ 1336 

Pāzār ertesi 

 

Meẕkūr varaḳa bu ta’rīḫte tanżīm edilmiş 

Ḥabīb Bey tebyīẓ etmiş idi. Bugün tamām 

bir ay oluyor. 

 

Elif. Ḫilāfet-i Đslāmiyye ile Đngiltere 

arasında ḥüsn-i münāsebāt te’sīsi lāzım ve 

ẓarūrīdir. Çünki: 

 

1. Đngiltere Devleti ‘Ālem-i Đslām’ın 

ḳısm-ı a‘żamına māddeten ḥākimdir.  
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2. Bu Müslümānların ‘aynı zamānda 

Maḳām-ı Ḫilāfet’e bir merbūṭiyyet-i 

ma‘neviyyeleri vardır. Bunun izālesi 

ġayri ḳābildir. 

3. O Müslümānların Maḳām-ı Ḫilāfet’e 

olan merbūṭiyyet-i ma‘neviyyeleri 

Đngiltere’ye olan merbūṭiyyet-i 

māddiyyelerini iḫlāl etmez.  

4. Bil‘akis bu iki ḳuvvet arasında 

i‘timād-ı müteḳābile müstenid ḥüsn-i 

münāsebetin* [*L9&�7&ت yazılmış] 

te’essüsü bu merbūṭiyyet-i 

māddiyyeyi te’yīd ve taḳviyye eder. 

5. Müslümānlar ḫalīfesiz olamaz. 

Ḫalīfenin de müstaḳil //XX-15// 

olması şarṭtır. Ḫalīfenin Đstanbul’dan 

çıkarılması memleketin inḳısāma 

uğratılması gibi aḥvāl ve veḳāyi‘ 

bütün ‘Ālem-i Đslām’ı taṣavvur 

edilemeyecek derecede pek ziyāde 

müte’essir eder ve Bolşevikliğe 

atılmasına sebeb olur.  

 

Be. Bolşeviklik fikrinin ‘Ālem-i 

Đslām’a sirāyetinden biḥaḳḳın 

ḫavfolunmalıdır.  

 

1. Esāsen Bolşeviklerin ġāyesiyle 

Müslümānların gāyesi bir değildir.  

2. Müslümānların Bolşevikler ile kolay 

kolay ittiḥād etmelerine iḥtimāl 

verilmemelidir.  

3. Ancak Müslümānların mevcūdiyyet-i 
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siyāsiyye ve dīniyyeleri tehlikeye 

ma‘rūẓ bırakılır ise olvaḳt 

birleşmelerinden korkulur.  

4. Cebir ve isti‘māl-ı ḳuvvet gibi yalnız 

esbāb-ı māddiyye Bolşevikliğin 

‘Ālem-i Đslām’a sirāyet etmesine 

māni‘ olamaz. Ḫalīfenin nüfūẕ-ı 

ma‘nevīsi daḫī bu esbāb-ı māddiyyeye 

inẓimām ederse tehlikenin önü 

alınabilir. //XX-16// 

 

Se. Türkler Ḥarb-ı ‘Umūmī’ye iştirāke 

mecbūr edildiler. 

 

1. Ḥarb-ı ‘Umūmī’ye ḳadar Türkler ile 

Đngilizler arasında münāsebāt-ı ḥasene 

devām edegelmiştir.  

2. Ḥattā Sa‘īd Paşa ve Maḥmūd Şevket 

Paşa kabineleri zamānında ittifāḳ 

teklīf edildi. (‘Irāk)’taki mesā’il-i 

mu‘allaḳanın tamāmen ḥalli için Ṣadr-

ı Esbaḳ Ḥaḳḳī Paşa Londra’ya 

gönderildi. Sa‘īd Paşa merḥūm 

zamānında – Đstanbul ve ḥavālīsinin 

ḥimāye-i ‘askeriyyesi altına vaẓ‘ı için 

vuḳū‘bulan – Rusya teklīf-i ḫafīsinden 

yalnız Đngiltere Devleti müsāre‘eten 

ḫaberdār edildi. Ben de o kabinelerde 

dāḫil idim (evḳāf nāżırı idim). Ḫulāṣa 

Đngilizlere her vesīleden bilistifāde 

taḳarrüb etmek ve dā’imā ḥüsn-i 

münāsebātı muḥāfaża etmek arzūsunu 

ḥarbden evvel defā‘atle iżhār eden 
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Türkiyâ’ya rūy-ı muvāfaḳat 

gösterilmedi.  

3. Bil‘akis Türklerin ta’rīḫī düşmanı olan 

* [*olan iki kere yazılmış] Rusya 

Ḥükūmetiyle ittiḥād edildi. //XX-17// 

Türkler yalnız bırakıldı. 

Mevcūdiyyetleri ve memleketleri 

ḫaṭarlı bir ḥālde terkedildi. Ḥarbe 

girmeğe mecbūr oldular. Cihād da 

i‘lān olundu. Ḥattā cihād fetvāsını 

imẓā eden şeyḫülislām daḫī benim.49  

 

Đşte bu māddeler üzerine beyānātta 

bulunmak millet ve memleketin 

menāfi‘ine ḫidmet etmek edebilmeğe 

çalışmak* [*��9ش'��. yazılmış] Sa‘īd ve 

‘Abbās Ḥalīm Paşalar ile aramızda 

bilmüẕākere taḳarrür etmiş idi. Bu 

müẕākereye bir de yalnız refīḳ-i ḳadīmim 

Ḥabīb Bey vāḳıf idi. Başka  

 

20 Samedi 20 Mart (Cum‘a ertesi) 28 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Đstanbul’dan altı kişinin geleceğini 

Yüzbaşı Kat söyledi faḳaṭ istiḥẓārāta 

bakılırsa daha ziyāde olacaktır. //XVII-

41// 

 

20 Mart 1920 Cum‘a ertesi  

 

Đstanbul’dan altı kişinin daha Malta’ya 

geldiğini Kaptan Yüzbaşı Kat söyledi. 

Polverista’kanın* [*L27ت�'�,�		� 

yazılmış] alt katını taḫliyye ettiler. 

Avusturyalıları arka cihetinde bulunan 

kışlanın odalarına naḳlettiler. Taḫliyye 

olunan odalara karyola ve dōlāb gibi eşyā 

getirdiler. Ancak getirilen eşyāya nażaran 

on altı kişinin geleceğini //XX-18// 

taḫmīn ettik. “Yarın gelecek.” dediler.  
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22 Lundi 22 Mart (Pāzār ertesi) 30 

Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ra’uf Bey, Maḥmūd Paşa, Cevād Paşa, 

Cemāl Paşa, Taḥsīn Bey Fā’iḳ Bey Şeref 

Bey Kara Vāṣıf Bey Nu‘mān Usta Şevket 

Bey Es‘ad Paşa geldiler. Đstanbul’dan 

Malta’ya bugün vāṣıl oldular. //XVII-42// 

[sayfa XVII-43 boş] 

 

22 Mart 1920 Pāzār ertesi 

 

Vasaṭī on ikiye ḳarīb idi. Đstanbul’dan on 

bir kişi geldi.  

 

Çürüksulu Maḥmūd Paşa 

Meb‘ūsāndan Esbaḳ Baḥriyye Nāżırı 

Ra’uf Bey 

“ “ Sābıḳ Ḥarbiyye Nāżırı 

Cemāl Paşa Mersinli 

“ “ Esbaḳ Ḥarbiyye Nāżırı 

Erkān-ı Ḥarb-ı ‘Umūmiyye Re’īsi Cevād 

Paşa 

“ “ Erẓurūm Vālīsi Taḥsīn Bey 

“ “ Edirne Meb‘ūsu Fā’iḳ Bey 

“ “ “ “ Şeref Bey 

“ “ Kara Vāṣıf Bey 

“ “ Đstanbul Meb‘ūsu Nu‘mān 

Efendi 

Mīralay Şevket Bey – Çanakḳal‘e 

Kumandanı 

Kemāl Es‘ad Paşa 

 

Đngilizler Đstanbul’un işġālini müte‘āḳib 

derdest ile bir vapurda tevḳīf eylemiş 

oradan bir dritnota naḳlederek Malta’ya 

getirmiştir. Đstanbul’dan pençşenbih //XX-

19// günü ḥareket etmişler. Ra’uf Beyle 

Kara Vāṣıf Bey’i mecsile meclisten 

almışlar ve cebren aldıklarını mübeyyin 

bir de ‘ilm ū ḫaber vermişler. Erte gün de 

Fā’iḳ Bey’i Şeref Bey’i Nu‘mān Efendi’yi 
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almışlar. Dīger ẕevātı ḫānelerinden 

kaldırıp götürmüşler. //XX-20//  

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

25 Jeudi  25 Mart (Pençşenbih) 3 

Receb 

 

Öğleden sonra Sa‘īd Ḥalīm ve ‘Abbās 

Paşalar ile Đsmā‘īl Canbolat ve Đbrāhīm 

Beyler birlikte otomobil ile çıktık. Sent 

Antoniyo Baġçesi’nde fotoğraflar aldılar. 

Sonra Salima cihetinde Otel Savo’da çay 

içtik. //XVII-44// 

 

25 Mart 336= 1920 4 Receb 1338 

Pençşenbih 

 

Öğleden sonra Sa‘īd Ḥalīm ve birāderi 

‘Abbās Paşalar ile Đsmā‘īl Canbolat ve 

Đbrāhīm Beyler birlikte otomobil* 

[* yazılmış] ile çıktık. Sent ا	+	*�

Antonyo Baġçesi’nde fotoğraflar aldılar. 

Sā‘at beşte Salima cihetinde (Otel 

Savo)’ya gittik çay içtik. Sā‘at altı 

buçukta ‘avdet ettik. Ṣabāḥleyin baġçede 

Polverista’nın baġçesinde Çürüksulu 

Maḥmūd Paşa ve Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi 

Cevād Paşa ile bir sā‘at ḳadar konuştuk. 

Bizim Đstanbul’dan Malta’ya sevḳimiz 

ḥaḳḳında Maḥmūd Paşa’nın ma‘lūmāt ve 

müṭāla‘ātını sordum çünki o zamān 

kabinede neżārettxxx nāżır olarak 

bulunuyor idi. Ber vech-i ātī beyānātta 

bulundu:  

 

“Sizin sevḳolunacağınıza dā’ir hīç 

ḫaberimiz yok idi. O gün işittik. Meclis-i 

Vükelā’da sorduk. ‘Adliyye Nāżırı Vaṣfī 

Ḫāce’nin ifādesinden Đstanbul’da siz 

Bekirağa Bölüğü’nde iken yekdīgerini 

ta‘ḳīb eden mitinglerden ürkmüşler sizi 

cebren alacaklarından korkmuşlar çünki 



 

 

494  

Muḥāfıż Seyyid Paşa muḥāfażadan iżhār-ı 

‘acz etmiş. Bunun üzerine Đngiliz ve 

Fransızlara sizi muḥāfaża eylemelerini 

teklīf etmişler onlar da bilḳabūl ‘asker 

göndermişler idi. Sonra yine emīn 

olamayarak bütün bütün Đngilizlere teslīm 

ve sevḳ etmiş olduklarını anladık. 

Protesto edip etmediklerini sorduk. 

Mütereddidāne ‘Söyledik bakalım.’ 

dediler. Ḫāriciyye Nāżırı Ṣadr-ı A‘żam 

Ferīd Paşa idi. Seyyid Paşa //XXIII-01// 

bir gün ‘Ben Đttiḥādcıları muḥāfaża 

edemeyeceğim. Mitingler oluyor bir gün 

gelip almaları muḥtemeldir.’ demiş. 

Ḥükūmeti idāre edenler ‘Alabilirler mi bu 

iḥtimāl var mıdır?’ demeleriyle Seyyid 

Paşa başını bir ṭarafa eğip bir vaẓ‘-ı 

maḫṣūṣ alarak ‘Alabilirler.’ demesiyle 

onlar da ‘Öyle ise evvelce verdiğimiz 

ḳarārı taṭbīḳ ederiz.’ demişler.” Bu 

ḥikāyeyi Cevād Paşa da te’yīd etti ve 

bizim Đngilizlere teslīm olunmamız Ferīd 

Paşa Ṣabrī Efendi ‘Alī Kemāl Vaṣfī Ḫāce 

aralarında taḳarrür etmiş olduğunda şübhe 

olmadığını beyān ve ifāde ettiler.  

 

Dāmād Ferīd Paşa mevḳi‘-i iḳtidāra gelir 

gelmez arkadaşlarıyla verdikleri ḳarār: 

bizi tevḳīf ile Đstanbul’un muḫtelif 

maḥallerinde müte‘addid dīvān-ı ḥarbler 

teşkīl ederek mevḳūfları onlara taḳsīm 

ederek muḥākemelerini sür‘atle intāc 

ederek birçoklarını i‘dām ederek işi 
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bitirmekten ‘ibāret imiş. Buna Ḥarbiyye 

Nāżırı Şākir Paşa ile Aḥmed ‘Abūk Paşa 

muḫālefet etmişler “Bu bizim elimizden 

gelmez.” demişler. Cenāb-ı Ḥaḳḳın ‘avn 

ve ‘ināyetiyle bu emellerine muvaffaḳ 

olamamışlar. Şimdi “O ḳarārı niçin taṭbīḳ 

ve icrā edemedik?” diye esefḫān olmakta 

idüklerini Maḥmūd Paşa söyledi.  

 

Ben Bekirağa Bölüğü’nde mevḳūf iken 

şā‘ir-i şehīr-i müsellem* [*م��9 yazılmış; 

müslim de olabilir] ‘Ākif Bey Velī‘ahd 

Ḥaẓretlerinden selām ve iltifāt teblīġ etti 

ve Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa ile selefim Mūsā Kāżım Efendi’nin 

//XXIII-02// ve Ṣāḥibmollāzāde Đbrāhīm 

Bey’in bir de bu ‘abd-ı ‘ācizin ḥaḳlarında 

verilecek ḥükm-i i‘dāmı infāẕ ve icrā 

ettirmeyeceği va‘ad-ı ḳavīsinde bulunmuş 

olduğunu tebşīr etti. Đ‘dām ḳarārı netīce-i 

muḥākemede taḥaḳḳuḳ edebileceğinden 

şimdiden i‘lā i‘dām ḥükmünün taḫfīfi 

va‘ad-ı ‘ālīsini biraz ġarīb gördüğümden 

‘Ākif Bey’in bunu yanlış anlamış 

olduğuna ve bu tebşīr yakında bizim taḫlīṣ 

ve taḫliyyemize mütedā’ir bulunduğuna 

ẕāhib olmuş idim. Sonra muṭṭali‘ 

olduğumuz aḥvāl ve Maḥmūd Paşa’nın bu 

beyānı ‘Ākif Bey’in tebşīrinin pek yerinde 

ve zamānında vuḳū‘bulmuş olduğunu 

şimdi taḳdīr ediyorum.  

 

ا��:J ا�G ا�o�p ان ت$ � �G و ت�حG29 و ت1	ب ��G و 
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27 Samedi 27 Mart (Cum‘a ertesi) 5 

Receb  

 

Süleymān Nażīf Celāl Nūrī Ebūẓẓiyāzāde 

Velīd Beyler ile Đstanbul Muḥāfıżı 

Mīrlivā Sa‘īd Paşa’yı getirdiler. //XVII-

45// 

 

27 Mart 1920 Cum‘a ertesi 

 

Đstanbul’dan dört ẕātın daha getirilmekte 

olduğunu söylediler. Aḫşām üzeri sā‘at 

altı buçukta Süleymān Nażīf ve Celāl 

Nūrī ve Ebūẓẓiyāzāde Velīd Beyler ile 

xxx Sa‘īd Paşa’yı (Đstanbul muḥāfıżı imiş) 

getirdiler. Bunların ne Đttiḥādcılıkla ve ne 

de* [*ve ne de iki kerre yazılmış] ḳuvā-yı 

milliyyeye ṭarafdārlıkla ‘alāḳaları yoktur. 

Üçü gazetecidir. Ferīd Paşa ‘aleyhinde 

neşriyyātta bulunmuşlardır. Sa‘īd 

Paşa’nın sebeb-i tevḳīfini kendisi de 

bilmiyor. //XXIII-03//  

 

Dāmād Ferīd Paşa’nın yine ṣadārete 

geleceği bunun Đngilizler ile bütün bütün 

tevḥīd-i mesā‘ī edeceği ve bundan 

bilistifāde evvelce muvaffaḳ olamadıkları 

fecāyi‘i bu kerre icrā edeceği 

żannolunuyor.  

 

Celāl Nūrī Bey Velī‘ahd Mecīd Efendi 

Ḥaẓretlerinin ‘aṣabī bir ḥālde 

bulunduğunu söylüyor.  

 

Defter XXIII 

 

[iç kapakta: Malta Polverista defter (5)] 

 

Beşinci Defter Malta Polverista 
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28 Mart 1920 Pāzār 

 

Đstanbul’dan iki ẕātın daha geleceğini Mülāzım Mafsūd bugün Ferīd Bey’e söylemiş. 

Ġālibā temādī edecektir.  

 

Defter XVII 

 

29 Lundi 29 Mart (Pāzār ertesi) 7 Receb 

 

Yine bir dritnot ile Vaḳit gazetesi 

muḥarriri Aḥmed Emīn ve Đstanbul Polis 

Đdāre-i ‘Umūmiyyesi Ḳısm-ı Siyāsī 

Müdīri Mu‘ammer Beyler getirildiler. 

//XVII-46// 

 

Defter XXIII 

 

29 Mart 1920 Pāzār ertesi 

 

Yine bir dritnot ile Đstanbul’dan Vaḳit 

gazetesi ṣāḥibi Aḥmed Emīn ve Polis 

Đdāre-i ‘Umūmiyyesi Ḳısm-ı Siyāsī Re’īsi 

Mu‘ammer Beyler geldi. Öğle ṭa‘āmında 

Mu‘ammer Bey bizimle bulundu – 

kendisi Ḳısm-ı Siyāsī re’īsi imiş. 

Đngilizler Đstanbul’da ḫafī bir polis teşkīl 

ettiklerini ve Đstanbul ḫalḳından 

ba‘ẓılarının bunlar ile münāsebātdār 

olduğunu ḫaber almış ta‘ḳīb ettirmiş. 

Bunun ḥaḳīḳat olduğunu anlamış. Sa‘īd 

Mollā ve ‘Abdullāh Cevdet gibi xxx 

eşḫāṣın Đngilizlere ālet ve a vāsıṭa 

olduğunu öğrenmiş. //XXIII-04// Faḳaṭ 

Đngilizler de bunun bu vuḳūfunu 

öğrenmişler. Bir gün i vapur iskelesinde 

yakalamışlar ellerine kelepçe vurarak 

‘Arabyan Hanı’nda iḫtilāṭtan memnū‘ 

olarak bir māh ḳadar ḥabsetmişler. 

Oradan buraya getirmişler. Đstanbul’da 

Đngilizler ile münāsebātta bulunan 

eşḫāṣınsdan yalnız Sa‘īd Mollā ile 

‘Abdullāh Cevdet’i ẕikretti. Dīgerlerinin 
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isimlerini söylemekten teḥāşī ediyor idi. 

Zavāllı çok taẓyīḳ görmüş kendisini i‘dām 

ile tehdīd etmişler ḥattā vapura irkāb eder 

iken başından fesini alıp bir çuval 

örtmüşler ellerine kelepçe takmışlar. O 

ḥāl ile x dretnota* [*��	2 +'�� yazılmış] 

götürmüşler. Ḳuvve-i ma‘neviyyesi 

bozulmuş ağlamakta idi.  

 

Aḫşām yemeğinde Aḥmed Emīn berāber 

idi. Bu metānetini bozmamış kemāl-ı 

i‘tidāl ile aḥvālden baḥsetti. Sa‘īd 

Mollā’nın ve ‘Abdullāh Cevdet’in 

Feylesof Rıẓā Tevfīḳ’in ve ‘Alī Kemāl’in 

Đngilizlerin bu tevḳīfātına ālet ve vāsıṭa 

olduklarını x Çürüksulu Maḥmūd 

Paşa’nın tevḳīf ve buraya sevḳ olunması 

üzerine Topçu Ferīḳi a‘yāndan Rıẓā 

Paşa’nın Meclis-i A‘yān’da vuḳū‘bulan 

müdāfa‘asına cevāben Rıẓā Tevfīḳ Bey’in 

cevāb verdiğini ve işin bizim elimizden 

çıkıp daha büyük ellere geçtiğini artık 

bununla meşġūl olunmamayı tavṣiyye 

ettiğini ve Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası’nın 

da bu işlerde ‘alāḳadār bulunduğunu 

söyledi. Yemekte ḥāẓır bulunan Sa‘īd 

‘Abbās Ḥalīm Paşalar ile Đbrāhīm Ṣāḥib 

Bey’in ḥuẓūrlarında //XXIII-05// anlattı.  

 

Mu‘ammer Bey bize müte‘alliḳ şāyān-ı 

ḳayd ve ehemmiyyet bir şey söyledi. 

‘Arabsa ‘Arabyan Hanı’nda mevḳūf iken 

kendisini isticvāb eden Đngiliz ḳā’im-i 
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maḳāmlarından * [*boşluk]’in kendisinin 

Malta’ya sevḳolunacağını beyān 

münāsebetiyle Malta’da bulunanlarından 

bir ḳısmının beynelmilel bir maḥkemede 

muḥākeme edileceklerini ve dīger 

ḳısmının da Đstanbul’a getirilip ‘Osmānlı 

maḥkemesinde muḥākeme olunacaklarını 

ancak kendilerince muvāfıḳ bir kabinenin 

teşekkülünü beklemekte olduklarını 

söylemiştir.  

 

Bu kabine de bugünlerde teşekkül etmek 

üzere bulunan Ferīd Paşa kabinesi 

olduğunda şübhe yoktur. Gelenlerin 

ifādesine nażaran vaṭanın hemān kāffesi 

denilecek derecede ekseriyyet-i 

‘ażīmesinin Ferīd Paşa ve ‘avanesine 

‘aleyhdār bulunduğu ḥālde her naṣılsa 

Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī Ferīd Paşa’nın 

ṣadāretini arzū etmekte olduğunu 

söylüyorlar. Đngilizler de Ferīd Paşa’yı 

istiyorlar imiş. Faḳaṭ Anadolu’da ḳıyām 

eden ḳuvā-yı milliyyenin ufak ṣadmeler 

ile izāle edilemeyeceğini büyük 

ḳuvvetlerin sevḳine de zamān ve mekānın 

müsā‘id olmadığını ‘ilāve ediyorlar. 

Ba‘ẓıları Ferīd Paşa’nın mevḳi‘-i iḳtidāra 

gelmesini bir felāket olarak telaḳḳī ediyor 

dīger ḳısım ise Ferīd Paşa’nın mevḳi‘-i 

iḳtidāra gelmesiyle ḳudret-i siyāsiyyesi* 


��ة �7��7��7*] yazılmış] iflās //XXIII-06// 

edeceğinden Đngilizler ḳuvā-yı milliyye 

ile uyuşacaktır i‘tiḳādında 
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bulunuyorlardır.  

 

31 Mercredi 31 Mart (Cehārşenbih) 9 

Receb 

 

Eczācı Meḥmed Efendi ile Erkān-ı Ḥarb 

ẓābiṭānından Ḥilmī Bey geldiler. //XVII-

47// [sayfa XVII-48 boş] 

 

31 Mart 1920 Cehārşenbih 

 

Đstanbul’dan iki kişinin daha gelmekte 

olduğunu ḫaber verdiler. Bakalım 

kimlerdir? Ferīḳ Faḫrī Paşa ile Edirne 

Meb‘ūsu Fā’iḳ ve Saruhan Meb‘ūs-ı 

Sābıḳı Ṣabrī Beyler Polverista’nın üst 

katında şarḳ cihet-i müntehāsında vāḳi‘ 

Faḫrī Paşa’nın odasının önünde balkonda 

resmimi aldılar.  

 

O iki ẕāt geldi biri Eczācı Meḥmed Efendi 

dīgeri de Erkān-ı Ḥarbiyye ẓābiṭānından 

Ḥilmī Beydir. Her ikisini de Batum’da 

tevḳīf etmişler oradan Çanakḳal‘e’ye 

getirmişler kırk beş gün orada tevḳīften 

sonra Limni’ye orada da on beş gün 

ḥabsedip buraya getirdiler. Đstanbul’dan 

değilmiş imiş.  

 

3 Nīsān 1920 Kemāḥlı Sābit Beyefendi 

aramızda evvelce müşāvere edildiği 

vechile bugün Kumandan Kat ile görüştü. 

Lāẓḳiyyeli Türkçe Sansörü Kostantin 

Yūsuf tercümānlık etmiş. Sābit Bey 

kendisini ve memlekette mevḳi‘ini 

anlatmış Vālī ile görüşmeğe ṭālib olmuş. 

Kat pek ziyāde ḥürmet etmiş ve Vālī’ye 

//XXIII-07// bir şey yazmışmasını 

söylemiş mes’eleye Fetḥī Bey de vāḳıftır.  

 

Defter XVII 
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Avril 1920     1336-1338 

 

4 Dimanche 4 Nīsān (Pāzār)   13 Receb 

 

Ṣāliḥ Paşa kabinesinin isti‘fāsı Dāmād Ferīd Paşa kabinesinin teşekkülü. //XVII-49// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

5 Lundi 5 Nīsān (Pāzār ertesi) 14 

Receb 

 

Ba‘deżżuhr ikide Meclis-i Meb‘ūsān 

Re’īsi Ḥācī ‘Ādil ve ‘Adliyye Nāżırı 

Ḫalīl, Ma‘ārif Nāżırı Şükrī, Trabzonlu 

Rıẓā Beyler Beyler ile otomobil* 

 ile çıktık. Sen [yazılmış ا	+	1	9	*�ل*]

Paolo’ya gittik. //XVII-50// 

 

5 Nīsān 1920 Pāzār ertesi 

 

Ba‘deżżuhr ikide Meclis-i Meb‘ūsān 

Sābıḳ ve Esbaḳ Re’īsleri Ḫalīl ve Ḥācī 

‘Ādil Beyler ile Ma‘ārif Nāżır-ı Esbaḳı 

Şükrī Bey ve Trabzonlu Binbaşı Rıẓā Bey 

birlikte otomobil ile çıktık. Paskalya 

olduğundan olmalıdır ki Sent Antoniyo 

Baġçesi’ne götürmediler. Salima’ya 

gittik. Oradan daha ileride adanın cenūb 

sāḥilinde Sen Paolo köyündeki otelde çay 

içtik. Sā‘at beş buçukta ‘avdet ettik. 

Hizmetimize bakan siyāhī Mercān’a 

bugün Đstanbul’a gideceğini teblīġ ettiler 

ḥāẓır oldu. Eşyālarını otomobile koydular 

sonra çıkardılar “Vapura ḥareket etti 

başka vapura intiżār edeceksiniz.” dediler 

dīger iki ‘asker de onunla kaldı. Bu ḥāl üç 

def‘adır tekerrür ediyor. Bunu maḫṣūṣ 

yapıyorlar żannolunmasın. Ḥaḳīḳaten 

vapura yetiştiremediklerinden kaldı. Dīger 

def‘alarda da yā “Vapur gelmedi.” 

veyāḫūd “Geldi ammā doludur size yer 

kalmadı.” dediler. Şunu demek isterim ki 
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Đngiltere Ḥükūmeti’nin teşkīlāt-ı idāresi 

bizim şimdiye ḳadar żannettiğimiz gibi 

muntażam değildir. Pek çok 

münāsebetsizlikler oluyor. Hele yalancılık 

ve su’isti‘māl pek çoktur. Daha 

Đstanbul’dan Malta’ya gelir iken //XXIII-

08// rüfeḳāmızdan Aḥmed Nesīmī Bey’in 

kendisine verilmek üzere ‘ā’ilesinin tevdī‘ 

eylediği yüz on Đngiliz lirasını bir Đngiliz 

ẓābiṭi vermedi. Gūyā ‘aṣabī bir ḥāle 

gelmiş pārayı denize atmış. Faḳaṭ sonra 

“Tediyye ederim.” diyerek bir de sened 

vermiştir. Ḥālā imẓāsı Nesīmī Bey’de 

mevcūddur. Salvator’a geldikten sonra o 

ẓābiṭ bir def‘a geldi. Yalnız on lira verdi. 

Üst ṭarafını da muḳassaṭan gönderecekti 

ḥālā gider.  

 

Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’in Meclis-i 

Meb‘ūsān Re’īsi Ḫalīl Bey’in Ẓiyā 

Gökalp Bey’in de bu miḳdāra yakın 

yāḫūd biraz ziyāde pāralarını vermediler. 

Bana Đstanbul’dan gönderilen bir elbīse 

paketi kāmilen ẓāyi‘ oldu. Merc Đki def‘a 

kumandana teẕkere yazdım cevāb 

vermedi. Üçüncü teẕkereme de biraz faẓla 

īẓāḥāt vermek şarṭıyla (şifāhen) i‘āde etti. 

O da gitti. Daha evvel gelen bir çamaşır 

paketimden üç pārçasını içinden almışlar. 

Ṣalāḥ Bey’in bir takım elbīsesini 

(Đstanbul’dan gönderilen) postada çaldılar. 

Daha bunun gibi su’isti‘mālin ve sirḳatin 

bir çok envā‘ı vardır.  
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8 Jeudi 8 Nīsān (Pençşenbih) 17 Receb 

 

Đstanbul’a gitmek üzere Mercān’ı vapura 

götürdüler. //XVII-51// 

 

8 Nīsān 1920 Pençşenbih Đstanbul’a 

gitmek üzere Mercān’ı vapura götürdüler.  

 

9 Vendredi 9 Nīsān (Cum‘a) 18 Receb 

 

Đstanbul’dan Aḳā Gündüz’ü getirdiler.  

 

9 Nīsān 1920 – 19 Receb 338 Cum‘a 

 

Bugün Đstanbul’dan Aḳā Gündüz’ü 

getirdiler.  

 

10 Samedi 10 Nīsān (Cum‘a ertesi) 19 

Receb  

 

Prens Paşaların aşçılarının oğlu küçük 

Kamilyo’yu ayda iki Đngiliz lirası ücretle 

tuttuk. //XVII-52// 

 

10 Nīsān 1920 Cum‘a ertesi Prens 

Paşaların işçisinin oğlu küçük //XXIII-

09// Kāmil’i* [*���9�
] ayda iki Đngiliz 

lirası ücretle bugün ḫidmetimize aldık.  

 

Öğleden evvel Kaptan Kat geldi. Prens 

Paşalara “Vālī’ye mürāca‘at ediniz 

serbestī ṭaleb ediniz belki otelde serbest 

oturmanıza müsā‘ade olunacaktır. Bu 

olmasa bile bir çok teshīlāt irā’e 

edileceğini żannediyorum. Erkān-ı 

Ḥarbiyye Re’īsi Mīralay daḫī bu ḫuṣūṣta 

çalışacağını va‘ad eyledi.” demiş. Şu söze 

bakılırsa işler değişiyor demektir.  

 

11 Dimanche 11 Nīsān (Pāzār) 20 Receb 

 

Ṭaleb-i serbestīyi ḥāvī Vālī’ye bir varaḳa 

yazıldı. Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile evvelce 

neżāretlerde bulunmuş olanlar imẓā 

ettiler. Ben imẓā etmedim. Yarın 

gönderecekler.  

11 Nīsān 1920 Pāzār 

 

Vālī’ye bugün bir varaḳa yazıldı. Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa Ḥaẓretleriyle evvelce 

neżāretlerde bulunmuş olan ẕevāt ‘umūm 

nāmına imẓā ettiler. Ben imẓā etmedim. 

Yarın gönderecekler.  
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Defter XVII 

 

12 Lundi 12 Nīsān (Pāzār ertesi)  21 Receb 

 

Đstanbul’da Meclis-i Meb‘ūsān’ın Ferīd Paşa kabinesi ṭarafından fesḫi. //XVII-53// 

[sayfa XVII-54 boş] 

 

16 Vendredi 16 Nīsān (Cum‘a)   25 Receb 

 

Bugün Leyle-i Mi‘rāc’ı tebcīlen Müslümān mezārlığını ziyāret etmek istedik. Yirmi 

beş kişiden faẓlasına müsā‘ade etmediler. Biz de müttefiḳan gitmedik. Gece bizim 

odada Enver Paşa’nın pederi Aḥmed Bey Süleymān Dede’nin Mi‘rāciyyesini okudu. 

//XVII-55// [sayfa XVII-56 boş] 

 

20 Mardi 20 Nīsān (Salı)   29 Receb 

 

Göz Ṭabībi Es‘ad Paşa bu gece ya‘nī cehārşenbih gecesi Diyārbekir x Meb‘ūsu Feyẓī 

Bey’in odasında burada bulduğu ālet ile gözlerimi mu‘āyene etti. Gözlüklerimin 

cāmları ġayrikāfī olduğundan tebdīli muḳteẓā idüğünü söyledi. Birçok rüfeḳāyı da 

dünden beri iki gecedir mu‘āyene etti. Yarın gözxlükçü gelecektir. Birkaç gündür 

gözlerim bilḫāṣṣa sağ gözüm ağrıyor. Tedāvī için bir sarı merhem verdi. Gece yatar 

iken sürülecektir. //XVII-57// 

 

21 Mercredi 21 Nīsān (Cehārşenbih)  30 Receb 

 

Polverista Kışlası’nın arkasında bulunan odalara yatak ve sā’ir eşyā taşıyorlar. 

Đstanbul’dan yirmi dört kişinin daha geleceği söyleniyor. Gözhalükçü geldi. Đki sene 

evvel Berlin’den getirttiğim iki gözlüğü verdim cāmlarını değiştirecektir.  

 

22 Jeudi  22 Nīsān (Pençşenbih)  1 Şa‘bān 

 

Bugün gelen Ajans Royter’de San Remo’da müteşekkil diplomat meclisi Devlet-i 

‘Osmāniyye’nin mevādd-ı ṣulḥiyyesini ḳarārlaştırmış önümüzdeki mayısın beşinde 

ṣulḥ muraḫḫaṣlarımız Paris’e da‘vet olunarak teblīġ edilecekmiş. Çavuş ile anbār 
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me’mūru geldiler karyolama baktılar. Pek rāḥatsızdır belki iyisini verecekler. //XVII-

58// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

23 Vendredi 23 Nīsān (Cum‘a) 2 Şa‘bān 

 

Hindistān Ḫilāfet Meclisi nāmına bu ‘abd-

ı ‘ācizin tevḳīfinden dolayı Đngiltere 

Kıralı’na Başvekīli’ne Hindistān 

Nāżırı’na mürāca‘at olunduğuna dā’ir bir 

fıḳrayı müştemil olan 6 Nīsān 1920 

ta’rīḫli Mançester Gardiyan gazetesi 

bugün bize vāṣıl oldu. Gazetenin fıḳra-i 

mütercemesi dīger defterde ‘aynen 

muḳayyeddir. Nümerosu 22979’dur. O 

pārça da maḥfūżdur.  

 

2 Şa‘bān 1338 ve 23 Nīsān 1920 Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin Faḫrī Paşa ile oturmakta iken 

Raḥmī Bey geldi. Mançester Gardiyan* 

 yazılmış] gazetesinin 2�9ج�ت�(��'�6*]

benim ḥaḳḳımda bir fıḳrası olduğunu 

söyledi. Meẕkūr Mançester Gardiyan* 

 yazılmış] gazetesinin 6 2�9ج�ت�(��'�6*]

Nīsān 1920 ta’rīḫli ve 22979 nümerolu 

//XXIII-10// nüsḫasının altıncı ṣaḥīfesinde 

sindeki fıḳranın51 Fetḥī Bey ṭarafından 

tercümecümesi ber vech-i ātīdir.  

 

“Şeyḫülislāmın Tevḳīfi 

 

Müttefiḳler ṭarafından şeyḫülislāmın 

tevḳīf ve Malta’ya naḳli ḥavādisi 

Hindistān Ḫilāfet Hey’et-i Muraḫḫaṣası’nı 

başvekīle ve Hindistān Nāżırı’na ve 

Kıral’a ‘adem-i ḫōşnūdīlerini şiddetle 

beyāna mecbūr edecek ḳadar tehyīc 

eylemiştir.  

 

Hey’et-i muraḫḫaṣa ‘Ḫalīfeden sonra en 

yüksek mertebe-i dīniyye ṣāḥibinin tevḳīf 

olunmasından nāşi’ beyān-ı teferrüt ve 

istikrāh eylemiştir. Ma‘māfih dīger 

cihetten meḥāfil-i sā’irede bu mertebe-i 
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‘aliyye ṣāḥibinin ‘aynı zamānda Türk 

Ḥükūmeti’nin en mühim siyāsī 

nāżırlarından* [*6����0�2 nāżırlardan 

yazılmış] biri olduğu ifāde edilmiştir.  

 

Ḥaḳīḳatte vażīfesi nāżırlıktan ‘ibāret olan 

bu şeyḫülislām bilā şübhe Türk 

milliyyetperverlerinin siyāsī rü’esāsından 

biri olmak üzere tevḳīf edilmiştir. 

Müttefiḳ devletler Ermenistān’da yeniden 

başgösteren ḳatl-i ‘āmları tevḳīf için 

tedābīr ittiḫāẕ etmek ḫuṣūṣundaki 

fikirlerini ẕāten i‘lān etmiş olduklarından 

Şeyḫülislām’ın tevḳīfinin bu tedābīr ile 

‘alāḳadār olması muḥtemeldir.” //XXIII-

11// [sayfa XXIII-12 boş] //XXIII-12// 

 

Defter XVII 

 

24 Samedi 24 Nīsān (Cum‘a ertesi)  3 Şa‘bān 

 

Kotonera Ḫastaḫānesi’nde Aḥmed Agayef Bey’i ziyāret ettim. Ḥabīb ve Ferīd Beyler 

ile birlikte gittik. Gözüne ‘ameliyye icrā edildi. Zavāllının bir gözü iḫrāc edildi. 

‘Ameliyyeyi Es‘ad Paşa Đngiliz ṭabīblerinin muvāfaḳati ile icrā etti ve Đngiliz eṭibbāsı 

ṭarafından Paşa pek ziyāde taḳdīr edilmiştir. //XVII-59// 

 

25 Dimanche 25 Nīsān (Pāzār)   4 Şa‘bān 

 

Es‘ad Paşa bugün de ḫastaḫāneye gitti. Agayef Bey’i gördürdü. Lehulḥamd 

‘āfiyyettedir. Đngiliz göz ṭabībi önümüzdexki 5 Mayıs’ta iki ay me’ẕūniyyetle 

gideceğinden ġaybūbeti zamānında en mühim ḫastalarını ḳabūl edip etmeyeceğini 

Es‘ad Paşa’dan sormuş. Memleketimiz nāmına müfteḫir olduk. Paşa muvāfaḳat etti. 

Vilāyete yazmışlar bakalım Đngiliz Ḥükūmeti muvāfaḳat edecek mi? 
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26 Lundi 26 Nīsān (Pāzār ertesi)  5 Şa‘bān 

 

Refīḳama 16 nümerolu mektūbu yazdım gönderdim. //XVII-60// 

 

27 Mardi 27 Nīsān (Salı)   6 Şa‘bān 

 

Bu gece göz ağrısından epeyce muẓṭarib oldum. Ṣabāḥleyin erken kalktım. Namāzı 

kıldıktan sonra żannederim üçüncü olarak baġçeye indim. Raḥmī Beyle bir ağaç 

altında bir sā‘at ḳadar konuştuk. Oradan Es‘ad Paşa’nın odasına gittim. Soğuk almış 

rāḥatsız yatakta buldum. Gözümden* [*6�9	C	% yazılmış] şikāyet ettim. Đsti‘māl 

ettiğim sarı merhemi bırak ben başka bir ‘ilāc tedbīr edeyim dedi. Prens Paşalar 

gezmeye çıkmışlar idi. Mülāzım Mafsūd a‘yāndan Seyyid Bey’in Malta’ya gelmekte 

olduğunu söylemiş.  

 

28 Mercredi 28 Nīsān (Cehārşenbih)  7 Şa‘bān 

 

Gözlükllükçü yeni gözlüklerimi dün getirdi. Cāmlarını değiştirmiş. Đki nümero cām 

koymuş. Dört cām koymuş yarım Đngiliz lirası aldı. Yeni gözlüğü isti‘māle başladım. 

Bugün gelen Taymis Anadolu’da Şehzāde Cemāleddīn Efendi’nin niyābetinde bir 

ḥükūmet teşkīl ettiğini yazıyor. Şeyḫ Sünūsī Seyyid Aḥmed Şerīf şeyḫülislām 

Muṣṭafā Kemāl Paşa ṣadr-ı a‘żam olmuştur. Taymis 15 Nīsān 1920 ta’rīḫlidir.52 

Meẕkūr gazete keşīde edilmiş olan Đstanbul’dan telgraf ta’rīḫi 13 Nīsān 1920 ya‘nī 

meclisin fesḫinden bir gün sonradır. Bilmem doğru mu? //XVII-61// 

 

29 Jeudi  29 Nīsān (Pençşenbih)  8 Şa‘bān 

 

Refīḳama 17 nümerolu mektūbumu yazdım. Seyyid Bey geldi. Ḳableżżuhr sā‘at on 

biri çāryek geçiyor. Öğle ṭa‘āmını Prenslerin odasında birlikte yedik. Aḥmed Agayef 

Bey de ḫastaḫāneden geldi. Gözümün ağrısı devām ediyor. Müṭāla‘ama māni‘ oluyor.  

 

30 Vendredi 30 Nīsān (Cum‘a)   9 Şa‘bān 

 

Bugün oğlum Su‘ād’ın 14 Nīsān ta’rīḫli bir mektūbunu aldım. //XVII-62// 
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Mai 1920      1336-1338 

 

1 Samedi 1 Mayıs (Cum‘a ertesi)  10 Şa‘bān 

 

Bugün refīḳamdan 5, 6, 7 nümerolu mektūblarını aldım. Oğlum Münīb’in de 22 Nīsān 

1920 ta’rīḫli mektūbunu aldım. Đstanbul’dan bugün gelen 25 Nīsān 1920 ta’rīḫli 

10937 nümerolu Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinde ḳuvā-yı inẓibāṭiyye ḳarārnāmesi ile 

taḫṣīṣātı ḥaḳḳındaki ḳarārnāme mündericdir. 26 Nīsān 1920 ta’rīḫli nüsḫasında da nev 

uṣūl dīvān-ı ḥarbler ḳarārnāmesi mündericdir. Meẕkūr gazete Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa 

ile Topçu Rıẓā Paşa’nın tevḳīflerini yazıyor.53 

 

2 Dimanche 2 Mayıs (Pāzār)   11 Şa‘bān 

 

Hindli Şeyḫ Maḥmūd Efendi Ḥaẓretlerinin refīḳi ve tilmīẕi Şeyḫ Ḥüseyin Aḥmed 

Efendi’den Ḳā’im-i Maḳām Tevfīḳ ve Bektāşī Ḥaydar Beylere Đskenderiyye’de 

Seyyid Bişr’den 5 Receb 338 ta’rīḫli bir mektūb geldi. Bizim muḥterem iḫtiyār ḥālā 

Hindistaistān’a gidememiş. //XVII-63// 

 

3 Lundi  3 Mayıs (Pāzār ertesi)  12 Şa‘bān 

 

Refīḳama 17 nümerolu mektūbumu gönderdim. Đstanbul’dan yirmi dört kişinin 

geleceği söyleniyor. Bugün Kaptan Kat arkadaşım Ḥabīb Beyle bana iki ẓābiṭ 

karyolası gönderdi. Şimdiye ḳadar üç kartyola değiştirdim. Salvator’a gelince ġāyet 

fenā bir karyola verdiler taş gibi üç pārça minderi var idi. Bir ay ḳadar bununla kaldık. 

Sonra yaylı faḳaṭ dar rāḥatsız karyolalar verdiler. Bugünkü verdikleri karyolalar 

rāḥattır.  

 

4 Mardi  4 Mayıs (Salı)   13 Şa‘bān 

 

Bugünkü Royter Ajansı muraḫḫaṣlarımızın Mayıs birde ikide Đstanbul’dan Paris’e 

müteveccihan ḥareket ettiklerini yazıyor. Muraḫḫaṣlarımız Đstanbul matbū’ātına 

nażaran Ṣadr-ı Esbaḳ Tevfīḳ Paşa ve Maḥmūd Muḫtār Paşa Ma‘ārif Nāżırı Faḫreddīn 

Bey Nāfı‘a Nāżırı Doktor Cemīl Paşa. Doktor Cemīl Paşa fikr-i siyāsī ṣāḥibi değildir. 

Memleketimizde yegāne operatördür. Taṭbīḳī işlerde de fenā değildir. 
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Şehremāneti’nde birkaç milyon lira ṣarfıyla ḫaylī iş gördü. Faḳaṭ fikr-i siyāseti yoktur. 

Đntiḫābı muṣīb değildir. //XVII-64// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

5 Mercredi 5 Mayıs (Cehārşenbih) 14 

Şa‘bān 

 

Bugün gelen ajansta* [*,� Z2ا�ا yazılmış] 

Türk liderlerinin (rü’esāsının demektir) 

mü’telif devletler ile komşu ḥükūmetlere 

ẓarar edecek bir ḥālde mevḳi‘-i iḳtidāra 

gelemeyecek dereceye gelinceye ḳadar 

düvel-i mü’telifenin Đstanbul’u işġāli 

devām edeceği şerā’iṭ-i muṣālaḥadan 

bulunduğu münderic olduğunu Đngilizce 

bilen rüfeḳā söylüyor.  

 

5 Mayıs 1920 Cehārşenbih 

 

Bu gece Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa ile 

yalnız kaldık – ‘Abdülḥamīd-i Sānī 

merḥūmun pederi Ḥalīm Paşa’dan kātib-i 

ḫuṣūṣīsi Reşīd Bey vāsıṭasıyla Mıṣır 

Ḫidīviyyetini kendisine tevcīh etmek 

üzere beş yüz bin lira istediğini ḥikāye 

etti. Reşīd Bey’in imẓālı mektūbu ‘Abbās 

Paşa nezdinde ḥālā maḥfūż imiş. Mektūb 

uzunca yazılmış ve Reşīd Bey ṭarafından 

yazılmış faḳaṭ żarfın üzerinde Ḫāḳān-ı 

Merḥūm’un marka mührü var imiş. Ya‘nī 

isminin ilk ḥarflerini muḥtevī bir mühür 

mevẓū‘ imiş. Ḥalīm Paşa buna cevāben 

“Mıṣır’a gideyim de kolaydır.” demiş. Bu 

ḳadar söyledi. Yalnız bu vaḳ‘anın A‘rābī 

zamānlarında ya‘nī yā o zamān veyā biraz 

sonra olup Ḫidīv Tevfīḳ Paşa zamānına 

müṣādif imiş olduğunu ‘ilāve etti ve 

“Bunu sizden başka kimseye 

söylemedim.” diyerek maḥremiyyetini 

īmā eyledi.  

 

Ḫidīv Đsmā‘īl Paşa pederi Ḥalīm Paşa’yı 

Mıṣır’daki bilcümle emlākından ve 

ḥuḳūḳundan ferāġat ettirdiğini ve 

aralarında her ikisinin imẓāsıyla mümẓā 
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bir muḳāvele yapıldığını buna muḳābil 

senevī Mıṣır hazīnesinden pederine kırk 

bin lira verileceğini mübeyyin imiş. Yedi 

sekiz sene ḳadar bu meblaġ Ḥalīm 

Paşa’ya verilmiş sonra Mıṣır’ın iflāsı 

üzerine Đngiliz ve Fransız kontrolü 

vaẓ‘edildiği vaḳit kırk bin lira on beş bin 

liraya indirilmiş ve faḳaṭ x irs 

ḫuṣūṣundaki ḥuḳūḳunu i‘āde etmişler 

ya‘nī mevlā-yı ‘itāḳe sebebiyle Meḥmed 

‘Alī merḥūmun ‘utaḳāsı mīrāsa nā’il 

olmak ḥaḳḳı ki ḫaylī yekūn teşkīl edermiş 

onu i‘āde etmişler. Đşte bu ṣūretle tenzīl 

edilen meblaġı bir dereceye ḳadar 

//XXIII-13// telāfī etmek istemişler. Ṣarīḥ 

a söylemedi ammā bu mīrās cihetiyle 

senevī on bin lira ḳadar alır imiş çünki 

Meḥmed ‘Alī’nin köle ve cāriyyeleri 

arasında pek çok zengīnler var imiş. 

Ḥalīm Paşa da Meḥmed ‘Alī’nin oğlu ve 

ḳurb derece-i i‘tibāriyle Mıṣır 

ḫānedānının hemān cümlesine müreccaḥ 

olduğundan küllī vāridāt alır imiş. Ḥālā 

Meḥmed ‘Alī merḥūmun ‘utaḳāsından 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile ‘Abbās Paşa mīrās 

alırlar. Geçen sene biz Bekirağa 

Bölüğü’nde mevḳūf iken öyle bir irs için 

tevḳīfḫānede Muḳāvelāt Muḥarriri Şeref 

Bey’e bir vekāletnāme yaptırdılar. 

//XXIII-14// 

 

Defter XVII 

 

6 Jeudi 6 Mayıs (Pençşenbih)  15 Şa‘bān 
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Bugün posta günüdür. Gözümün ağrısından mektūb yazamadım. Ra’uf Beyle Fetḥī 

Beyle görüştüm. Şu sırada mürāca‘at münāsib olup olamayacağını müẕākere ettik. 

Muvāfıḳ görülmedi. //XVII-65// 

 

7 Vendredi 7 Mayıs (Cum‘a)  16 Şa‘bān 

 

Bugün Raḥmī Bey’e gelen mektūblarda ṣulḥten evvel ḥaḳḳında hīç bir şey 

yapılamayaceğinicağını ṣulḥten sonra kendisini serbest bırakacakları ve Đngilizler 

ṭarafından bir ḥüsn-i mu‘āmeleye de mażhar olacağını yazıyorlar ve icrā ettikleri 

taḥḳīḳāt netīcesinde bizi kendi ḥükūmetimizin Đngilizlere verdiğine ve Đngilizlerin de 

memlekette muḥāfaża-i āsāyiş için aldığına kendilerince ḳānā‘at ḥāṣıl olduğunu ‘ilāve 

edil ediyorlar. Cāvid’den Cāhid’e gelen mektūbda da Ṭanīn’i Almanya’da 

çıkaracaklarını yazıyor imiş. //XVII-66// 

 

9 Dimanche 9 Mayıs (Pāzār)  18 Şa‘bān 

 

Kafkasyalı Đbrāhīm Bey kumandanlığa bir mektūb yazmış. Rüfeḳāsından Camızof ile 

Vafiyadis Hıristiyan arkadaşlarına şehre gitmeleri ve yalnız olarak gezmelerine 

müsā‘ade edildiği ḥālde kendilerine Müslümānlara müsā‘ade olunmadığından şikāyet 

ediyor. Re’yimi sordu “Muvāfıḳ.” dedim.  

 

10 Lundi 10 Mayıs (Pāzār ertesi) 19 Şa‘bān 

 

Refīḳama 17 nümerolu mektūbu yazdım. //XVII-67// 

 

11 Mardi 11 Mayıs (Salı)  20 Şa‘bān 

 

Ḫasta oldum. Doktor (Đngiliz) geldi. Ḳalb bir nevbet yapmış. Ḫastaḫāneyi teklīf etti 

gidemeyeceğimi beyān ettim. Đki sā‘at sonra çavuş ile Ürgüblü Mihal geldi. Ellerinde 

bir varaḳa ḫastaḫāneye gidemeyeceğimi mübeyyindir. Đmẓā istediler etmedim “Benim 

ḫastaḫāneye ta‘alluḳ eder ḫastalığım yoktur. Ben tedāvīye değil istirāḥata muḥtācım.” 

dedim reddettim. Bir müddet sonra elinde kāġıd Mülāzım Mafsūd gelmiş. Refīḳim 

Ḥabīb Bey “Uyuyor* [*�	'�	'	ا yazılmış].” demiş. Ḳabūl etmedim.  
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12 Mercredi 12 Mayıs (Cehārşenbih) 21 Şa‘bān 

 

Malta Vālīsi Mareşal Plümer’e bir teẕkere yazdım. Dünkü vaḳ‘ayı ve ḫastaḫāneyi 

teklīfini ḥikāye ettikten sonra “Bir hey’et-i ṭıbbiyye vāsıṭasıyla mu‘āyene ettiriniz ve 

onların ta‘yīn edeceği bir sanatoryumda istirāḥatime müsā‘ade ediniz.” dedim. Vaḳit 

Gazetesi Sermuḥarriri Aḥmed Emīn Bey yazdı. Türkçe ve Đngilizce müsveddeleri 

maḥfūżdur. Varaḳayı gönderdikten sonra Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın Anadolu’da otuz 

Đngiliz’i tevḳīf ettiğini ve bunların Malta’daki mevḳūflara muḳābil idüğünü 

söylediğini işittim. Ḥüsn-i teṣādüftür inşā’allāh. //XVII-68// 

 

13 Jeudi  13 Mayıs (Pençşenbih) 22 Şa‘bān 

 

Erkān-ı ḥarbiyyenin emriyle bizden gizli tutulan ajansın me’ālini anladık. Türk 

milliyyetperverleriyle Bolşevikler arasında yirmi sene müddetle ittifāḳ-ı ‘askerī 

‘aḳdedilmiş Bakū’da bulunan yirmi Đngiliz Malta rehīnelerine muḳābil tevḳīf 

olunmuştur.  

 

Dünkü ḫāṭırada Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya isnād olunan mu‘āmele-i tevḳīfiyye budur. 

Ya‘nī tevḳīf eden Muṣṭafā Kemāl Paşa değildir. Dün Mafsūd yanlış söylemiş.  

 

14 Vendredi 14 Mayıs (Cum‘a)  23 Şa‘bān 

 

Aileye 18 nümerolu mektūbu yazdım. Pāzār ertesi ve pençşenbih günleri haftada iki 

gün posta günüdür. Faḳaṭ dün yortu olmak ḥasebiyle mektūblarımızı bugüne te’ḫīr 

ettiler.  

 

Şimdi yine ḳalbden bir sıkıntı ḥissediyorum. Rabbim selāmet-i ‘āḳıbet ve īmān-ı 

kāmil iḥsān buyursun. Oğullarım küçüktür Allāh perīşān etmesin. Evvelā Cenāb-ı 

Ḥaḳḳa tevekkül sāniyyen ba‘ẓı ahbāba i‘timādım vardır. Eşhedü enne lā ilāhe illallāh 

ve eşhedü enne Muḥammeden ‘abduhu ve resūluhu. Gece sā‘at 10 daḳīḳa 40 //XVII-

69// 

 

15 Samedi 15 Mayıs (Cum‘a ertesi) 24 Şa‘bān 
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Vālī’ye yazdığım teẕkere üzerine Erkān-ı Ḥarbiyye ile Ḫastaḫāne Serṭebābeti arasında 

cereyān eden muḫābere üzerine Serṭabīb’in müṭāla‘asına binā’en behemeḥāl 

ḫastaḫāneye naḳlime ḳarār verilmiş. Bir daha ḫastalığımdan baḥis ile ṭabīb ve ‘ilāc 

ister isem cebren ḫastaḫāneye naḳledeceklerini Mülāzım Mafsūd Prens Paşalara – 

bana teblīġ edilmek üzere – söylemiş.  

 

16 Dimanche 16 Mayıs (Pāzār)  25 Şa‘bān 

 

Refīḳama 19 nümerolu mektūbumu yazdım. Ḫaylī vaḳittir mektūblarını bana 

vermediklerinden şikāyet ettim. Gözümün ḥālā ağrımakta olduğunu ḳalb ḫastalığı da 

bugünlerde yeniden kendini göstermekte olduğunu bildirdim. Bu muḫṭıra yarınki 

pāzār ertesiye aittir sehven buraya yazıldı. //XVII-70// 

 

17 Lundi 17 Mayıs (Pāzār ertesi) 26 Şa‘bān 

 

Mektūbumu gönderdikten sonra refīḳamdan 8 nümerolu mektūbunu aldım ve oğlum 

Su‘ād’ın da 28 Nīsān ta’rīḫli mektūbunu aldım. //XVII-71// 

 

19 Mercredi 19 Mayıs (Salı)  28 Şa‘bān 

 

Hilāl-ı Ramaẓān’ı bugün ġurūb vaḳtinde Malta’da Polverista Kışlası’nda gördük. 

Yarın ramaẓāndır.  

 

20 Jeudi  20 Mayıs (Cehārşenbih) 29 Şa‘bān 

 

20 nümerolu mektūbumu* [**م	9%1 mektūbum yazılmış] yazdım. Bugün bizim için 

Ramaẓān-ı Şerīf birdir. //XVII-72// 

 

21 Vendredi 21 Mayıs (Pençşenbih) 1 Ramaẓān 

 

 [22 Mayıs’tan devām] °odama geldi. Bu ḫaberi te’yīd ve tavẓīḥ etti. Kendisine 

Fransız sansörü Maltalı ẕātın Mancester Gardiyan gazetesinin haftalık nüsḫasında 

görüp söylediğini ifāde etti.54  
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22 Samedi 22 Mayıs (Cum‘a)  2 Ramaẓān 

 

Öğleden evvel Doktor Fāẓıl Berḳī Bey kumandanlıktan geldikten sonra bermu‘tād bir 

varaḳa ta‘līḳ etti. Bunda – Hindlileriler Londra’da büyük bir miting ‘aḳdiyle Meḥmed 

‘Alī Bey īrād-ı nuṭuḳ etmiş Đngiltere’nin Türklere karşı aldığı ḥāli ve şerā’iṭ-i 

ṣulḥiyyeyi tenḳīd ettikten sonra faḳīrin Malta’da mevḳūfiyyetine naḳl-ı kelām ederek 

Müslümānların en büyük re’īs-i dīnīsi ‘addedilen bir şeyḫülislāmın tevḳīfi bütün 

Müslümānlara karşı bir tecāvüz olduğunu ve emr-i ber ‘akis olsa da Papa alınıp bir 

adada ḥabsedilse bunun Hıristiyanlara naṣıl bir te’sīr yapacağını taṣavvur etmek lāzım 

olduğunu bilbeyān bu ḥāller böyle devām ederse Đngilizlerin Hindistān’ı 

ġaybedeceğini bir lisān-ı şiddetle söylemiş olduğu yazılıdır. Berḳī Bey° [devāmı 

yukarıda bir önceki güne yazılmış] //XVII-73// 

 

23 Dimanche 23 Mayıs (Pāzār)  3 Ramaẓān 

 

Doktor da Es‘ad Paşa ṣavmın ḫastalığıma muẓır idüğünü iḫṭār etti. Süleymān Nu‘mān 

Paşa da ẓa‘afın ḫastalığa maẓarrat īrās edeceğini söyledi. Kendim dün aḫşām pek 

ziyāde ẓa‘af-ı ‘umūmī ḥissettim. Birkaç gündenberi kan ẓāyi‘ ediyorum. Dün ifṭār ede 

aḫşām ṭa‘ām edemedim. Oruc olduğum ḥālde bir limonata ile gece sā‘at dokuza ḳadar 

kaldım. Dokuzda iki rafadan yumurta yedim o ḳadar. Bugün oruc tutamadım. Rabbim 

‘afv ve maġfiretine mażhar buyursun Āmīn.  

 

24 Lundi 24 Mayıs (Pāzār ertesi) 4 Ramaẓān 

 

Öğleden sonra ‘araba ile Sent Antonyo baġçesine Ḥabīb ve Bedrī Beyler ile gitmek 

istedim. “Bugün yortu olduğundan ofiste kumandan ve ẓābiṭler olmadığı için yarın 

olur.” dedi çavuş. 21 nümerolu mektūbumu yazdım. Faḳaṭ nümero vaẓ‘ını 

unutmuşum Đstanbul’a. //XVII-74// 

 

25 Mardi 25 Mayıs (Salı)  5 Ramaẓān 
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Dünkü ṭalebi tekrār ettim. Bugün de vaḳitle kumandan ḫaberdār edilmediğinden 

baġçe yine olamayacağını söylediler. Maltalı Sansör geldi beş lira aldım. Ofiste on 

beş liram kaldı.  

 

26 Mercredi 26 Mayıs (Cum‘a ertesi) 6 Ramaẓān 

 

Refīḳamdan 10 nümerolu mektūb aldım. Vālī Plümer Sent Antonyo Baġçesi 

ittiṣālindeki sarāyında olduğundan o baġçeye gidemeyeceğimi ister isem Filoryana 

Baġçesi’ne gidebileceğimi Mafsūd geldi söyledi. Raḥmī Beyle Filoryana’ya gittik. 

Hīç memnūn olmadık. Oradan Salima’ya Otel Oban’a gittik. Onu da yemek 

kokusuyla dolmuş bulduk. Ḥāṣılı ġayrimemnūn ‘avdet ettik. 22 nümerolu mm 

mektūbumu yazdım. 17 lira geldi. Lākin mektūbda işāret yoktur. Żarfı içinde mektūb 

çıkmadı. //XVII-75// 

 

27 Jeudi  27 Mayıs (Pāzār)  7 Ramaẓān 

 

Lehulḥamd gözümün ağrısı taḫaffüf etti. Müṭāla‘aya epeyce devām edebiliyorum.  

 

28 Vendredi 28 Mayıs (Cum‘a)  8 Ramaẓān 

 

Đsviçre’de bulunan Necmeddīn Mollā Beyefendi’ye ta‘ahhüdlü bir mektūb gönderdim. 

Malta Vālīsi’ne yazdığım teẕkereden baḥsettim. A Bavyara’da bulunan oğlum 

Ḥaḳḳī’nın ara sıra mektūb yazmasını ve bir de fotoğrafını göndermesini kendisine 

iḫṭār buyurmasını ricā ettim.  

 

Bu mektūbumun cevābını ki 17 Ḥazīrān 920 ta’rīḫlidir 5 Temmūz 920 ta’rīḫinde 

aldım. //XVII-76// 

 

29 Samedi 29 Mayıs (Cum‘a ertesi) 9 Ramaẓān 

 

Refīḳamdan 11 nümerolu Münīb’den 3 nümerolu mektūbu aldım.  

 

Bugüne ḳadar refīḳamın mektūbları (5), (6), (7), (8), (10), (11), (13), (9), (15), (14), 

(16), (17), (18), (19), (20), (21), (25), .. .. .. .. .. .. ..  



 

 

516  

 

30 Dimanche 30 Mayıs (Pāzār)  10 Ramaẓān 

 

Hindistān Hey’et-i Ḫilāfeti’nin 20 Mayıs 920 ta’rīḫli mektūbunu okudum. 

Emīrülmü’minīn Ḫalīfe-i Đslām’a ḫiṭāb edilmiş. “Türklerin ittiḥādı dīger 

Müslümānlara nümūne-i imtisāl olacak mertebede olmalıdır.” diyorlar. Bir nüsḫası 

maḥfūżdur. //XVII-77// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

31 Lundi 31 Mayıs (Pāzār ertesi) 11 

Ramaẓān 

 

22 nümerolu mektūbumu refīḳama 

gönderdim. Aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyeme muvāfıḳ 

başka bir yere naḳlim için Ẕāt-ı Şāhāne’ye 

mürāca‘at etmesini yazdım faḳaṭ evvelce 

ba‘ẓı ẕevāt ile müẕākere etmesi onlar 

münāsib görür iseler öyle mürāca‘at 

etmesini ‘ilāve ettim.  

 

11 Mayıs 1336 ta’rīḫli Peyām-ı Ṣabāḥ 

gazetesinde Peyām-ı Eyyām serlevḥasıyla 

‘Alī Kemāl şöyle yazıyor “Ocağın 

baḳiyyetüssüyūf körükçüleri muttaṣıl 

ġarīb ġarīb şāyi‘alar çıkarıyorlar. Birinci 

şāyi‘a gūyā şehbender-i merḳūm, Alfred 

Rüstem, Atina Sefīr-i Sābıḳı Muḫtār 

ḳuvā-yı milliyyenin muraḫḫaṣ-ı 

maḫṣūṣları olarak devletlerin ṭalebiyle 

Paris’e gidiyorlar imiş. Đkinci şāyi‘a daha 

parlaktır. Ankara’da Ḫālide Edīb 

Hanım’ın taḥt-ı riyāsetinde toplanan 

31 Mayıs 1920 Pāzār ertesi  

 

Bugün Đstanbul’dan Reşād Beyle Sivaslı 

Aḥmed Efendi’yi getirdiler. x Bir 

māhdanberi ‘Arabyan Hanı’nda 

Đngilizlerin elinde mevḳūf imişler. Aḥmed 

Efendi Sivaslı ticāret ile meşġūl bir ādam 

imiş. Ermeniler Ermeni ḳıtāliyle ‘alāḳadār 

göstermişler Đngilizler de tutmuşlar.  

 

Reşād Bey evvelce Polis Müdīriyyet-i 

‘Umūmīsi Ḳısm-ı Siyāsī müdīrliğinde 

bulunmuş ḳā’im-i maḳām ve mutaṣarrıf 

olmuş bir ẕāttır. Bizimle berāber Bekirağa 

Bölüğü’nde mevḳūf imiş. Taḫliyye olmuş 

bilāḫere yine tutup getirmişler. A Reşād 

Bey bir Fransız me’mūrundan mevsūḳen 

istiḫbār ettiği ifādesiyle bizim 

Đstanbul’dan naṣıl Malta’ya 

sevḳedildiğimizi ḥikāye etmiş. Ḫalīl Bey 

de (Meclis-i Meb‘ūsān re’īs-i esbaḳı) 

bugün – 4 Ḥazīrān 920 Cum‘a – ‘Alī 

Münīf Beyle benim odamda ṣabāḥ sā‘at 
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meclis-i millīde Şeyḫ Sünūsī, Çelebi 

Efendi, Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi, 

Şeyḫülislām Mūsā Kāżım Efendi hep 

ḥāẓır ve nāżır bulunuyorlar imiş. 

‘Kerāmet gösterip ḫalḳa suya seccāde 

salmışsın.’ derler. Bu şeyḫülislāmlar da 

hīç şübhe yok menfādan ġurbetten maḥẓā 

kerāmetle Ankara’ya sıçramış olsalar 

gerek.” Ḫulāṣası budur. 55  

 

Reşād Beyle Sivaslı Aḥmed Efendi’yi 

Đstanbul’dan getirdiler. //XVII-78// 

 

on birde bulundular. Ḫalīl Bey söyledi biz 

dinledik. Şöyle ki: Biz Bekirağa’da 

mevḳūf iken Đstanbul’da kadınlar bir 

ictimā‘ ‘aḳdetmişler muḥarrirīnden Rūşen 

Eşref Bey’in ḥaremi o ictimā‘da 

“Memleketimizi pārçalamak istiyorlar ne 

ḳadar ḥamiyyetli evlād ve ricāl-i vaṭan var 

ise //XXIII-15// tevḳīf ettiler. Đşte Đzmir’i 

Yūnānīler işġāl etti. Memleketin idāresi 

bir takım nāehil ve fenā ādamların 

ellerinde kaldı. Biz gidip bu mevḳūf olan 

evlād-ı vaṭanı taḫliyye ettirmeliyiz.” 

demiş. Đctimā‘da evvelce zirā‘at nāżırı 

olan Edhem Bey’in zevcesi mevcūd imiş. 

Bunu zevcine söylemiş o da kabinede 

bulunan rüfeḳāsına ḫaber vermiş. ‘Alī 

Kemāl (Dāḫiliyye Nāżırı) Vaṣfī Efendi 

(‘Adliyye Nāżırı) Muṣṭafā Ṣabrī Efendi 

(Şeyḫülislām) daha bilmem kimler ile 

başbaşa verip müẕākere etmişler. O sırada 

vuḳū‘a gelecek mitinglerden de 

korkmuşlar. Evvelā Đngiliz mümessiline 

bilmürāca’a mevḳūfları tesellüm 

etmelerini teklīf eylemişler o da “Bu 

mühim bir iştir. Dīger düvel-i 

mü’telifenin muvāfaḳati olmadıkça 

olamaz bakalım düşünelim.” demiş. Bu 

efendiler ise “Düşünmeye vaḳit yoktur. 

Yarın yāḫūd öbürgün büyük bir miting 

yapılacaktır. Ḫalḳın gidip mevḳūfları 

çıkarmaları muḥtemeldir. Elde bulunan ve 

muḥāfażada kullanılan ‘askerlerimiz ise 

onlara ṭarafdārdırlar. Bunlar çıkarsa 



 

 

518  

ḥükūmeti xx Đzmir’in işġāli ḥasebiyle 

ḥükūmetin mütezelzil olan mevḳi‘inden 

bilistifāde ḥāl-i ġaleyānda olan ḫalḳı 

teşvīḳ ederler Hıristiyanları //XXIII-16// 

bir ḳatl-i ‘ām daha yaparlar. Hem siz ve 

hem de biz müşkil bir mevḳi‘de kalırız. 

Bārī mitingden evvel siz ‘askerinizi 

gönderiniz bunları muḥāfaża ediniz. Alıp 

götürmek mes’elesine sonra ḳarār 

verirsiniz.” derler ve buna iḳnā‘ ederler ki 

ḥaḳīḳaten miting vuḳū‘undan evvel 

Đngiliz ve Fransız ‘askerleri (ḫāṭırımda 

kaldığına göre elli neferlik bir müfreze 

idi) bizim muḥāfażamıza me’mūr oldular 

sonra aṣıl mes’ele-i tesellüm daḫī 

ḥalledilmiş bizi iḥsā Đngilizlere teslīm 

etmişler Malta’ya göndermişler. Kendileri 

de olvaḳt nefes almışlar.  

 

Daha evvel Đstanbul’dan gelen Çürüksulu 

Maḥmūd Paşa’nın bu ḫuṣūṣtaki beyānātı 

da a Reşād Bey’in beyānātını bir dereceye 

ḳadar te’yīd ediyor. Maḥmūd Paşa ile 

mülāḳātı olvaḳt yazmış idim. O ḫāṭıraya 

mürāca‘at olunsun.  

 

Maḥmūd Paşa o zamān kabinede dāḫil 

olmasına nażaran ifādeleri muḳārın-ı 

ḥaḳīḳat olmak iḳtiẓā eder. //XXIII-17// 

[sayfa XXIII-18 boş] //XXIII-18// 

 

Defter XVII 

 

Juin 1920    1336-1338 
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1 Mardi  1 Ḥazīrān (Salı)  12 Ramaẓān 

 

Bugün pāra veren sansör geldi 4 lira aldım. Evvelce 15 lira var idi. On yedi lira da bu 

kerre geldi. Faḳaṭ dördü çıkınca on üç lira kalır on beşe ẓammedince bugün yirmi 

sekiz liram ofiste mevcūddur.  

 

1 

 

13 

28 

 

2 Mercredi 2 Ḥazīrān (Cehārşenbih) 13 Ramaẓān 

 

Bugün Malta’ya muvāṣalatımızın tām sene-i devriyyesidir. Ḥüseyin Cāhid Bey’e 

Đstanbul’dan ‘ā’ilesini Malta’ya getirtmesine* [*����1'�'1% yazılmış] müsā‘ade ettiler. 

O da bugün telgraf ile istedi. Cāhid Bey’e olan şu müsā‘adeye binā’en daha bir kaç 

ẕāt müsā‘ade ṭalebinde bulunmaktadır. //XVII-79// 

 

3 Jeudi  3 Ḥazīrān (Pençşenbih) 14 Ramaẓān 

 

Bugün yortu olmak ḥasebiyle mektūblarımızı yarın yazacak imişişler imişiz. Ḥaẓret-i 

‘Īsā’nın raḥm-ı mādere vuḳū‘u günü imiş.  

 

4 Vendredi 4 Ḥazīrān (Cum‘a) 15 Ramaẓān 

 

23 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. ‘Abdullāh Efendi bu aḫşām ifṭārda 

bizimle idi. Īrān Şāhı Đstanbul’a geçen sene geldiğinde bir sulṭān ile te’ehhül etmek 

arzūsunu göstermiş muvāfaḳat etmemişler. Bunun üzerine Sa‘īd Ḥalīm Paşa dedi ki 

“Benim ṣadāretim zamānında Īrān Sefīri Maḥmūd Ḫān birkaç def‘a Şāhın te’ehhül 

arzūsunda bulunduğundan ve iki ḥükūmet-i islāmiyyenin ḥüsn-i münāsebātına te’sīr-i 

küllīsi olacağından baḥisle birkaç def‘a bir sulṭān arzūsunda bulunduğunu bana īmā 

etti. Ben de Sulṭān Reşād merḥūma ‘arẓettim faḳaṭ muvāfaḳat etmedi.” //XVII-80// 
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5 Samedi 5 Ḥazīrān (Cum‘a ertesi) 16 Ramaẓān 

 

Cāhid Bey’e verilen müsā‘adeden istifāde etmek istemedenyen rüfeḳāya cevāb-ı red 

verilmiş. “O Cāhid Bey’e maḫṣūṣ bir müsā‘adedir ‘umūmī müsā‘ade yoktur.” 

demişler. 

 

6 Dimanche 6 Ḥazīrān (Pāzār)  17 Ramaẓān 

 

Malta’da ḫaylī zamāndanberi ta‘mīrde bulunan Yūnān’ın Avarof zırhlısında bulunan 

‘askerlerden ba‘ẓıları ile Maltızlar arasında dün veyā evvelki gece münāza‘a çıkmış. 

Maltızlardan yedi sekiz kişi mecrūḥ olmuş. Rumlardan biri ölmüş. Maltızlar iki yüz 

kişi ḳadar Avarof’a gitmek istemişler. Topları çevirip māni‘ olmuşlar. Maltızlar 

Rumları arıyormuş onlar da saklanmışlar. Malta’ya Rum gelmiş ba‘ẓı Rumlar var 

imiş ḥattā bizim ṭaraftan ya‘nī cihetten bir Rum ‘asker firār etmiş burada kalmış 

çārşūda muḥallebi satıyor imiş. Kafkasyalı Hırakyadi dışarıya çıkınca onunla görüşür 

birlikte gezer imiş. //XVII-81// 

 

7 Lundi  7 Ḥazīrān (Pāzār ertesi) 18 Ramaẓān 

 

Refīḳama 24 nümerolu mektūbumu yazdım.  

 

Öğleden sonra Đstanbul’dan Esbaḳ Dāḫiliyye Müsteşārı Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ Beyle 

Erkān-ı Ḥarbiyye Ḳā’im-i Maḳāmı Baṣrī Bey’i getirdiler. Bizim kışladadırlar. Baṣrī 

Bey Esbaḳ Ḥarbiyye Nāżırı mevḳūf bulunan rüfeḳādan Cevād Paşa’nın dāmādıdır. – 

‘Abdurraḥmān Şeref Bey, Ḥāzım Bey, Ḥasan Ẓiyā Paşa hep Bekirağa’da mevḳūf 

imişler. Ḳuvā-yı Milliyye Đzmid’i geçmiş Derince’ye ḳadar gelmiş. Đstanbul’un 

Anadolu’da hīç bir ḳuvveti ve kumandanı kalmamış hepsi Đstanbul’a ‘avdet etmişler. 

A Mafsūd geldi yarın sā‘at ikide üç Đngiliz ṭabībi ṭarafından mu‘āyene olunacağımı 

teblīġ etti. Vālī’ye yazdığım teẕkerenin cevābı olacaktır. Faḫrī Paşa’nın da mu‘āyene 

olunacağını söyledi.  

 

8 Mardi  8 Ḥazīrān (Salı)  19 Ramaẓān 
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Ba‘deżżuhr sā‘at ikide Kotonera Ḫastaḫānesi’ne gittik. Bir sā‘at bekledik. Đki ṭabīb 

mu‘āyene etti. Faḫrī Paşa’yı da mu‘āyene ettiler. Vaḳit Sermuḥarriri Aḥmed Emīn 

Bey tercümān idi. Doktor Yüzbaşı Ḫarpūṭlu Ḫalīl Bey ile Selānikli Binbaşı Ḥāzım 

Bey’e Đstanbul’a ‘avdetleri teblīġ edildi. Daha birkaç kişi olduğu söyleniyor. 

Ḫastaḫāneden geldikten sonra refīḳamın 13 Münīb’in 4 nümerolu mektūblarını aldım. 

//XVII-82// 

 

9 Mercredi 9 Ḥazīrān (Cehārşenbih) 20 Ramaẓān 

 

Bu ṣabāḥ Kumandan Kat arkadaşım Ḥabīb Bey’e de ‘avdetini teblīġ etti. Sūdī Bey 

Saruhan Meb‘ūsu Ṣabrī Bey Sivas Muraḫḫaṣı Midḥat Bey Sinob Müftīsi Ḥasan 

Fehmī Efendi Tabur Kātibi ‘Đzzet Efendi gidiyorlar. Allāh selāmet versin. Yemek 

pārası yedişer buçuk şilin (yevmiyye) verdikleri taḳdīrde kuruvazör ile 

gidebileceklerini de teblīġ ettiler. Ṭabī‘ī hepsi rāẓī.  

 

Ofisteki 28 lirādan dokuz lirasını Ḥabīb Bey’e ḥavāle ettim. Yirmi bir lira da ben 

verdim. Mecmū‘u otuz Đngiliz lirası ile on ‘Osmānlı lirası verdim. Ofiste on dokuz 

liram kaldı. Faḳaṭ Ḥabīb Bey’in gelecek pāralarını bana vermeleri için ofise 

ḥavālenāme yazdı. 

 

10 Jeudi  10 Ḥazīrān (Pençşenbih) 21 Ramaẓān 

 

25 nümerolu mektūbu yazdım. Kampın Đngiliz ṭabībi benim evvelki günkü* [*�%2	% 

yazılmış] mu‘āyenemde doktorlar vażīfelerini īfā ettikleri ve benim de yakında 

buradan gönderileceğim żannında bulunduğunu Ḫalīl Bey’e söylemiş ve gideceklerin 

listesi elinde bulunan onbaşıya “Ḫayrī Efendi’nin ismi yok mudur?” diye sormuş 

olduğunu Doktor Ḫarpūṭlu Ḫalīl Bey söyledi. //XVII-83// 

 

11 Vendredi 11 Ḥazīrān (Cum‘a) 22 Ramaẓān 

 

Ḥabīb Bey’e Sūdī Bey’e Doktor Ḫalīl Bey’e (Valetta’ya) gitmek ve ba‘ẓı yolculuk 

levāzımını tedārik etmek üzere iẕin verdiler. Her birine bir vesīḳa verdiler ba‘deżżuhr 

üçten sekize ḳadar gezebilecekler.  
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12 Samedi 12 Ḥazīrān (Cum‘a ertesi) 23 Ramaẓān 

 

Bugün Kat gelmiş Prenslerin odasında pāzār ertesi günü bir çok ẕevātın serbest olarak 

şehre gidip gelebileceklerini söylemiş. Yeniden Đstanbul’a gidecek sekiz kişilik bir 

liste bulunduğu rivāyet olunuyor.  

 

Īrān’da bulunan Hind ‘askerleri Bolşeviklere iltiḥāḳ eylediğini Đngiliz olanları da 

‘Irāk’a ric‘at etmek üzere bulunduğunu bugün Malta’ya gelen ajansın* [*ك Zا�ا� 

yazılmış] yazdığını Ḥabīb Bey Maltalı Sansör’den rivāyeten (Veletta)’dan ḫaber 

getirdi. Đstanbul’a gideceklere dışarıya çıkmağa bugün de müsā‘ade ettiler. //XVII-

84// 

 

13 Dimanche  13 Ḥazīrān (Pāzār) 24 Ramaẓān 

 

Bu gece Polverista balkonunda Sābıḳ Đ‘āşe Nāżırı Kemāl Bey ile iki sā‘at ḳadar 

konuştuk. Merkez-i ‘Umūmī’nin ḫaṭālarından baḥsettik. Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsının 

ṭıbḳī kabinede bulunanlar gibi “Başka ādam yoktur.” diyerek kendilerine ḥaṣr-ı 

mevḳi‘ ettiklerini en büyük ḫaṭā olmak üzere gösterdim. Ḥaḳ verdi. Ṭal‘at Paşa’nın 

son zamānında isti‘fā etmesini ben muvāfıḳ görmedim. Kemāl Bey ise Ṭal‘at Paşa 

kabinesinde a‘ẓā arasında imtizāc olmadığından Ḫalīl Bey’den başka büyük a‘ẓā 

vükelānın Enver Paşa ‘aleyhinde bulunduğundan ‘adem-i isti‘fā mümkin olmadığını 

söyledi ve Enver Paşa yalnız isti‘fā ‘aleyhinde bulunmuş ise de hīç kimsenin ona 

müşāreket etmediğini söyledi. Nıṣfülleylden* [*6�  c�� yazılmış] sonra sā‘at biriا��'

geçmiş idi ayrıldık.  

 

14 Lundi 14 Ḥazīrān (Pāzār ertesi) 25 Ramaẓān 

 

26 nümerolu mektūbumu yazdım. //XVII-85// 

 

15 Mardi 15 Ḥazīrān (Salı)  26 Ramaẓān 

 

Medīne Kumandanı Ferīḳ Faḫrī Paşa resmimi çıkardı. Maḥbesimiz olan Polverista 

Kışlası’nın şarḳ cihetinde en gūşede (21) nümerolu Faḫrī Paşa’nın odasının önünde 
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balkonda Paşa’nın çiçek saksıları arasında çıkardı. Bir koltukta oturdum. Siyāh 

maşlaḫı lābis idim.  

 

16 Mercredi 16 Ḥazīrān (Cehārşenbih) 27 Ramaẓān 

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa ile Fransızların bir mütāreke imẓā ettiklerini ve Đstanbul 

ḥükūmetiyle Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın Bursa’da müẕākereye başladıklarını bugün 

gelen Đtalya’nın Koriye Della Sara* [*Corriere Della Sera] gazetesi yazıyor.56  

 

Ḥabīb Bey çarşıya çıktı. Bana altı Đngiliz lirasına bir bavul aldı.  

 

Kumandan Kat odama geldi. Binbaşı olmuş tebrīk ettim. Mu‘āyenem netīcesini 

sordum. “Daha bir şey almadım yakında iyi bir ḫaber alacağımı ümmīd ederim.” dedi. 

Arzū ettiğim zamān dışarıya çıkmamı söyledi. Mufaṣṣal deftere mürāca‘at oluna. 

//XVII-86// 

 

Defter XXIII 

 

28 Ramaẓān 1336 ve 16 Ḥazīrān 1920 Cehārşenbih 

 

Kumandan Kat odama geldi. Ḳableżżuhr sā‘at on bir idi. Mülāzım Mafsūd yanında 

bir de ḳā’im-i maḳām rütbesinde bir Đngiliz var idi. Dīger x odalardan ba‘ẓılarını daḫī 

ziyāret ettiler. Prenslerin odasına Ferīḳ Faḫrī Paşa’nın odasına girmişler ve altmış 

kişilik bir listeninyi bugün Londra bugün göndereceklerini ve “Bu listede esāmīsi 

dāḫil olanlar haftada iki gün ba‘deżżuhr ikiden sekize ḳadar serbest 

çıkabilecekleridir.” demiş. Đki sā‘at sonra meẕkūr liste geldi. Aşağıda dīvāra ta‘līḳ 

edilmiş. Elli altı kişi listeye dāḫildir* [*��  yazılmış]. Vükelā hemān kāmilen �ا�

serbest olunanlar meyānındadır. Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı ‘Alī Fetḥī Bey dāḫil değildir. 

Vālīlerden Esbaḳ Polis Müdīri Aḥmed Bey (Sivas Vālīsi) ve Edirne Vālīsi Ẕekeriyā 

Bey ve Ḥācī ‘Ādil Bey listede dāḫildir. Dīger vālīler ki Sābit Bey, Memdūḥ Bey, 

Cevdet Bey, Mu‘ammer Bey, Kırkkilisa Mutaṣarrıfı Ḥilmī Bey serbestī alanlar 

meyānında yoktur. Sonradan gelen Erẓurūm Vālīsi Taḥsīn Beyle Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ 

Bey de yoktur. //XXIII-19// Bunlardan başka serbestī verilmeyen ẕevāt 
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Ferīḳ Faḫrī Paşa 

“ Maḥmūd Kāmil Paşa 

Livā ‘Alī Đḥsān Paşa 

Ṭabīb Süleymān Nu‘mān Paşa 

Aḥmed Agayef Bey – bilāḫere haftada yalnız bir gün çıkmasına müsā‘ade olundu 

Ẓiyā Gökalp Bey 

‘Āṭıf Bey 

Ḥüseyin Cāhid Bey – ‘ā’ilesinin Malta’ya gelmesine müsā‘ade edilmiş olmakla 

çıkıyor faḳaṭ ‘ā’ilesini getirmiyorlar 

Đzmidli Ḫāce Rıf‘at Efendi 

Sivas Muraḫḫaṣı Ġanī Bey 

Merzifon Ḳā’im-i Maḳāmı Fā’iḳ Bey 

Ḳā’im-i Maḳām-ı Müteḳā‘id Mümtāz Bey – beş on gün sonra müsā‘ade ettiler 

Mīralay Mürsel Bey 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey 

Tevfīḳ Hādī Bey 

Diyārbekirli Feyẓī Bey 

“ Zülfī Bey 

Doktor Fāẓıl Berḳī Bey mu’aḫḫaran* [*���9 yazılmış] mażhar-ı müsā‘ade oldu 

//XXIII-20// 

Muhācirīn Müdīr-i Esbaḳı Şükrī Bey 

 

Fetḥī Bey  

Sābit Bey 

Cevdet Bey 

Memdūḥ Bey 

Mu‘ammer Bey 

Taḥsīn Bey 

Kırkkilisa Mutaṣarrıfı Ḥilmī Bey 

Garnizon kumandanlarıylaı daḫī bunlar meyānında mażhar-ı serbestī olmamışlardır. 

Merkez Kumandanı Cevād Bey serbest ‘addolunanlar meyānındadır. 

Çürüksulu Maḥmūd Paşa 

Cevād Paşa 

Cemāl Paşa 
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Göz Ṭabībi Es‘ad Paşa 

Ra’uf Bey 

Kara Vāsıf Bey //XXIII-21// 

Edirne Meb‘ūsu Fā’iḳ Bey 

 

Velḥāṣıl sonradan gelen ẕaevāt gazeteciler hemān kāmilen serbestī verilenler 

meyānındadır. Bunlar meyānında Trabzonlu Acente* [*�ا.�ت yazılmış] Muṣṭafā 

Efendi’ye serbestī verilmemiştir.  

 

Bu tefrīḳin esbāb-ı ḥaḳīḳiyyesi anlaşılamıyor. San Remo Muṣālaḥa Şerā’iṭi’nde ta‘yīn 

olunan mevād ikiye ayrılmış (1) Düvel-i Mü’telife teba‘asına su’imu‘āmele edenler ki 

bunlar garnizon kumandanları olabilir (2) Ḥarb esnāsında Memālik-i ‘Osmāniyye’de 

icrā olunan taḳtīllerden mes’ūl olanlar. Bu ikinci ḳısımda żāhire nażaran vālīler dāḫil 

olabilir denilse faḳaṭ hīç ‘alāḳa ve münāsebeti olmayan meselā ‘Alī Fetḥī Bey, 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey, Mümtāz Bey gibi bir çok ẕevātın serbest ‘addolunmayan 

kimseler arasında bulunması doğrusu anlaşılamaz. Cenāb-ı Ḥaḳ netīcesini ḫayretsin. 

Mażhar-ı serbestī olmayan arkadaşlarımız ṭabī‘ī me’yūs oldular. Allāh cümlesini 

muḥāfaża buyursun //XXIII-22// hele ‘Abdullāh Efendi gibi ḥarb esnāsında 

memlekette bulunmamış ‘ömrünü seyāḥatle memālik-i ecnebiyyede geçirmiş altmışını 

geçmiş bir iḫtiyārın serbest ‘addolunmaması mūcib-i ḥayrettir. ‘Askersiz dışarıya 

çıkmaya me’ẕūn olanların esāmīsi: 

 

Cimcoz Bey - Đstanbul meb‘ūsu Aḥmed Emīn 

Bey - 

Vaḳit gazetesi ṣāḥibi ve 

sermuḥarriri 

Süleymān “ Sūdī Bey ‘Abdülḳādir 

Ḥilmī -  

binbaşı 

Đbrāhīm Ṣāḥib “ adliyye nāżırı Enīs ‘Avnī - muḥarrirīnden 

Aḥmed Paşa Enver Paşa’nın pederi 

Aḥmed Bey 

‘Alī - Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib 

meb‘ūsu 

‘Abbās Ḥalīm 

Paşa 

nāfı‘a nāżırı Cevād Paşa -  Erkān-ı Ḥarbiyye-i 

‘Umūmiyye re’īsi 

Midḥat Bey Sivas muraḫḫaṣı Đsmā‘īl Bey  

Ḫalīl Bey adliyye nāżırı Ḥüseyin Ra’uf “ -  baḥriyye nāżırı 
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‘Alī Münīf “ nāfı‘a nāżırı Vāsıf “ -  Mīralay Kara Vāsıf 

Tosun “ ajans müdīri Fā’iḳ Bey - Edirne meb‘ūsu 

Meḥmed Cemāl 

Paşa - 

ḥarbiyye nāżırı Sa‘īd Paşa - Đstanbul muḥāfıżı 

Es‘ad Paşa - göz ṭabībi Süleymān Nażīf 

Bey - 

muḥarrir-i meşhūr 

Aḥmed Şevket 

Bey -  

Galatalı mīralay Đslām - Sa‘īd Paşa’nın kölesi 

Meḥmed Şerīf 

Bey - 

Edirne meb‘ūsu Mu‘ammer 

Meḥmed Bey - 

Polis Ḳısm-ı Siyāsī 

müdīri 

Lokmān Efendi 

- 

Đstanbul meb‘ūsu Meḥmed Ḥasan “  

Ebūẓẓiyā Velīd 

“ - 

Taṣvīr-i Efkār 

sermuḥarriri 

Re’fet Paşa - livā 

Celāl Nūrī Bey -  Đleri ṣāḥibi ve 

sermuḥarriri 

Seyyid Bey - a‘yāndan  

 

//XXIII-23// 

 

Fehmī Bey - Sinob Müftīsi Ḥasan 

Fehmī Efendi 

Nesīmī Bey ḫāriciyye nāżırı 

Canbolat “  Rıẓā Hāmid “ Bursa meb‘ūsu 

Cevād “ Đstanbul merkez 

kumandanı mīralay 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa ṣadr-ı a‘żam 

Çankirü ‘Azīz - Karslı Đbrāhīm Bey’in 

birāderi 

Ḥācī ‘Ādil Bey Meclis-i Meb‘ūsān 

re’īsi 

Meḥmed Bey “ Kemāl Bey Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından i‘āşe 

nāżırı 

Mūsā Bey “ Şükrī Bey Ma‘ārif nāżırı 

Tavşanikin 

Mamleyeti 

“ Maḥmūd Paşa Çürüksulu a‘yāndan 

Ferīḳ 

Vafiyadis “   
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Đstefan 

Ẕekeriyā* 

[*�'�%C 

yazılmış] Bey 

Edirne vālīsi   

Binbaşı Rıẓā 

Bey 

Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından 

  

Raḥmī Bey Đzmir* [*��9ا� 

yazılmış] Vālīsi 

  

Midḥat “ Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Kātib-i ‘Umūmīsi 

  

Mācid “ Dīvān-ı Muhāsebāt 

mümeyyizlerinden 

  

Ḥāzım “ binbaşı Selānikli Đstanbul’a gitti  

Đbrāhīm “ Karslı Edirne 

Ḥükūmet-i Muvaḳḳate 

Re’īsi 

  

Yūsuf “ “   

Ranceski 

Katroy 

“   

Muḫliṣ Bey “   

Aḥmed Bey Polis Müdīr-i 

‘Umūmīsi 

  

Ṣabrī Bey Saruhan Meb‘ūsu   

Ḫayrī Efendi    

 

 //XXIII-24// 

 

Bir hafta on gün sonra ‘Abdullāh Efendi’ye Bolu 

 

Reşād Bey’e Bolu mutaṣarrıfı 

Ḥācī Aḥmed Efendi’ye Sivaslı tācir 

Taḥsīn Bey’e Sūriyye vālīsi 

Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ “ dāḫiliyye müsteşārı 
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Muṣṭafā Efendi’ye Trabzonlu acente 

Mümtāz Bey’e Mīralay ḳā’im-i maḳām 

Đzmitli 

 

Bunlara da müsā‘ade ettiler.  

 

Basrī Bey Cevād Paşa’nın dāmādı erkān-ı ḥarb ḳā’im-i maḳāmı – müsā‘ade 

olunmuştur. 

  24 Temmūz 920’de bu müsā‘adeyi geriye aldılar.  

 

Müsā‘adeye mażhar olamayannlar garnizon ẓābiṭānı 

 

Sāmī Bey  mīralay 

Tevfīḳ “  “ “ 

Tevfīḳ “  ḳā’im-i maḳām 

Ḥaydar “  binbaşı 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī “ “ “ 

Celāl Bey  mīralay  Đstanbul’a gitti 

Cemāl Efendi  yüzbaşı  

Ṭāhir Efendi  “ “ 

 //XXIII-25// 

 

Haylī zamāndanberi daha otuz kişiye müsā‘ade olunacağı söyleniyor idi. Bugün 19 

Ẕīlḥicce 1338 ve 3 Eylūl 1920 Cum‘a kışlanın orta kat merdiven başına bir cedvel 

astılar. Dışarıya çıkmaya me’ẕūn olmayanların esāmīsidir. Yalnız beş altı kişi istisnā 

edilmiş mütebāḳī kāmilen serbest ‘addolunmuştur. Đstisnā edilenler: 

 

Diryārbekir Meb‘ūsları Zülfī ve Feyẓī Beyler 

Cevād Paşa’nın dāmādı Ḳā’im-i Maḳām Baṣrī Bey 

Binbaşı    ‘Ārif Efendi 

Mülāzım    Yūsuf Efendi 

Mīralay    Mürsel Bey 

//XXIII-26// [sayfa XXIII-27-28 boş] //XXIII-28// 
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Dışarıya çıkacaklara imẓā ettirilen varaḳa ṣūreti bālāsında me’ẕūn olan ẕātın ismi ve 

nümerosu yazılıdır ve bu ẕāta verdiği söz üzerine sā‘at oxn beşten yirmiye ḳadar 

me’ẕūn olduğu yazılmış ve kumandan ṭarafından imẓā edilmiştir.  

 

Bunun zīrinde: çıkacak [*L��-'� yazılmış] ẕāt: Büyük Britanya’nın* [*L2ت�'�* 

yazılmış] veyā müttefiḳlerinin menāfi‘ine muġāyir hīç bir ḥarekette bulunmayacağına 

ve ḥükūmet-i ‘askeriyye ṭarafından ıṣdār olunan evāmire ri‘āyet edeceğine ve 

yukarıda ẕikrolunduğu gibi sā‘at yirmide kampa [*��9�
 yazılmış] ‘avdet edeceğine söz 

verdiği yazılıdır. Zvīri imẓā edile –  

 

Sā‘at on beş: ba‘deżżuhr vasaṭī sā‘at üçtür. Yirmi de: sekizdir. 

 

Bu varaḳanın Đngilizce birx aṣlı maḥṣū maḥfūżdur.  

 

Mu’aḫḫaran ba‘deżżuhr ona ḳadar müsā‘ade ettiler. //XXIII-29//  

 

Defter XVII 

 

17 Jeudi  17 Ḥazīrān (Pençşenbih) 28 Ramaẓān 

 

27 nümerolu mektūbumu yazdım. Dünkü müsā‘adeden bilistifāde bugün on yedi kişi 

serbest olarak çıktılar sā‘at 2’den sekize ḳadar.  

 

Refīḳanın 9 nümerolu mektūbu bugün geldi.  

 

18 Vendredi 18 Ḥazīrān (Cum‘a) 29 Ramaẓān 

 

Dün aḫşām havā bulutlu olduğundan hilāl-ı şevvāl görülemediği cihetle bugün 

bayram yapılamadı. Arkadaşlardan bir ḳısm-ı a‘żamı maḳbere-i mü’minīni ziyārete 

gittiler. Benim gözüm ağrıyor gidemedim. Ramaẓān-ı şerīf bugün ile otuz oldu. 

//XVII-87// 

 

19 Samedi 19 Ḥazīrān (Cum‘a ertesi) 1 Şevvāl 
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Kışla içinde beynerrüfeḳā tebrīk-i ‘iyd mu‘āmelesi icrā kılındı. Refīḳamdan 15 

nümerolu 5 Ḥazīrān 1336 ta’rīḫli mektūbu aldım.  

 

Dün gece Malta’dan bir alay ‘asker Đstanbul’a gitti. Malta Limānı’nda bulunan 

sefā’in-i ḥarbiyye de ḥareket etmişler. Ḳuvā-yı Milliyye ṭarafından Đzmit’te 

Đngilizlerin taẓyīḳ olunduğu ajans ḫaberlerindendir.  

 

20 Dimanche 20 Ḥazīrān (Pāzār) 2 Şevvāl 

 

‘Alī Kemāl Peyām-ı Ṣabāḥ’ın 17 Ramaẓān 1338 ve 5 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli nüsḫasında 

Evḳāf Neżāreti’ne ḥaṣrettiği başmaḳālesinde “Ḫaṣmın yalnız ḳuṣūrlarını 

araştırmamalıyız. Faẓlını teslīm etmek de bir vażīfe-i insāniyyedir. Bu neżāret son 

senelerde Ḫayrī Efendi gibi bir iki nāżır görmüş olaydı şimdi Baġçekapısı’nda beht ile 

ġurūr ile temāşā eylediğimiz vaḳıf ḫānları gibi en gümrāh en ḳıymetdār yerlerinde 

daha bir çok mebānīye mālik olurdu ilḥ” dedikten sonra maḳālenin nihāyetlerinde 

“Biz öyle sanırız ki ibtidā-yı emirde evḳāfın vāridātını da meṣārifini de bir kerre tesbīt 

eylemeli müstaḳīmāne müdīrāne bir taṣarrufa mażhar kılmalıdır. Ondan sonra da ḥattā 

bīgānelerin bile gözüne çarpan o rengārenk menābi‘-i serveti işletmeli o 

daḳīḳaefīneleri meydāna çıkarmalı kısa bir ifāde ile Ḫayrī Bey’in tuttuğu yolu ta‘ḳīb 

eylemelidir …” ‘aynen.57 //XVII-88// 

 

21 Lundi 21 Ḥazīrān (Pāzār ertesi) 3 Şevvāl 

 

28 nümerolu mektūbumu yazdım.  

 

Bu hafta gelen Avrupa gazetelerinde Es‘ad Paşa Ṭopṭānī’nin Paris’te bir oxtel 

kapısının önünde Rüstem nāmında bir Arnavud ṭarafından ḳatledilmiş olduğu ve 

derdest edilen Rüstem Es‘ad Paşa’nın Arnavudluğa bir belā olduğundan ḳatleylediğini 

i‘tirāf ettiğini yazıyor.  

 

22 Mardi 22 Ḥazīrān (Salı)  4 Şevvāl 

 

Korye Della Sara gazetesi 20 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli nüsḫasında Đzmid’in Đngilizler 

ṭarafından Ḳuvā-yı Milliyye’ye taḫliyyesine ḳarār verildiğini yazıyor.58 //XVII-89// 
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23 Mercredi 23 Ḥazīrān (Cehārşenbih) 5 Şevvāl 

 

Đstanbul’a gideceklerden Sūdī Bey’e bir kaç gün evvel tamāmiyle serbest olup xx 

hangi vapur ile ister ise gidebileceğine dā’ir bir vesīḳa vermişler idi. Bugün o vesīḳayı 

geriye aldılar ve “Đş‘ār-ı āḫire ḳadar memleketlerine ‘avdete me’ẕūn olan Türklere 

iẕin verilmeyecektir.” diye emir aldıklarını Kumandan Kat Sūdī Bey’e söylemiş. 

Ḥabīb ve Sūdī ve Ṣabrī Beyler ile dīgerlerinin ‘azīmeti şimdilik kaldı. Sebebi Ḳuvā-yı 

Milliyye’nin Đngilizlere ta‘arruẓu olacaktır. Ḫayırlısı Allāhından.  

 

24 Jeudi  24 Ḥazīrān (Pençşenbih) 6 Şevvāl 

 

29 nümerolu mektūbu yazdım. Münīb’e kart vāṣıl olmuştur. Bu sırada 

Cezīretül‘arab’da yetmiş bin Đngiliz ‘askeri bulunduğunu Taymis yazıyor. Bunun on 

üç bini Đngiliz mütebāḳīsi Hindli imiş. Mezopotamya* [*��9�1	�	C	9 yazılmış] için 

Đngiltere’nin senevī elli milyon lira ṣarfetmekte olduğunu da Taymis ‘ilāve ediyor.59  

 

Đbrāhīm Bey Miçi ile görüştü. Miçi bugün Londra’ya müteveccihen ḥareket etmiş. 

Buraya geleli beş ay olmuş. Prensler ile ve benim ile görüşmek üzere on altı ‘arẓ-ı ḥāl 

verdiği ḥālde muvaffaḳ olamadığını Đbrāhīm Bey’e söylemiş. //XVII-90// 

 

25 Vendredi 25 Ḥazīrān (Cum‘a) 7 Şevvāl 

 

Bugün gelen ajans Yūnān ḳuvve-i ‘askeriyyesine Anadolu’daki Ḳuvā-yı Milliyye-i 

‘askeriyye üzerine ḥareket etmek üzere me Avrupa devletlerinin me’ẕūniyyet 

verdiklerini yazıyor.  

 

Üç gün evvel Đstanbul’dan bir Maltalı gelmiş orada erkān-ı ḥarbiyyede müstaḫdem 

gönüllü ‘asker imiş. Đngilizlerin Đstanbul’da pek düşkün olduklarını Đzmit’i taḫliyye 

ettiklerini ve bir gece baskınında erkān-ı ḥarbiyye ẓābiṭlerini Türklere esīr verdiklerini 

bir çok mühimmāt ve bilḫāṣṣa pek çok erzāḳ terkettiklerini söylemiş. Maltız Sansör 

Ḥabīb Bey’e sonra da Ḫalīl Bey’e bildirmiştir.  

 

26 Samedi 26 Ḥazīrān (Cum‘a ertesi) 8 Şevvāl 
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Sūriyye Vālīsi Taḥsīn Bey ḫastaḫāneden geldi. On üç on dört gün ḳadar Kotonera 

Ḫastaḫānesi’nde kaldı. Mümtāz Bey’e de (ḳā’im-i maḳām müteḳā‘idi Đzmitli) dışarıya 

çıkmaya müsā‘ade ettiler. //XVII-91// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

27 Dimanche 27 Ḥazīrān (Pāzār) 9 Şevvāl 

 

Sıcaklar ziyāde bu gece uyuyamadım. 

Ṣabāḥın üç buçuğunda yatağa girebildim.  

 

Malta’da bu zamānlara ḳadar portakal 

bulunuyor.  

 

27 Ḥazīrān 1920 Pāzār Öğleden 

sonra sā‘at dört buçuk rāddelerinde 

Đsmā‘īl Canbolat Bey geldi: Cāhid Bey 

(Politika) nāmında bir Đtalyan 

mecmū‘asını dün almış getirdi. Şāyān-ı 

diḳḳat bir maḳāle vardır. Diyor ki 

“Đngilizler eski uşakları olan Ferīd Paşa’yı 

yine mevḳi‘-i iḳtidāra getirdiler.” “Uşak” 

ta‘bīrini ṣarīḥen isti‘māl ediyor. Sonra 

Ẕāt-ı Şāhāne’nin bir sözünü naḳlediyor ki 

şundan ‘ibārettir: “Đngilizler bana 

Đtalyanları ve Fransızları 

memleketimizden çıkaracaklarını ve bizi 

Đstanbul’da bırakacaklarını va‘ad ettiler 

faḳaṭ o ḥālde de onların ḥimāyesine 

girmek īcāb ediyor.”60 Kavaklı Fevzī 

Paşa’nın bundan taḫmīnen iki ay evvel 

Ankara Meclis-i Millīsi’nde īrād eyemiş 

olduğu nuṭuḳ Đstanbul’un ḥükūmet 

ṭarafdārı olan gazetelerinin telāşını mūcib 

olmuş idi. Faḳaṭ nuṭḳu yazmadıkları için 

anlayamamış idik. Faḳaṭ buna yakın bir 

şey olduğunu ‘Alī Kemāl’in Peyām-ı 

Ṣabāḥ’ında bir maḳālesinden taḫmīn 

etmiş idik.61 //XXIII-30// 

 

Defter XVII 
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28 Lundi 28 Ḥazīrān (Pāzār ertesi) 10 Şevvāl 

 

30 nümerolu kart Su‘ād’a yazdım. Bugün ṣabāḥ vasaṭī sā‘at on buçukta gölgede oda 

içinde derece-i ḥarāret yirmi yedidir. Vāṣıl olmuştur. //XVII-92// 

 

29 Mardi 29 Ḥazīrān (Salı)  11 Şevvāl 

 

Münīr Bey ṭarafından gönderilmiş bir takım hedāyā* [*�'ه�ا yazılmış] ile cevhere vāṣıl 

oldu. 

 

Bugün gelen Đstanbul gazetelerinden Đleri gazetesinin 13 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli 

nüsḫasında Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā Kāżım Efendi’nin menfāsı bulunan Edirne’de 

vefāt ettiği yazılıdır. Raḥmetullāhu ‘aleyhi.62  

 

Ferīd Paşa Ḥükūmeti zavāllıya żulmetti. Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī de māni‘ olamadı. 

Çürüksulu Maḥmūd Paşa’yı bir posta paketini almak üzere Mafsūd’un yanına 

gittiğinde onbaşı ile dışarıya çıkarmak ṣūretiyle taḥḳīr etmiş ve Edirne Meb‘ūsu Şeref 

Bey’in rivāyetine nażaran Maltız lisānıyla pek bīedebāne şetmetmiştir.  

 

30 Mercredi 30 Ḥazīrān (Cehārşenbih) 12 Şevvāl 

 

Dün gece oda içinde derece-i ḥarāret yirmi yedi buçuk idi.  

 

Refīḳama 29 nümerolu mektūbu yazdım – bu da vāṣıl olmuştur. //XVII-93// 

 

Juillet 1920    1336-1338 

 

1 Jeudi  1 Temmūz (Pençşenbih) 13 Şevvāl 

 

29 nümerolu mektūbumu Necmeddīn Mollā Bey’e bir mektūb yazdım. Evvelki 28 

Mayıs 920’de yazdığım mektūbumun vāṣıl olmadığını żannediyorum. Zürih 

konsolosu vāsıṭasıyla yazmış idim. Đḥtimāl ki vermemiştir Ferīd Paşa’ya göndermiştir. 

Derece-i ḥarāret oda içinde ba‘deżżuhr sā‘at beşte (30)dur. Bugün dışarıya çıkanlar 
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(Valetta)’da Binġāzī Meb‘ūsu Manṣūr Paşa’yı görmüşler bir Đtalyan mīralayı ile ile 

berāber Roma’ya gidiyor imiş. ‘Arab ahālīsi Đtalyanları istemiyor imiş. 

“Memleketimizi bırakın gidin.” diyorlar imiş. Ḥarb oluyor karışık bir ḥālde imiş. 

Raḥmī Bey Nesīmī Bey görüşmüşler* [*���/	�	% yazılmış].  

 

 

Defter XVII Defter XXIII 

2 Vendredi 2 Temmūz (Cum‘a) 14 Şevvāl 

 

Ḥabīb Bey ‘ā’ilesine keşīde edeceği bir 

telgrafı Kumandan Kat’a göstermiş Kat 

“Bu telgrafı çekme zīrā ‘‘Azīmetimiz* 

[*������ yazılmış] te’eḫḫür etti.’ 

diyorsun ḥālbuki bir kaç güne ḳadar 

gideceksiniz.” demiş.  

 

Kumandan Kat Maḥmūd Paşa’nın odasına 

gelerek Mülāzım Mafsūd’un evvelki gün 

yaptığı terbiyyesizlikten tarẓiyye 

vermiştir. Çünki hey’et-i idarae şikāyet 

etmiş idi.  

 

Hey’et-i idāre – Fetḥī Bey, Diyārbekir 

Vālīsi Bedrī Bey, Vaḳit Gazetesi Ṣāḥibi 

ve Sermuḥarriri Aḥmed Emīn Bey, Eczācı 

Meḥmed Efendi, Aḥmed Agayef Beydir* 

[*�� L* yazılmış]. Bunların intiḫābı on 

gün ḳadar oldu. //XVII-94// 

 

14 Şevvāl Sene 338 ve 2 Temmūz 920 

Cum‘a 

 

Cümlemizin esāmīsini muḥtevī ve her 

ismin karşısında kendisine isnād olunan 

fi‘il yazılı bir defter elde edilmiş ve bu 

deftere nażaran benim ismimin ḥizāsında 

“Đttiḥād ve Teraḳḳī erkān-ı 

mühimmesindendir.” yazılı imiş. Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa’nın ismi karşısında yalnız 

“gran verzir” yazılı birāderi ‘Abbās 

Paşa’nın “Đ‘ḳā olunan meżālimin 

‘āmillerindendir.” denmiş. Zehī inṣāf! 

Feyẓī Bey’in, Zülfī Bey’in, Merzifon 

Ḳā’im-i Maḳāmı Fā’iḳ Bey’in, Konya 

Muraḫḫaṣı Ferīd Bey’in ve daha birkaç 

kişinin isimlerine taḳtīl fi‘ili fi‘ili iẓāfe 

edilmiş. Sābit Bey’e Mu‘ammer Bey’e 

Memdūḥ Bey’e tehcīr isnād olunmuştur. 

Fetḥī Bey’e “Emniyyet-i dāḫiliyyeyi iḫlāl 

ve taḳtīl ve tehcīr ile mażnūn bulunanları 

firār ettirmiştir.” denilmiş. //XXIII-31//  

 

 

Defter XVII 

 

3 Samedi 3 Temmūz (Cum‘a ertesi) 15 Şevvāl 
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Malta Vālīsi Marşal Plümer bugün adaya ‘avdet eylemiştir. Taḫmīnen bir ay 

muḳaddem gitmiş idi. Vech-i ‘azīmetini Malta gazetesi yazmadı. Yalnız 

“Me’ẕūndur.” dedi. Faḳaṭ istiḫbārāt-ı ḫuṣūṣiyyeye nażaran Yūnānistān’a ve Đstanbul’a 

gitmiş bugün Đstanbul’dan ‘avdet etmiştir. Anadolu Ḳuvā-yı Milliyyesi’ne karşı icrā 

edilmek istenilen ḥarekāt-ı ‘askeriyye ile mareşalin ‘azīmeti arasında münāsebet olsa 

gerektir. Bu hafta içinde Đtalya gazetelerinden birinde okunduğuna göre Đtalya 

Ḫāriciyye Nāżırı “Đstanbul Ḥükūmeti’nin nüfūẕu yoktur Muṣṭafā Kemāl Paşa ile 

uyuşmalıdır.” demiş. Đngiltere Başvekīli Loyd Corç “Ben de ḥarb ṭarafdārı değilim 

faḳaṭ Venizelos’un va‘adini īfā etmesi ḳābildir. Bir kerre onu da tecrübe edelim.” 

demiştir.63  

 

Đzmir cebhesinde Yūnān ta‘arruẓuna dā’ir bir ḫaber olmadığı gibi ṣulḥ konferansında 

bizim muraḫḫaṣların cevāblarına dā’ir de vāẓıḥ ve esāslı ma‘lūmāt yoktur. 

Bugünlerde intiżār etmekteyiz. //XVII-95// 

 

Sene-i Hicriyye  Sene-i Māliyye 

 

1338   1336 

 

Şevvāl 16  Temmūz 4 

 

Cülūs-ı Humāyūn-ı Ḥaẓret-i Ḫilāfetpenāhī 

 

1334 (Pāzār) 1336 

 

Derece-i ḥarāret Temmūz birden beri otuzdan aşağı inmiyor. Geçen sene Malta’da bu 

ḳadar sıcak ḥissetmemiştim. O vaḳit bulunduğumuz Salvator Ḳal‘esi bināsının te’sīri 

olsa gerektir. Çünki yattığımız odaların dīvārı iki buçuk arşın kalınlığında* [*,��$�'��
 

yazılmış] taş idi. Malta’ya geleli bir sene bir māh iki gün oldu. //XVII-96// 

 

Defter XVII 

 

Defter XXIII 
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5 Lundi 5 Temmūz (Pāzār ertesi) 17 

Şevvāl 

 

30 nümerolu mektūbumu yazdım. Vāṣıl 

olmuş.  

 

Bugün öğle yemeğini Eczācı Meḥmed 

Efendi’nin yemeğinden almağa başladım. 

Yemekte Prens Paşalardan ayrıldım: Dün 

gece Đbrāhīm Bey yemekten sonra 

“Hey’et-i idāre aşağıya bir cedvel asmış. 

Dışarıya çıkacak ẕevātın esāmīsini 

muḥtevīdir. Bunda Sa‘īd Ḥalīm ve ‘Abbās 

Ḥalīm Paşalar ile Ḫayrī Efendi –

Ḥaẓretleri – kelimesini yazmışlar bana 

yazmamışlar sebebi hey’et-i idāreden 

soracağım.” dedi . Sonra sözü Dāḫiliyye 

Nāżırı Ṭal‘at Bey’i sarāya da‘vet ettikleri 

ḥālde kendisinin da‘vet olunmaması 

sarāyca yolsuzluktur buna pādişāhın ḥaḳḳı 

yoktur zīrā beni taḥḳīrdir dedi. Sa‘īd Paşa 

“Faḳaṭ seninle Ṭal‘at Paşa müsāvī 

değildir.” demesi üzerine “Ṭal‘at kim 

oluyor o benim karşımda siftinmiş 

ādamdır ben üç yüz senelik bir ḫānedānın 

evlādıyım.” dedi ve naḳli münāsib 

olmayacak sözler söyledi. Bu ādam ile 

ṭa‘ām etmeyi arzū etmiyor idim. Bunun 

üzerine ayrıldım.  

 

17 Şevvāl Sene 338 ve 5 Temmūz 920 

Pāzār ertesi 

 

Garnizon kumandanlarından Binbaşı 

Mażlūm Bey birkaç gün muḳaddem 

ḫastaḫāneye gitmiş idi. Faẓla rāḥatsız 

olduğu ‘ādetā sekerātülmevt ‘alā’imi 

görülmekte idüğünü söylüyorlar. Dün 

ḫastaḫāneye birkaç arkadaş gitmiş ḫastayı 

ağır bulmuşlardır. Zavāllı dizanteriye 

tutulmuş kampta dört gün kalmış. Doktor 

dördüncü gün gelmiş ḫastaḫāneye 

naḳlettikten sonra da bir müshilden başka 

‘ilāc vermemişler. Doktorlar pek lāḳayd 

bulunmuşlar. Bu bīçāre binbaşı “Üserāya 

su’imu‘āmele etti.” diyerek Đngilizler 

ṭarafından buraya getirilmiştir. ‘Acabā bu 

su’imu‘āmele değil midir? Yoksa 

ölümüyle intiḳām mı alıyorlar? 

 

Birkaç günden beri oda içinde derece-i 

ḥarāret otuzdur. Bu ḳadar sıcakta 

ābdestḫānelerin ṭahāret ve neżāfetine hīç 

bakmıyorlar. Faẓla olarak “Dizanteri var.” 

//XXIII-32// deniliyor aldıran bile yoktur.  

 

6 Mardi 6 Temmūz (Salı) 18 Şevvāl 

 

Đstanbul’da 19 kadın 6 erkeğin tevḳīf 

18 Şevvāl 338 ve 6 Temmūz 920 Salı 

 

Bugün vürūd eden Đstanbul gazetelerinden 
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olunduğunu Morning Post gazetesinde 

okuduğunu Cāhid Bey ya söylüyor.  

 

Bunun aṣlı çıkmadı. Enver Paşa’nın 

hemşīresi Medīḥa Hanım Anadolu’ya 

firāra teşebbüs etmiş ḥükūmet ḫaber almış 

men‘etmiş. Bundan ġalaṭ olmalıdır.64 

//XVII-97// 

 

Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin 23 Ḥazīrān 

920 ta’rīḫli nüsḫasında ġarīb olduğu ḳadar 

kā‘ide-i esāsiyye-i ḥuḳūḳa muḫālif bir 

ḳarārnāme mündericdir. ‘Aynen: 

 

Malta’daki Mevḳūfların Ḳaṭ‘-ı Ma‘āşı 

 

Mādde 1 – Menāfi‘-i ‘aliyye-i vaṭaniyye 

ḫilāfına fi‘il ve ḥareket ve isā’etlerinden 

dolayı Malta’da taḥt-ı tevḳīfe alınmış 

olanlardan teḳā‘üd ve ma‘zūliyyet ve sā’ir 

ma‘āşat-ı ẕātiyye fuṣūlünden ma‘āş-ı 

maḫṣūṣu bulunanların ma‘āşları son 

te’diyye ta’rīḫlerinden ta’rīḫlerinden 

i‘tibāren ḳaṭ‘olunmuştur.  

 

Mādde 2 – Birinci mādde mūcebince 

ma‘āşları ḳaṭ‘olunanların ‘ā’ilelerinden 

bīḳudret ve muḥtāc-ı mu‘āvenet olanlar 

var ise Muḥtācīn Niżāmnāmesi’ndeki 

şerā’iṭ-i selāseden ma‘lūliyyet ve aḳārib 

ḳaydı aranmaksızın niżāmnāme-i md 

mezbūrdaki derecāt dāḫilinde muḥtācīn 

tertībinden ma‘āş taḫṣīṣ olunur.  

 

Mādde 3 – Đşbu ḳarārnāme ta’rīḫ-i 

neşrinden mu‘teberdir.  

 

Đşte bu ḳadar. Ḳarārnāme zīrinde ta’rīḫ 

yoktur. //XXIII-33//  

 

Morning Post gazetesinde Đstanbul’dan 

çekilmiş 25 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli bir 
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telgrafnāmeye nażaran Đstanbul’da yüksek 

ṭabaḳaya mensūb 19 kadının ve 6 erkeğin 

tevḳīf olunduğu yazılıyor.  

 

Bu tevḳīfin sebebini īẓā anlayabilmek için 

meẕkūr 23 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli Ṣabāḥ 

Peyām* [* böyle yazılmış, Peyām-ı Ṣabāḥ 

olacak] gazetesindeki Dersa‘ādet Merkez 

Kumandanlığı’nın teblīġ-i resmīsini 

okumak bir dereceye ḳadar kifāyet eder.  

 

Dersa‘ādet Merkez Kumandanlığı’ndan:  

 

Bir müddetber müddettenberi emniyyet ve 

āsāyiş-i memleket ḥaḳḳında bir takım 

yalan sa şāyi‘āt deverān ediyor. Ḥükūmet 

bu şāyi‘ātın nerelerden ve hangi 

menba‘lardan çıkarıldığına tamāmiyle 

vāḳıf olup kadın ve erkek müsebbiblerini 

her kim olursa olsun dīvān-ı ḥarb-ı ‘örfīye 

tevdī‘ ederek en ağır ṣūrette tecziyyeye 

ḳarār vermiştir. Şehrimizde emniyyet ve 

āsāyişin ẕerre ḳadar iḫlāl edilmesi iḥtimāli 

olmayıp ḥükūmet dā’imā müteyaḳḳıż* 

 ve ufak bir teşebbüs-i [yazılmış 9ت�-ط*]

āsāyişşikestāneyi derḥāl en büyük bir 

şiddetle bastırmağa //XXIII-34// müheyyā 

bulunmakta olduğundan ahālīnin kemāl-ı 

emn ve rāḥatla iş ve güçlerinde 

bulunmaları ve şāyi‘at-ı kāẕibeye 

ehemmiyyet vermemeleri ve bu gibi 

şāyi‘āt çıkaranları merkez 

kumandanlığına hemān iḫbār etmeleri ve 
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bu ḫuṣūṣ için de ayrıca müte‘addid ta‘ḳīb 

ve taraṣṣud me’mūrları ta‘yīn edildiği 

beyān olunur.  

 

Bu i‘lāndan sonra tevḳīfāta başlanmış 

demektir.  

 

Bu ḥavādisin aṣlı çıkmadı. Enver Paşa’nın 

hemşīresi Medīḥa Hanım Anadolu’ya 

firāra teşebbüs etmiş ḥükūmet ḫaber almış 

men‘etmiş kendisini isticvāb eylemiştir. 

Bundan ġalaṭ olsa gerektir. //XXIII-35// 

 

Defter XVII 

 

7 Mercredi 7 Temmūz (Cehārşenbih) 19 Şevvāl 

 

Ferīd Bey ḫastaḫāneden geldi. Binbaşı Mażlūm Bey ḫastaḫānededir. Evvelsi gün 

vefātını işittik. Lehulḥamd ‘āfiyyette imiş. Kotonera Ḫastaḫānesi’ni Malta’nın eski 

beldenin arkasında bir tepe üzerine yapılmış olan yeni ḫastaḫāneye naḳletmişler. Bu 

arkadaşlarımızı oraya götürdüler. Ḥālbuki yeni naḳledilmiş henūz yerleşilmemiş 

olduğundan ḫastalarımıza lāyıḳıyla bakmıyorlar imiş.  

 

Bugün gündüz oda içinde derece-i ḥarāret (31)dir.  

 

8 Jeudi  8 Temmūz (Pençşenbih) 20 Şevvāl 

 

31 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım.  

 

Bugün gelen ajans Ḳuvā-yı Milliyye’nin Beykoz’u işġāl ettiğini yazıyor. Yūnān ve 

Đngiliz ḳarārgāhı mevḳi‘lerini terketmişler. Gemiler de hīç bir şey yapamamışlar.  

 

Aḫşām üzeri Mażlūm Bey ḫastaḫāneden geldi. //XVII-98// 
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9 Vendredi 9 Temmūz (Cum‘a) 21 Şevvāl 

 

Bir mīralay geldi. Kat berāber idi. Herkese şikāyeti olup olmadığını sordu – ben bir 

sanatoryuma gönderilmekliğimi ṭaleb ettim. “Ṭabībler mu‘āyene ettiler ḥālā bir netīce 

yoktur.” dedim. “Ḥarbiyye neżāretine yazıldı cevāb gelmedi.” dedi – Aḥmed Bey 

Agayef’e “Senin istid‘ānı Vālī Bey nażar-ı diḳḳate aldı. Bir netīce ḥāṣıl edinceye 

ḳadar haftada bir gün serbest çıkabilirsin.” dedi. Bu sözü söyleyen Kumandan Kattır. 

 

10 Samedi 10 Temmūz (Cum‘a ertesi) 22 Şevvāl 

 

Đkinci Kamilyo’yu bir buçuk lira aylık ile tuttuk. //XVII-99// 

 

Defter XVII 

 

Defter XXIII 

11 Dimanche 11 Temmūz (Pāzār) 23 

Şevvāl 

 

Dün ‘Abbās Paşa Mıṣır Ḥükūmeti’ne 

mürāca‘at edeceklerini söyledi. Ben 

kendilerinin “Henūz Mıṣır kesb-i istiḳlāl 

etmemiştir ve şimdiye ḳadar Devlet-i 

‘Osmāniyye’nin ṣadr-ı a‘żam ve nāżırı 

olarak bulunmuştur. Şimdi Mıṣır 

tabī’iyyetinde bulunduklarını iddi‘ā ve 

ṭaleb nābemaḥaldir ve vaḳitsizdir. ‘Acele 

etmeyiniz iyi düşününüz” dedim. Bugün 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile mülāḳātımda Mıṣır 

Ḥükūmeti’ne mürāca‘at fikrinde ıṣrār 

etmekte olduğunu gördüm. Biṭṭabi‘ bir 

şey söylemedim.  

 

23 Şevvāl Sene 338 ve 11 Temmūz 1920 

Pāzār 

 

Bugün Ma‘ārif Nāżır-ı Esbaḳı Aḥmed 

Şükrī Bey Polverista’daki odama geldi. 

Taymis gazetesinin 15 Ḥazīrān 1920 

ta’rīḫli nüsḫasında (pençşenbih gününe 

müṣādiftir) münderic maḳāleyi 

tercümesiyle berāber verdi. Ḫulāṣası – 

Emīr-i Mekke Şerīf Ḥüseyin’in oğlu 

‘Abdullāh Bey’in 1913’de Kāhire’de Lord 

Kiçener ile mülāḳāt etmiş ve bu mülāḳātta 

Türkiyye ile bir ḥarb żuhūru ḥālinde 

‘Arab ‘iṣyānının esāsları kurulmuş – 

olduğu yazılıdır. Taymis’in bu kı Cidde 

muhābirinden aldığı mektūbdur. Aṣlı 

‘aynen tercümesiyle berāber maḥfūżdur.65 

//XXIII-36// 
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Malta’ya geçen sene mavṣelimizi 

müte‘āḳib bize vāṣıl olan 14 Ḥazīrān Sene 

1919 ta’rīḫli Mançester Gardiyan 

gazetesinden olvaḳt ‘aynen tercüme 

edilen fıḳradır ki dün Mācid Bey bir 

ṣūretini verdi. Ben de buraya ḳayd ediyo 

ediyorum:  

 

Prl Prenses Đna vapuruyla 66 Türk 

maḥbūsunun Malta’ya sevḳedildiğini 

Ajans Royter bildiriyor. Bunların 

esāmīsinin mektūm tutulmasına raġmen 

idāre-i sābıḳaya mensūb bey ve 

paşalardan mürekkeb olduğu 

muḥaḳḳaḳtır. Ḥarb mes’ūliyyeti Ermeni 

ḳatl-i ‘āmı ve sā’ir entrikalarla 

müthemdir. Bunlar tamāmen bey ve 

paşalardan mürekkeb olup aḥād-ı nāsdan 

kimse yoktur. Malta’ya sevḳlerinden 

efkār-ı ‘umūmiyye memnūndur. Türkiyye 

‘Adliyye Nāżırı(°) (°evvelce Kartal ḳaẓāsı 

ḳāḍīlığında bulunmuş olan Vaṣfī Efendi) 

maḥkemelerinin uzun zamāna mütevaḳḳıf 

olduğundan Đngiltere’ye teslīm edildiğini 

bize söylemiştir. ‘Alemdār gazetesi 

ḥükūmetçe bunlar ḥaḳḳında bir şey 

yapılamadığından Đngiltere’ye teslīm 

edildiğini ve dīger bir gazete bunların 

Đngiltere’ye teslīmiyle vaẓ‘iyyet kesb-i 

ṣıyānet ettiğini ve ḥükūmetin geniş bir 

nefes aldığını yazıyor.66 //XXIII-37//  

 

Defter XVII 
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12 Lundi 12 Temmūz (Pāzār ertesi) 24 Şevvāl 

 

(32) nümerolu mektūbumu Su‘ād ile Münīb’e yazdım. Kadınların tevḳīflerinin ṣaḥīḥ 

olup olmadığı ve kimler idüğünü sordum. Biraz da ḥaḳḳımda żulümden şikāyet ettim. 

“Żālimlere bir gün dedirir Mevlā ‘Ta‘allāhü leḳad eşreke Allāh ‘aleynā.’.” beytini 

yazdım. Bilmem gider mi? Đnsāniyyetli bir mu‘āmeleye mażhar olacağımı ümmīd 

etmediğimi de ‘ilāve ettim.  

 

Bu mektūbum vāṣıl olmuş. Münīb 7 Aġustos 336 ta’rīḫli mektūbunda yazıyor. Ḥabīb 

Bey’in tevḳīf olunduğunu da bu mektūbda ḫaber veriyor. //XVII-100// 

 

13 Mardi 13 Temmūz (Salı) 25 Şevvāl 

 

‘Alī Cenānī, Ya‘ḳūb Şevḳī Paşa, Đsmā‘īl Süleymān Fā’iḳ Paşa ve Sirozlu Mīralay 

Āgāh Bey, Yozgadlı Meḥmed Efendi bir de Murād Bey. Đngilizler bu ẕevātı 

Đstanbul’dan bugün bir dritnavt* [*#	�2 �'�� yazılmış] ile getirdiler.  

 

14 Mercredi 14 Temmūz (Cehārşenbih) 26 Şevvāl 

 

Bugün gelen ajansta* [*,� اژا2س yazılmış] Bursa’nın Yūnānlılar ṭarafından işġāl 

olunduğu yazılıdır. //XVII-101// 

 

15 Jeudi  15 Temmūz (Pençşenbih) 27 Şevvāl 

 

33 nümerolu mektūbumu refīḳama gönderdim. Bu ṣabāḥ Mīralay Celāl Bey’e ilk 

vapur ile Đstanbul’a ‘avdete me’ẕūn bulunduğunu teblīġ ettiler. Samatya garnizon 

kumandanlığında bulunmuş idi.  

 

Defter XVII 

 

Defter XXIII 

16 Vendredi 16 Temmūz (Cum‘a) 28 

Şevvāl 

 

28 Şevvāl 338 ve 16 Temmūz 920 Cum‘a 

 

Dışarıya çıkmaları men‘edilmiş olan 
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9 Temmūz 920 ta’rīḫli Pöti Parizyen 

gazetesi Ṣadr-ı A‘żam Dāmād Ferīd 

Paşa’nın ma‘iyyetiyle berāber 8 Temmūz 

920 ta’rīḫinde Fransa’dan ‘avdet ettiğini – 

sebebi de kendisinin (Spa) Konferansı’na 

çağrılacağını ümmīd ve intiżār eylediği 

ḥālde ḫāriciyye nāżırının bir notası 

üzerine ‘avdet ettiğini yazıyor.67  

 

Ḥabīb Bey’e dokuz refīḳle berāber pāzār 

ertesi günü Đstanbul’a ḥareket edeceklerini 

tekrār teblīġ ettiler. //XVII-102// 

 

rüfeḳā da ġayriresmī olarak çıkıyorlar. 

Bugün Erẓurūm Vālīsi Sābit Beyle 

Diyārbekir Vālīsi Bedrī Bey’e birer 

varaḳa verdiler faḳaṭ bunlardan yarımşar 

lira pāra aldılar. Bu ġālibā rüşvet 

olacaktır. Çav varaḳayı veren çavuş 

aḫşām sā‘at sekizde ‘avdet ettikleri vaḳit 

“Bu varaḳaları neferlere vermesinler bana 

versinler.” diye Ḥabīb Bey’e söylemiş. 

Đngilizlerin bizim bir ḳısmımıza serbest 

çıkmaya müsā‘ade edip dīger ḳısmımıza 

müsā‘ade etmemeleri ġālibā kendilerine 

mükemmel bir kazanç menba‘ı te’mīn 

edecektir.  

 

Sābit Bey’i Bedreddīn Bey’i Ḥabīb Beyle 

berāber Valetta’da bir ḳahvede otururlar 

iken Kumandan Kat görmüştür.  

 

17 Samedi 17 Temmūz (Cum‘a ertesi) 29 

Şevvāl 

 

Ṣabāḥleyin ofisten gönderilen bir listeyi 

ta‘līḳ ettiler. Đstanbul’a gidecek on ẕātın 

esāmīsini muḥtevīdir. Pāzār ertesi bir 

naḳliyye vapuruyla gidecekler imiş.  

 

29 Şevvāl 338 ve 17 Temmūz 920 Cum‘a 

ertesi 

 

Kat kampa* [*�F9�
 yazılmış] geldi. 

Hey’et-i Đdāre Re’īsi Fetḥī Bey’e Sābit ve 

Bedrī Beyleri dün çarşıda gördüğünü ve 

ba‘demā vesīḳaları kendi //XXIII-38// 

eliyle ofiste vermeye mecbūr olacağını ve 

sā‘at yedi buçuktan evvel kimsenin 

kampa* [*�F9�
 yazılmış] ‘avdetine 

müsā‘ade etmeyeceğini söylemiştir.  

 

Đstanbul’a önümüzdeki pāzār ertesi günü 

gideceklerin esāmīsini muḥtevī bir cedvel 
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asılmıştır. Bunlar on kişidir. 

 

(1) Ḥabīb Bey  Bolu Meb‘ūsu 

(2) Ṣabrī Bey  Saruhan Meb‘ūsu 

(3) Ḫalīl Bey  Yüzbaşı Doktor 

Ḫarpūṭludur 

(4) ‘Đzzet Efendi  Tabur Kātibi 

(5) Midḥat Bey  Bolu Đttiḥād 

ve Teraḳḳī Muraḫḫaṣı 

(6) Ḥāzım Bey  Binbaşı 

Selānikli 

(7) Ḥasan Fehmī Efendi Sinob 

Meb‘ūsu 

(8) Mihal  Ṣarrāf oğlu Ürgüblü 

Su 

(9) Sūdī Bey  Lazistān Meb‘ūsu 

(10) Celāl Bey  Mīralay Samatya 

Garnizon Kumandanlığı’nda 

bulunmuştur.  

 

Evvelce kendilerinin svm yanlışlık ile 

buraya getirildikleri ve memleketlerine 

‘avdete me’ẕūn oldukları kendilerine 

teblīġ olunan Kafkasyalı Đbrāhīm Beyle 

//XXIII-39// on refīḳler on refīḳini ḥālā a 

bırakmadılar. Bizim arkadaşlar ile berāber 

de göndermiyorlar. Kendilerine “Eğer 

buradan doğru Batum’a vapur bulunur ise 

gideceksiniz yoksa Đstanbul’a 

göndermemek için Londra’dan emir 

aldık.” demişler. Diyen* [ *6'ى� yazılmış] 

Mülāzım Mafsūd imiş. Buradan Batum’a 

doğru vapur bulunamayacağından bīçāre 



 

 

545 

ādamlar burada kaldılar demektir. 

Đstanbul’a göndermek oradan Batum’a 

sevḳetmek pek kolaydır. Đngilizler 

istemiyorlar ise Đstanbul’da kimse ile 

iḫtilāṭ ettirmeyebilirler. Żannederim 

maḳṣadları Müslümānları ta‘ẕībdir çünki 

bu ẕevātın Hıristiyan olan iki 

arkadaşlarını iki māha ḳarīb bir müddet 

evvel Selānik ṭarīḳiyle gönderdiler. 

Zavāllı Müslümānlar beklemekteler. 

Đngilizler Đslām ve Hıristiyan arasında 

farḳ gözetiyorlar. Hıristiyanlara x 

müsāmaḥakārāne mu‘āmele ediyorlar 

ḥattā evvelce Kafkasyalıların Hıristiyan 

olanlarını serbestçe dışarıya çıkardıkları 

ḥālde a Müslümān olanlara müsā‘ade 

etmemişler idi. Onlara bilāḫere bize 

//XXIII-40// müsā‘ade ettikleri zamān 

müsā‘ade ettiler.  

 

Taymis 15 Ḥazīrān 1920 Pençşenbih 

Ṣaḥīfe 15 

 

‘Arab Gözüyle Kāhire 

(Cidde Muḫābirimizden) 

 

Ḥükūmet-i Kırāliyye’nin misāfiri olarak 

Kāhire’yi ziyāret etmiş olan Emīr 

‘Abdullāh 15 Mayıs’ta Cidde’ye ‘avdet 

etmiştir. Emīr evvelleri Đstanbul’a* 

[*Đstanbul’a iki kerre yazılmış] ‘azīmet ve 

‘avdetinde dört kerre Kāhire’ye 

uğramıştır. Muḥārebenin i‘lānından biraz 
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sonra 1914’de vapur beklediği sırada 

Ḫidīv’in sarāyında birkaç gün iḳāmet 

etmiştir. 1913’de Kāhire’de Lord Kiçe 

Kiçener ile mülāḳāt etmiş ve bu mülāḳātta 

Türkiyye ile bir ḥarb żuhūru ḥālinde 

‘Arab ‘iṣyānının esāsları kurulmuştur. 

Emīr ḥayātının ilk 25 senesini Đstanbul’da 

//XXIII-41// geçirmiş ve ‘aṣrī Avrupa 

siyāsetiyle pek güzel mu‘ārefe peydā 

etmiştir. Kendisi ta’rīḫe fıṭraten merāḳlı 

olduğu gibi Peyġamber aḥfādına lāyıḳ 

olacak derecede ‘Arab edebiyyātında 

ṣāḥib-i iḫtiṣāṣtır. 

 

Đlh 

 

Bu maḳāleyi Ma‘ārif Nāżırı Şükrī Bey’e 

tercüme ettirdim. Uzunca bir maḳāledir. 

Tercüme ile aṣlı olan Taymis gazetesinin 

pārçası nezdimde maḥfūżdur.68 Buraya 

ḳaydetmekten maḳṣadım Emīr-i Mekke 

Şerīf Ḥüseyin Paşa’nın muḥārebe-i 

‘umūmiyyenin vuḳū‘undan evvel 1913 

senesinde oğlu ‘Abdullāh vāsıṭasıyla 

Kāhire’de Đngilizler ile ‘iṣyān esāslarını 

ḳarārlaştırdığı muṣarreḥtir. ‘Abdullāh 

oradan Đstanbul’a gelmiş idi ḥattā benimle 

de Bāb-ı Meşīḫat’te görüşmüş idi. O 

ta’rīḫteki ḫāṭırama mürāca‘at edilmelidir. 

Bunlar yanımda yoktur. Đnşā’allāh 

ḫayırlısıyla memleketimize gider isek 

biṭṭabi‘ mürāca‘at edeceğim. Şurasını 

nażar-ı diḳḳate tekrār vaẓ‘etmek isterim 
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ki Emir Ḥüseyin’in ‘iṣyānından çok evvel 

ḥāl-i ‘iṣyāna olan isti‘dādını faḳīr 

keşfettim. Maḥmūd Şevket Paşa merḥūma 

//XXIII-42// (ṣadāretinde) ve Sa‘īd Ḥalīm 

Paşa Ḥaẓretlerinin ṣadāretinde xxx bu ẕāt-

ı şerīfin hemā ‘azledilmesini teklīf ettim. 

Bir Ḥicāz mes’elesi çıkarmamak 

mülāḥażasıyla ḳabūl etmediler.  

 

Maḥmūd Şevket Paşa ṣadāretinde Vehīb 

Paşa H Ḥicāz Vālīsi iken vuḳū‘bulan 

iş‘ārı ki Şerīf’in ‘azlini ṭaleb ediyor idi bir 

dereceye ḳadar bu iş‘ār ḳabūl edildi. 

Faḳaṭ bunu yapıp yapamayacağı Vehīb 

Paşa’dan soruldukta bir miḳdār ‘asker 

istediiğini Ḥarbiyye Nāżırı’na beyān etti 

(miḳdārı ḫāṭırımda değildir). Bunun 

üzerine kabine a‘ẓāsınca da Şerīf’in 

‘adem-i ṣadāḳati ma‘lūm ve muṣaddaḳ 

bulunduğu ḥālde idāre-i maṣlaḥat yoluna 

gidildi. Muḫābere ile aldatırız 

żannolundu. Nihāyet devletin Ḥarb-ı 

‘Umūmī’ye duhūlü üzerine bundan 

bilistifāde ‘iṣyān etti Ḥicāz elden gitti. 

Bundan vicdānen ben hīç mes’ūl değilim. 

Ṭal‘at Paşa dāḫiliyye nāżırı idi. Bir gün 

mecliste kendisine “Şerīf’in ‘azlinden bir 

şey żuhūr etmez beyhūde rüfeḳā korkuyor 

bunu hemān ‘azledip Ḥicāz’ı //XXIII-43// 

kurtarmalıdır.” dedim. Mīr-i 

müşārünileyh ileyh bu ḫuṣūṣta benim 

fikrimde olduğunu söyledi faḳaṭ bu işi 

için ekseriyyete tābi’iyyet edeceğini 
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söylemedi faḳaṭ ṭavrıyla īmā etti anlattı. 

Eğer Ṭal‘at Bey benim ḳadar bu işi ciddī 

tutsa idi Emīr Ḥüseyin’in vaḳtiyle 

‘azledilerek Ḥicāz ġā’ilesi vuḳū‘bulmaz 

idi. O zamāna ‘ā’id ḫāṭırātımı herḥālde 

tedḳīḳ etmelidir. Ne yazdığımı şimdi 

taḫaṭṭur edemiyorum.69 //XXIII-44// 

 

Defter XVII 

 

18 Dimanche 18 Temmūz (Pāzār) 1 Ẕīlḳa‘de 

 

Yarın ṣabāḥleyin vapurun gelip öğleden sonra ikide ḥareket edeceğini bir ‘asker 

Ḥabīb Bey’e söylemiş. //XVII-103// 

 

19 Lundi 19 Temmūz (Pāzār ertesi) 2 Ẕīlḳa‘de 

 

34 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Nāmıma x (16) Đngiliz lirasının vürūdunu 

mübeyyin bir ‘ilmüḫaberi Mafsūd verdi.  

 

Đstanbul’a gidecekleri götürecek vapur geldi. Ṣabāḥ sā‘at (11). Kumandan yarın ṣabāḥ 

dokuzda gideceklerini söylemiş.  

 

20 Mardi 20 Temmūz (Salı) 3 Ẕīlḳa‘de 

 

Sā‘at vasaṭī ḳableżżuhr dokuz buçukta refīḳim Ḥabīb Bey dokuz arkadaşıyla berāber 

vapura gittiler. Rabbim selāmet versin.  

 

Sā‘at yarımda vapurdan bir pusula yazmış. Kumandan Kat istimbot ile vapura 

götürmüş. Đstimbotta burada kalan arkadaşların da posta posta sevḳolunacaklarını 

söylemiş. Sā‘at ikide ikinci bir pusula daha gönderdi. ‘Aynı me’ālde – Ḥabīb çok 

beceriklidir vesselām. Evvelkini iki Đngiliz neferi getirdi. Đkinci pusulayı kampın 

çavuşu verdi. Sā‘at dört buçukta vapur ḥareket etti. //XVII-104// 
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21 Mercredi 21 Temmūz (Cehārşenbih) 4 Ẕīlḳa‘de 

 

Doktor Süleymān Nu‘mān Paşa Ḥabīb Bey’in yerine dün aḫşām geldi. Kamilyo 

ḫidmetimizde kaldı. Bugün aḫşām üzeri derece-i ḥarāret otuz birdir. Gece sā‘at 

dokuza ḳadar otuz bir devām etmiştir.  

 

22 Jeudi  22 Temmūz (Pençşenbih) 5 Ẕīlḳa‘de 

 

35 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Đngilizlerin mu‘āmelesinden şikāyet ettim. 

Bakalım gönderecekler mi? 

 

20 Temmūz 920 ta’rīḫli Ajans Royter Ferīd Paşa Kabinesi’nin isti‘fāsını yazıyor. 

//XVII-105// 

 

(Ḳānūn-i Esāsī’nin ikinci def‘a i‘lānı 1326) 

 

23 Vendredi 23 Temmūz (Cum‘a) 6 Ẕīlḳa‘de 

 

Bolşeviklerin Lehistān ile mütāreke etmek için vuḳū‘bulan Đngiliz teklīfini 

reddettiklerini bugün gelen ajans bildiriyor.  

 

Kaptan Kat bugün Hey’et-i Đdāre Re’īsi Fetḥī Bey’e “Dışarıya çıkmağa me’ẕūn 

olmayan ẕevāt ṭarafından Vālī’ye bir kāġıd yazınız şimdi bana gönderiniz kendim 

götürüp taḳdīm edeceğim.” demiş. Kāġıd yazıldı gönderildi.  

 

24 Samedi 24 Temmūz (Cum‘a ertesi) 7 Ẕīlḳa‘de 

 

Dün gece oda içinde derece-i ḥarāret 30 1/2 idi. Bir çok kimseler uyuyamamışlar.  

 

Doktor Fāẓıl Berḳī ile Mürsel Paşa’nın berāberinde getirdiği nefer Eyyūb’a dışarıya 

çıkmağa müsā‘ade ettiler. Cevād Paşa’nın dāmādı Baṣrī Bey’den de evvelce 

verdikleri müsā‘adeyi istirdād ettiler. Sebebi esbāb-ı tevḳīfini sormuş gelen 

derkenārda ġayrimüslimlere su’imu‘āmele etmesi olduğu dermeyān edilmesine mebnī 
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Đstanbul’dan gelen bu cevāb üzerine dışarıya serbest çıkmaktan men‘olunmuştur. 

//XVII-106// 

 

25 Dimanche 25 Temmūz (Pāzār) 8 Ẕīlḳa‘de 

 

Dün gece uyuyamadım. Derece oda içinde (30)dan aşağı düşmüyor.  

 

26 Lundi 26 Temmūz (Pāzār ertesi) 9 Ẕīlḳa‘de 

 

36 nümerolu mektūbumu yazdım. Refīḳama Đngilizlerin ḳahr ve perīşān olmalarına 

du‘ā ettim. Bakalım verecekler mi? 

 

Münīr Bey’den bir mektūb aldım.  

 

Tuḥaf bu mektūb refīḳama vāṣıl olmuş. //XVII-107// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

27 Mardi 27 Temmūz (Salı) 10 Ẕīlḳa‘de 

 

Ḥabīb Bey’den sālimen muvāṣalatına 

dā’ir telgraf aldım. “Sālimen muvāṣalat 

ettim.” diye yazar ve zīrini kendi imẓā 

eder ise tevḳīf olunmadıklarını işāret 

edecek idi. Demek ki Ferīd Paşa 

Ḥükūmeti tekrār tevḳīf etmemişler.  

 

15 Ẕīlḳa‘de 338 ve 27 Temmūz 920 Salı  

 

Bu ṣabāḥ sā‘at onda Sa‘īd Ḥalīm Paşa ile 

görüşüyor idim. (Taymis) gazetesinin 1 

Temmūz 1920 ta’rīḫli nüsḫasında nażar-ı 

diḳḳati cālib bir fıḳra okuduğunu ḥikāye 

etti ve fıḳrayı tekrār okudu.  

 

“Düvel-i mü’telifenin teklīf ettikleri 

şerā’iṭ-i ṣulḥiyyeye muḳābil verilen 

muḫṭırada – şerā’iṭ pek ağırdır. Đzmir 

Türkiyyece terkedilemez ve millet bu 

şerā’iṭi ḳabūl etmez meger ki cebren 

ḳabūl ettirile. Bugünkü muḳāvemet-i 

milliyyeye bunu isbāt etmektedir.”70 
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Ḥaḳīḳaten ġarībdir. Anadolu ḥareket-i 

milliyyesine ḳuvā-yı bāġiyye dedikleri ve 

‘āṣī a ‘addettikleri ḥālde bu muḫṭırada 

ḥareket-i meẕkūreyi bir muḳāvemet-i 

milliyye diye ẕikretmeleri büyük bir 

tenāḳuẓdur. //XXIII-45//  

 

Defter XXIII 

 

[Aşağıdaki iktibasın kayıt tarihinin 27 Temmūz 1920 olması kuvvetle muhtemeldir ] 

 

Mançester Gardiyan 20 Temmūz 920 

 

Đngiltere ‘Avām Kamarası Müẕākerātından 

 

Ormuz Baygor ḥükūmetten Yeni Sūriyye ḥarekāt-ı ‘askeriyyesi ḥaḳḳında Meclis-i 

Meb‘ūsān’a ma‘lūmāt verip vermeyeceğini Fransa Ḥükūmeti’nin Şām-ı ‘Arab 

Ḥükūmeti’ne verdiği 24 sā‘at va‘deli ültimatomu Meclis-i ‘Ālī’nin nażar-ı taṣvībine 

koyup koymadığını ve onun da ḳabūl edip etmediğini Sūriyye mandasının şekil ve 

ṣūretine mütedā’ir mevāddın düvel-i müttefiḳe ve müşārikeye teblīġ olunup 

olunmadığının, ḥükūmetin Fransa ve ‘Arab Ḥükūmetleri nezdinde Milletler Meclisi 

Sūriyye mandası mevāddını ḳarārlaştırıncaya ḳadar te’ḫīr-i münāza‘aya etmeleri 

ẓımnında isti‘māl-ı nüfūẕ edip etmeyeceğini sordu.  

 

Fransa Ültimatomunun Mevāddı 

 

Mister Bunarlav “Benim anladığıma göre Fransa Ḥükūmeti ‘Arab ‘askeri ṭarafından 

kendi ḳuvvetlerine vuḳū‘bulan tecāvüze ve onların żannı gibi Sūriyye Ḥükūmeti’nin 

ṣūret-i ‘umūmiyyede tuttuğu vaẓ‘iyyet-i ḥaṣmāneye binā’en 14 Temmūz’da mevādd-ı 

ātiyyenin 18 Temmūz’a ḳadar ḳabūlüne dā’ir bir ültimatom vermiştir.  

 

Rabak – Ḥaleb ḫaṭṭının kontrolü 

Fransa mandasının bilā ḳayd ū şarṭ ḳabūlü //XXIII-46//  

Fransa – Sūriyye kavā’im-i nakdiyyesinin idḫāli. 
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Kendi ‘aleyhlerinde ḥaṣmāne ḥareket etmiş olan ‘Arabların berāy-ı mücāzāt* [*اةC9ج� 

yazılmış] teslīmi.  

 

Ültimatom Meclis-i ‘Ālī’ye ‘arẓolunmamıştır. Sūriyye mandası mevāddı henūz düvel-

i müttefiḳenin nażar-ı taṣvībine ‘arẓedilmedi. Su’ālin son fıḳrasına gelince. Mesā’il-i 

mu‘allaḳayı Meclis-i ‘Ālī ile münāḳaşa etmek üzere Avrupa’ya gelmesi için Emīr 

Faysal’a mükerreren ıṣrār eden Ḥükūmet-i Kırāliyye ḥāl-i ḥāẓırda elinde bulunan 

ma‘lūmātı fā’ideli bir ḥarekette bulunmaya kāfī ‘addetmez faḳaṭ mes’ele ḥaḳḳında 

Fransa Ḥükūmeti ile muḫāberededir.”  

 

Ormuz Baygor “Şimdiye ḳadar ağır telefāt vuḳū‘bulmuş olduğu doğru mudur ve 

Fransa geçen sene her iki ḥükūmet arasında ḳabūl olunan i’tilāfat ḥudūdunu geçmiş 

midir ve Cerāblus’tan Cisr-i Leşfūr’a ilerlemişler mi ve Rābāk iltiḥā iltiṣāḳ ḫaṭṭını 

geçmişler midir ve Fırāt üzerindeki ‘Arab sāḥasında muḫāṣemātın teraḳḳī ettiğine 

dā’ir bir gūne ma‘lūmāt var mıdır?” 

 

Bunarlav “Buraya gelmeden evvel bütün ma‘lūmāt ve iḫbārātı aradım. //XXIII-47/ 

Īmā olunan ḫuṣūṣlar ḥaḳḳında bir ḫabere destres olamadım.”  

 

Lord Sesil “Ḥükūmet bu ḥādisātın Asyā-yı Ṣuġrā aḥvāline bilḫāṣṣa Asyā-yı Ṣuġrā 

Đslāmları’nın ḥissiyyātı üzerine ṣūret-i şedīdede icrā-yı te’sīr edeceğini nażar-ı i‘tibāre 

aldı mı? Fransa’nın ṭarz-ı ḥareketi Versay Mu‘āhedesi’nin 22nci māddesine ṣarāḥaten 

münāfī olmasına nażaran pek muḥterem efendi ‘acabā müttefiḳler nezdinde bir 

i‘tirāẓda bulunacak mı?” 

 

Binbaşı Kont Vinterton “Müstaḳil bir ‘Arab ḥükūmetinin te’essüsünü ḳabūl ve taṣdīḳ 

edeceğine dā’ir ḥarb esnāsında müttefiḳimiz olan Emīr Faysal’a yine o esnāda verdiği 

pek çok muṭanṭan va‘ade ‘acabā ḥükūmet bağlı değil midir ve ‘acabā pek muḥterem 

centilmen Fransa ve ‘Arab ḥükūmetleri nezdinde pek serī‘ bir teşebbüste bulunarak 

ḥükūmetlerinin ve Milletler Meclisi’nin mes’eleyi te’emmül ve teẕekküre vaḳit 

bulabilmesi ẓımnında muḫāṣemātın te’ḫīrini isteyecek mi?” 

 

Mister Bunarlav “Fransa Ḥükūmetiyle ḥāl-ı muḫāberedeyiz. Faḳaṭ ‘aṣīl arkadaşımın 

dedikleri gibi vuḳū‘bulmuş olan ḥādisenin Versay Mu‘āhedesi’ne muḫālefetini ḳabūl 
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edemem etmem. Fransa Ḥükūmeti’nin //XXIII-48// yalnız başına mes’ūliyyetini 

der‘uhde ettiği bir fi‘il ḥaḳḳında bizim için burada ḥüküm vermek pek güçtür.”  

 

Lord Sesil’e cevāb verdiği sırada Mister Bunarlav “Ḥükūmet verdiği va‘ade şübhesiz 

bağlıdır. Benim fikrimce o sāḥanın Fransa mandasına verilmiş olması ḥādisesi bu 

va‘ad ile bir gūnā mübāyenet tes teşkīl etmez.” demiştir.  

 

Te’ḫīr Teklīfi 

 

Güç ve Nāzik Mes’ele 

 

Son sā‘atte Ormuz Baygor Sūriyye muḫāṣemāt-ı cedīdesinin Şarḳ-ı Vasaṭī’de Đngiliz 

menāfi‘ini ānī bir tehlikeye ilḳā etmiş olması üzerine nażar-ı diḳḳati celb için meclisin 

te’ḫīrini teklīf etti.  

 

Sir Magnus’un iḫṭārı üzerine meclis re’īsi dōst veyā müttefiḳ devletlere mütedā’ir 

müṭāla‘ātta çok müteyaḳḳıżāne idāre-i kelām lüzūmunu iḫṭār etti.  

 

Ormuz Baygor “Beynelmilel mesā’ilin güç ve nāzik olduğunu ḳabūl ederim. Faḳaṭ 

Sūriyye r* [*� bu harfin burada bulunma sebebi anlaşılamamıştır] mes’elesinde 

ötedenberi bizim üstümüze yığılıp gelmiş olan mes’ūliyyetler beni müteḥassis ediyor 

ve ancak Đngiliz //XXIII-49// Ḥükūmeti da‘vāsında ‘azimkār ve serbest bir lisān 

kullanırsa vāsi‘ miḳyāsta kan dökülmesinin önünü alabiliriz. ‘Arablara verdiğimiz 

va‘adlere nażaran Büyük Britanya mes’ūliyyet-i ma‘neviyyesi işin içine karışmıştır. 

Son pāzār günü ḫitām bulan ültimatom ‘Arab ‘ālemindeki veżā’ifin pek derin olarak 

īfāsı için bu meclis daha ziyāde Đngiliz ‘askeri daha ziyāde Đngiliz pārası … taṣdīḳi 

ẓarūretine … bağladı (‘Peka‘lā peka‘lā.’).”  

 

Müştereklerden birinin dīger ṭarafla istişāre etmeksizin muḳarrerāt ittiḫāẕ etmesi ve 

fi‘iliyyāta geçmesi ḳaṭ‘iyyen doğru değildir. Sūriyye mandasının taṣdīḳine ve yeni 

‘Arab ḥükūmetinin Sūriyye’de te’essüsüne bil‘umūm ‘alāḳadārların arzū ve 

muvāfaḳati munẓam olmaksızın taḳsīmāt sāḥasında istatükoyu iḫlāl eder bulunmamalı 

idi. Ültimatom ḳaleme alındığı sırada Meclis-i ‘Ālī Spa’da ḥāl-ı in‘iḳādde idi. Bütün 

aḥvāl-ı manda mevāddı* [*ا��ى	9 yazılmış] arasında aḫẕ-ı mevḳi‘ edecek ba‘ẓı esāslı 
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şerā’iṭin ḳabūlüne mecbūriyyet ḥāṣıl etmek için vaẓ‘iyyetin teşvīşine ġayret 

olunduğunu gösteriyor. Manda mevāddını [*��'ا��	9 yazılmış] taḳarrür ettirmek için 

vuḳū‘bulan te’eḫḫür ağlanacak ḥāllerdendir ve ḫāriciyye neżāretimizde ḥükümfermā 

olan ḥālet-i rūḥiyye şāyān-ı eseftir.  

 

Britanya Mes’ūliyyet-i Ma’nevīsi 

 

Kont Vinterton teklīf-i vāḳı‘a ṭarafdārı oldu ve dedi ki “1912 veyāḫūd 1913’de ‘Arab 

rü’esāsı Mıṣır’da Lord Kiçener ile görüştükleri zamān Türk idāresinden bıktıklarını ve 

ondan kurtulmak için Đngiliz milletinin kendilerine mu‘āvenet etmesini ṭaleb ettiler. 

Lord Kiçener Türklerle x münāsebāt-ı //XXIII-50// dōstānede bulunduğumuz cihetle 

Türkler ‘aleyhine ḳıyām için ‘Arablara mu‘āvenet edemeyeceğimizi cevāben bildirdi. 

Āhiren ḥarb żuhūr etti ve Türkler bizim ‘aleyhimizde ḥarbe girdiler. ‘Arabların o 

vaḳit Mıṣır’da mümessillerimize yanaştılar ve Türkler ‘aleyhine ḳıyām için yardım 

edip etmeyeceğimizi tekrār sordular. Biz onlara mu‘āvenette bulunduk ve bu 

mu‘āveneti de müttefiḳlerimizin taṣdīḳiyle yaptık. Onları Türkler ‘aleyhine teslīḥ için 

tüfek* [*كA	1 yazılmış], makinalı tüfek* [*كA	1 yazılmış] elḥāṣıl ḥarbi idāmeye ḫādim 

bilcümle vesā’iṭi verdik. Şimdi ‘Arablarla Fransa arasında bir münāza‘a tevellüd 

ederse Fransa da ‘Fransız ‘askerini Đngilizlerin verdikleri silāḥ ve mühimmāt ile 

öldüren ḫalḳa bakın.’ diyecekler. Bu ḥāl mücādelenin żuhūruna māni‘ olmak için 

ḥükūmetimize daha ziyāde mecbūriyyet taḥmīl eder.  

 

Fransa’nın Sūriyye üzerinde manda iddi‘āsı Milletler Meclisi Ḳānūnu’na istinād eder 

bir ḥaḳtır. Dīger başka esāslara istināden dermeyān olunacak ḥaḳlar tehlike ile 

mālāmāl olacaktır. Fütūḥāta veyāḫūd ta’rīḫi münāsebāta istināden Fransa ṭarafından 

vuḳū‘bulacak her nevi‘ müdde‘iyyāt derḥāl berṭaraf edilmelidir (‘Peka‘lā peka‘lā.’).”  

 

‘Arab (Sin Finleri) 

 

Mīrlivā J. B. Selli “Fransa’nın müttefiḳimiz Belçika’ya tecāvüz etmesinin ‘Arablara 

tecāvüz etmesinden daha ağır olmadığını ḳabūl ederim: Faḳaṭ işin doğrusu Fransa’nın 

böyle bir ültimatom ıṣdār etmeğe mecbūr olup olmadığını bilmektedir. Bana kalır ise 

Fransa buna mecbūr idi. Fransa ordularını Kilikya’dan çekmekle binlerce on binlerce 

Ermeniyi ḳıtāl tehlikesinde bıraktı. Kilikya’daki //XXIII-51// ḳuvvetler ġarbden şarḳa 
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imtidād eden ḫuṭūṭ-ı ḥadīdiyye muvāṣalasına istinād ediyorlar idi. Bu ḫuṭūṭ ise bir çok 

kerre Muṣṭafā Kemāl ṭarafından ve bu mecliste ‘Arab ‘Sin Finleri’ diye tavṣīf olunan 

ādamlar ṭarafından taḫrīb edildi. Muḥākemesine ve yüksek aḫlāḳına ḳuvvetle i‘timād 

ettiğim Ceneral Gavro aḥvālin īcābātına tābi‘an Filistin’den şimāle doğru imtidād 

eden ḫaṭṭı daḫī kullanmak mecbūriyyetindedir. ‘Arablar buna da īrās-ı ẓarar ettiler. 

Yalnız bu i‘tibār ile değil Sūriyye’de Fransızlara vuḳū‘bulan tecāvüzlerin üçünde 

mütecāvizler arasında ‘Arab ẓābiṭleri bulunmuş olması i‘tibāriyle de ültimatomunda 

ḥaḳlıdır. Eğer Fransa bugün ittiḫāẕ ettiği ḫaṭṭ-ı ḥareketi ittiḫāẕ etmemiş olsa idi 

kendisine tevdī‘ edilmiş olan manda vażīfesinin ‘uhdesinden gelemeyecek idi (A‘lā. 

A‘lā).” 

 

‘Arablara va‘adimiz Mühim Bir Fıḳra 

 

Mister Bunarlav “Đşin doğrusu Fransa Ḥükūmeti’nin ḥareketinin dōstluğa muḫālif 

olup olmadığında ve onun fevḳel‘āde komiserinin ḳarārına bizim müdāḫelemizi 

da‘vet edecek māhiyyette bulunup bulunmadığında değildir. Bu noḳtaya gelmeden 

evvel īrād edilen dīger su’āllere cevāb vereceğim. Bu su’āllerden biri ‘Arablarla bizim 

aramızdaki muḫāberātın Fransa’ya gösterilip gösterilmediği ve bizimle Fransa 

arasında geçenlerin de ‘Arablara irā’e edilip edilmediği idi. Bu su’ālin her iki cihetine 

de cevābım müsbettir. Dīger bir su’āl de Ḫāriciyye Nāżırı’ndan 1915 senesi Teşrīn-i 

Evveli’nde ‘Arablara kendileri ṭarafından irā’e olunan arāẓīde istiḳlāllerini iktisāb için 

mu‘āvenette bulunulacağına dā’ir bir taḥrīrat //XXIII-52// gönderilmiş olmasıdır. Bir 

taḥrīrat gönderildiği doğrudur. Faḳaṭ bu taḥrīratın bir fıḳrası var ki o burada beyān 

edilmedi. O fıḳra da Büyük Britanya ‘müttefiḳi Fransa’nın menāfi‘ini iḫlāl 

etmeksizin’ yardım edeceğinden ‘ibārettir.  

 

Emīr Faysal’a gelince ona ‘ā’id işlerin ṣulḥ konferansında lāyıḳiyle nażar-ı diḳḳate 

alınmadığını żannetmek daha büyük bir ḫaṭā teşkīl eder. Biz konferansta ḥüsn-i 

i’tilāfın yalnız Fransızlarla değil müttefiḳimiz ‘Arablarla da te’mīn ve cereyānındaki 

ehemmiyyet-i ‘ażīmeyi nażar-ı diḳḳatten dūr tutmadık ve bunun için mümkin olan her 

ġayreti beẕlettik. Bizim ‘Arabistān’ın istiḳlāline dā’ir söz verdiğimiz doğrudur ve biz 

bu sözümüzü īfāya çalıştık. Faḳaṭ Fransa’ya Sūriyye mandasını tevcīh etmek bizim 

va‘adimizle ḳābil-i te’līf idi. Mandasını ‘uhdesine aldığımız Mezepotamya’da* 

[*,���9�1	�,C9 yazılmış] bizim ḥarekātımızdan Fransa’nın şikāyet etmekte ne ḳadar 



 

 

556  

ḥaḳḳı var ise bizim Fransa’nın Sūriyye’deki ḥareketinden şikāyete ondan faẓla 

ḥaḳḳımız yoktur. Müşkilāt żuhūr ettiği ḫuṣūṣ-ı ẓarūretlerin tesviyyesi lāzım geldiği, 

intiżāmın muḥāfażası muḳteẓā olduğu zamānlarda her memleket mandasını mevḳi‘-i 

taṭbīḳe koyabilmek* [*L���*�'	
 yazılmış] için doğru* [*	�)	� yazılmış] żannettiğini 

yapmakta ḥaḳlıdır. Vaḳ‘aya gelince küllī miḳdārda Fransız ‘askerleri ‘Arablar 

ṭarafından öldürülmüş idi. Şimendiferler ḫuṣūṣunda da müşkilāt ḥādis olmuş idi. Eğer 

biz de ‘aynı vaẓ‘iyyet muvācehesinde bulunsa idik derḥāl demeyecek mi idik ki 

‘Aḥvālin bu ṭarzda devāmına müsā‘ade edilemez.’?” //XXIII-53//  

 

Fransa Te’mīnatı 

 

Đşġāl-ı ‘Askerī Dā’imī Olmayacak 

 

Bu memleketin işġāli keyfiyyetine gelince Fransa Ḥükūmeti işġāl-ı ‘askerīnin dā’imī 

olmayacağına* [*��$��'�9�	ا yazılmış] dā’ir bize te’mīnāt vermiştir. Manda ḳabūl 

olununca ve dīger mes’eleler tesviyye edilince ‘asker geri çekilecektir.  

 

Emīr Faysal’ın müdde‘iyyātı ḥaḳḳında çok şeyler söylendi. Bu müdde‘iyyātı Fransa 

ve Đngiltere Ḥükūmetlerinden daha ziyāde sür‘atle ḥüsn-i telaḳḳī etmiş kimse yoktur. 

Peka‘lā ma‘lūmdur ki onun ‘aşīretleri muḥārebede cesūrāne ḫidmetler īfā ettiler. 

Faḳaṭ yine o nisbette doğrudur ki eğer Fransızların ve bizim fedākārlıklarımız olmasa 

idi ‘Arabların Sūriyye’de hīç bir nevi‘ ḥākimiyyet iktisāb etmelerine imkān yok idi 

(‘Peka‘lā peka‘lā.’). Fransa’nın Türkiyye’yi fetḥetmekte bir daḫli olmadığını ve bu 

sebeble oraya dā’ir bir gūnā meṭālib dermeyānına ḥaḳḳı bulunmadığını ileri sürmek 

boş bir fikirdir. Biz ḳabūl etmekte hīç bir vaḳit tereddüd etmedik ki Fransa’nın 

fedākārlığı herkesin fevḳinde ve binā’en‘aleyh muḥārebenin netīcesinde vuḳū‘bulacak 

herşeye Fransa’nın müşāreketi şübheden āzādedir (‘Peka‘lā peka‘lā.’). Ne bir 

kimsenin ne de hīç bir menfa‘atin ṣulḥ mu‘āhedesiyle ‘alāḳadār olan müdde‘iyyātı 

Emīr Faysal’ın müdde‘iyyātından daha ziyāde ehemmiyyetle nażar-ı diḳḳate alınmış 

olsun. Şarḳ-ı Vasaṭī’de büyük karışıklıklar var (‘Peka‘lā peka‘lā.’). ‘Arab Ḥarbi bu 

karışıklıklara inẓimām edecek. Ba‘ẓı muḥterem a‘ẓānın yapılmasını arzū ettikleri gibi 

eğer biz Mezepotamya’da başka bir noḳta-i nażardan //XXIII-54// değil de mücerred 

ḫōdgāmāne maḳāṣıd ile ḥareket etmiş olsak ve Fransa Sūriyye’de imperyalizm 

maḳṣadı ta‘ḳīb etse o vaḳit aḥvāl biṭṭabi‘ nā ḳābil-i müdāfa‘a olurdu.”  
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Bunarlav meclise “Bir maḳṣad taḥtında olmayarak daḫī olsa Fransa Ḥükūmeti’nin bu 

mādde ḥaḳḳında her hangi derecede olur ise olsun taḳbīḥi istiḳbāl için ciddī bir tehlike 

teşkīl ederdi.” demiştir. 

 

Endīşe Azalmış 

 

Lord Rober Sesil “Mister Bunarlav’ın ifādātı bu mādde üzerine ḥāṣıl olan endīşe ve 

‘aṣabiyyeti bir ḫaylī azaltmıştır. Bizimle Fransa arasında ḥüsn-i i’tilāfın ehemmiyyet-i 

‘ażīmesini teslīm ederim. Bu mecliste Fransa veyā dīger müttefiḳler ḥaḳḳında 

ḥissettiğimiz tenḳīdātı beyān etmek bu i’tilāfın nef‘ine daha iyi gelir. Bu ṣūretle 

mes’ele açıkta görüşülür ve ilḳā-yı münāfeset edecek fenā fenā kanın dökülmesine 

meydān kalmadan münāḳaşa olunursa żannetmem ki Mezepotamya ile Şām arasında 

ẕerrece ḳıyās ḳabūl eder bir şey mevcūd olsun. Şām’da bir ‘Arab ḥükūmeti te’essüs 

etmiştir. Ma‘elesef Mezepotamya’da henūz bir ‘Arab ḥükūmeti yoktur. Aḥvāl ġāyet 

ciddidir. Đşte iki en iyi müttefiḳimiz yekdīgerine düşüyorlar. Bunun geçici bir fikir 

iḫtilāfından ‘ibāret olduğunu işitse idim pek çok memnūn olacak idim. Meclise 

ḫāṭırlatırım ki ‘Arablara karşı ta‘ahhüdātımız fevḳel‘āde büyüktür. Faḳaṭ Fransa 

Ḥükūmeti’nin tamāmiyle bu ta‘ahhüdātımızı teslīm ettiğine dā’ir verdiği te’mīnātı ve 

‘Arabların istiḳlāline müdāḫeleyi arzū etmediğini ḳabūl ederim. ‘Fransa’nın ḥarekātı 

tecāvüzkarāne olmadıkça bizim //XXIII-55// müdāḫeleye ḥaḳḳımız yoktur.’ diye 

söylenilen müṭāla‘ayı ḳabūl etmem. Fransa’nın bir fātiḥ değil bir mandater olması ve 

Milletler Meclisi a‘ẓāsından bulunması bu ḥaḳḳı bize verir.  

 

Gizli Siyāset Eskisi Kadar Fenādır 

 

Mister Bunarlav’ın ifādātı her ne ḳadar endīşeyi taḫfīf etti ise de emniyyet ve ḫulūṣtan 

‘ārī olması mūcib-i şikāyettir. Gizli siyāsete bir nihāyet verilmek şöyle dursun 

ötedenberi olduğu ḳadar* [*ا���
 yazılmış] fenā bir ṣūrette devām edip gidiyor. Bu 

te’essürü artıran bir keyfiyyettir (Alkışlar).”  

 

Sir Maklin “Mister Bunarlav’ın nuṭḳu ḫaberin tehlikesini azaltmağa çok yaradı. Ḫāricī 

siyāsetimizin māhiyyetini ḫalḳa göstermek ḫuṣūṣunda da fevḳel‘āde ehemmiyyeti 

ḥā’izdir (Alkışlar).”  
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Mister A. Herbert “Eğer ḥaḳīḳī ve ‘ālīcenābāne bir ṣulḥ istiyorsak* [*�7�	ت�� ا'

yazılmış] 1914’deki gönüllünün müṭāla‘asına ‘avdet etmelidir. Biz Mezepotamya 

ḥaḳḳındaki fikrimizi tavẓīḥ etmeliyiz ki bizim ḫaṭṭ-ı ḥareketimiz Fransa ve Đtalya 

ṭarafından ta‘ḳīb edilsin.”  

 

Mister Vedgvon Fransa’ya dā’ir beyānātından dolayı re’īs ṭarafından niżāmnāme-i 

dāḫilīye da‘vet olundu.  

 

Teklīf ḳabūl olunmadı.71 //XXIII-56// 

 

Đşte bu müẕākerātın ḫulāṣasından daḫī Ḥicāz Emiri Ḥüseyin Paşa’nın muḥārebeden 

çok evvel ‘iṣyān emelini beslemekte olduğu anlaşılıyor. Bununla berāber Đngilizlerin 

de ‘Arablara verdikleri sözde durmuyorlar.  

 

Đngiltere Parlamantosu’nda cereyān eden ve bidāyetinde endīşeli görülen müẕākere 

ḥükūmetin kendi tertībinden ‘ibārettir. Bir ṭaraftan “Arablara va‘adimiz mühimdir. 

Kendileri ṭarafından irā’e olunacak arāẓīde istiḳlāllerini iktisāb için bir taḥrīrāt 

gönderilmiştir.” diyor dīger ṭaraftan o taḥrīrātta (Fransa’nın menāfi‘ini iḫlāl 

etmeksizin) fıḳrasının vücūdundan baḥsediyor. ‘Arablara o va‘ad-ı mühim verildiği 

vaḳit Fransızların ne gibi menāfi‘i vardır ve o va‘ad olunan ‘Arab istiḳlāli nerededir* 

[*��,�2 yazılmış]? ‘Arabları iġfāl ettikleri ṣarāḥaten anlaşılıyor.  

 

Defter XVII 

 

28 Mercredi 28 Temmūz (Cehārşenbih) 11 Ẕīlḳa‘de 

 

Hindli Şeyḫ Maḥmūd Efendi’nin yanında bulunan Vahīd Aḥmed Efendi’den Đstanbul 

Merkez Kumandanı Cevād Bey’e gelen 26 Ḥazīrān 920 ta’rīḫli bir mektūbda Şeyḫ 

Efendi’nin Hind’e muvāṣalatını ve Bombay ve Delhi’de ahālī ṭarafından pek çok 

ḥürmetle istiḳbāl edildiğini ve kendi millet ṭarafından (Şeyḫülhind) ‘unvānı verildiğini 

yazıyor ve Hindistān’da millī ‘asker tertīb ve teşkīl edilmiş olduğunu ‘ilāve ediyor. 

//XVII-108// 
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29 Jeudi  29 Temmūz (Pençşenbih) 12 Zikade 

 

37 nümerolu mektūbumu yazdım. Refīḳama bu mektūb da vāṣıl olmuş.  

 

30 Vendredi 30 Temmūz (Cum‘a) 13 Ẕīlḳa‘de 

 

Necmeddīn Mollā Bey’den 17 Temmūz 920 ta’rīḫli mektūb aldım. Oğlum Ḥaḳḳī’dan 

Münih’ten birinci mektūbunu aldım. Ta’rīḫi Temmūz 13 – 920’dir. Resmini de 

göndermiş. Müte’essir oldum ağladım. //XVII-109// 

 

31 Samedi 31 Temmūz (Cum‘a ertesi) 14 Ẕīlḳa‘de 

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’ye cevāb yazdım. Temmūz beşten* [*�� ^* yazılmış] 

bugüne ḳadar yirmi beş gün için Eczācı Meḥmed Efendi’ye yemek maṣrafı olarak 

dört Đngiliz lirası verdim. Ḳā’im-i Maḳām (Merzifon) Fā’iḳ Bey vāsıṭasıyla 

gönderdim. Her gün ṣabāḥları iki pişmiş yumurta öğle ve aḫşām ikişerden dört kap 

yemek veriyor.  

 

Not //XVII-110// 

 

Aout 1920    1336-1338 

 

1 Dimanche 1 Aġustos (Pāzār)  15 Ẕīlḳa‘de 

 

Oğlum Ḥaḳḳī’ya cevāb yazdım.  

 

2 Lundi  2 Aġustos (Pāzār ertesi) 16 Ẕīlḳa‘de 

 

Ḥaḳḳī’nın mektūbunu taḥşiyye ederek refīḳama gönderdim.  

 

Bugün gelen ajans Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın terk-i silāḥ etmek üzere Đstanbul 

Ḥükūmetiyle müẕākereye ṭālib olduğunu yazıyor.  

 

Ferīḳ Faḫrī Paşa Polverista’da odasında fotoğrafımı yaptı.  
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Ḥaḳḳī’nın o mektūbu vālidesine vāṣıl olmuş. //XVII-111// 

 

3 Mardi  3 Aġustos (Salı)  17 Ẕīlḳa‘de 

 

Yūnān Ḥükūmeti Đtalyan elinde bulunan cezā’iri ṭaleb ettiğinden araları açılmış bizim 

ṣulḥ de ġayrimu‘ayyen bir zamāna te’ḫīr edilmiş olduğunu ecnebī gazeteleri yazıyor. 

Rıẓā Tevfīḳ ile Hādī Paşa’nın imẓā için Đstanbul’dan ‘azīmetleri on günü tecāvüz 

ettiği ve 27 Temmūz’da imẓā edilmesi muḳteẓā bulunduğu ḥālde ḥālā ḫaber yoktur.  

 

4 Mercredi 4 Aġustos (Cehārşenbih) 18 Ẕīlḳa‘de 

 

Manṣūrīzāde Sa‘īd ve Ḥüseyinbeyzāde ‘Alī Beylerden birinin Đstanbul’dan 

gelecekleri söyleniyor. . //XVII-112// 

 

5 Jeudi  5 Aġustos (Cehārşenbih) 19 Ẕīlḳa‘de 

 

38 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Bu mektūb vāṣıl olmuş.  

 

6 Vendredi 6 Aġustos (Pençşenbih) 20 Ẕīlḳa‘de 

 

Kırşehir Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Nażmī Bey’i getirdiler. Bir aydan beri Đstanbul’da 

‘Arabyan Hanı’nda Đngilizler elinde mevḳūf imiş. Buradan gidenlerden Sūdī Bey’i 

Midḥat Bey’i Doktor Ḫalīl Bey’i Topḫāne rīḫtımına çıkınca ayırmışlar ‘Arabyan 

Hanı’na götürüp tevḳīf etmişler. Dīgerlerini serbest bırakmışlar. //XVII-113// 

 

7 Samedi 7 Aġustos (Cum‘a ertesi) 21 Ẕīlḳa‘de 

 

Odamda Đstanbul gazetelerini okumakla vaḳit geçirdim. (Yıldız Yağması) nāmıyla bir 

çok ẕevātın tevḳīf edildiğini gördüm. Ḥattā vefāt edenlerin veresesine münteḳil 

menḳūl ve ġayrimenḳūl emvālin ḥaczine ḳarār vermişler. Bundan maḳṣad ḫal‘den* 

  dolayı Ḥareket Ordusu’ndan aḫẕ-ı intiḳām olmasını żannederim.72 [yazılmış خ�_ �6*]

 

Şimdiye ḳadar derece-i ḥarāret (32)yi tecāvüz etmedi.  
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8 Dimanche 8 Aġustos (Pāzār)  22 Ẕīlḳa‘de 

 

Kamilyo bugün gelmedi. Dün ḥesābını almış idi. Bugün büyük bir yortudur. Malta’da 

tüfenkler fişenkler atılıyor. Mūsīḳalar çalınıyor. “Turgud Re’īs’in şehīd olduğu 

gündür.” diyorlar ise de taḥḳīḳe şāyāndır. Geçen seneki Temmūz Eylūl içindeki 

ḫāṭıraya bakınız. //XVII-114// 

 

9 Lundi  9 Aġustos (Pāzār ertesi) 23 Ẕīlḳa‘de 

 

39 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Bayram bugün de devām ediyor. 

Polverista’ya civār bir kilisada büyük donanma yapılmış bir yeşil ‘Osmānlı sancağını 

yere sermişler üzerine bir kadın heykeli ayaklarını basıyor – Malta bu ṣūretle 

Türklerin muḥācemesinden kurtuluyor. Bunu Ṣalāḥ Beyle Mācid Bey görmüşler.  

 

10 Mardi 10 Aġustos (Salı)  24 Ẕīlḳa‘de 

 

On sekiz kişinin Đstanbul’a gideceği söylenmekte olduğunu pāra vermeye gelen 

Maltız Sansör söyledi. Bayram bugün de devām ediyor. Üç gün demektir. Bu bayram 

Turgud Re’īs’in (Ṭrāblusġarb Vālīsi olup Ḳānūnī Süleymān zamānında Malta’nın 

fetḥine gelen ẕāt) şehādeti için yapılıyor. 11 Eylūl’de Malta muḥāṣarasının ref‘i için 

bayram yapılacaktır. Hammer Ta’rīḫi’nin cild 6 ṣaḥīfe 130. //XVII-115// 

 

11 Mercredi 11 Aġustos (Cehārşenbih) 25 Ẕīlḳa‘de 

 

Refīḳamdan ve çocuklarımdan mektūblar aldım. Ḥabīb Bey’den 7 nümerolu 31 

Temmūz 1336 ta’rīḫli mektūbu aldım.  

 

Fetḥī Bey’e dışarıya çıkmaya iẕin verdiler. Daha bir çok ẕevāta birkaç güne ḳadar 

müsā‘ade edileceğini Kumandan Kat Fetḥī Bey’e söylemiş.  

 

12 Jeudi  12 Aġustos (Pençşenbih) 26 Ẕīlḳa‘de 
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40 nümerolu mektūbu yazdım. 10 Aġustos 3 1920 ta’rīḫli bir Londra 

telgrafnāmesinde Türkiyā ṣulḥünün (Sevr)’de imẓā edildiği yazılıyor.  

 

Bu mektūb da vāṣıl olmuş. //XVII-116// 

 

13 Vendredi 13 Aġustos (Cum‘a) 27 Ẕīlḳa‘de 

 

Cāvid’den Cāhid’e gelen bir mektūbda yirmi dört kişinin Đstanbul’a gönderileceği 

yazılıdır. Fetḥī Bey’e kayınvālidesinden Münih’ten gelen mektūbda da birkaç kişinin 

Đstanbul’a gideceği Fetḥī Bey’in de onlar meyānında olduğu iş‘ār olunuyor. 

 

14 Samedi 14 Aġustos (Cum‘a ertesi) 28 Ẕīlḳa‘de 

 

Uzun Kamilyo bugün ḫidmetimize geldi. Aylığı iki lirādır.  

 

Süleymān Nu‘mān Paşa’ya bugün ẓābiṭ ta‘yīni verdiler. Taḫmīnen bir hafta evvel 

yevmī dört buçuk muḫaṣṣeṣāt ile ẓābiṭ ta‘yīni alacağını kendisine Mülāzım Mafsūd 

teblīġ etmiş idi. //XVII-117// 

 

15 Dimanche 15 Aġustos (Pāzār) 29 Ẕīlḳa‘de 

 

Yine Karslıların gideceklerine dā’ir bir ḫaber çıktı. Ḥālbuki birkaç def‘a “Vapur 

bekliyoruz ilk vāsıṭa ile sizi göndereceğiz.” dediler aradan aylar geçti sonra da 

“Ermeni Ḥükūmeti sizi istemiyor biz de gönderemeyeceğiz.” dediler. Bugün de tekrār 

gidecekleri söyleniyor.  

 

16 Lundi 16 Aġustos (Pāzār ertesi) 1 Ẕīlḥicce 

 

1 nümero Ḥabīb Bey’e yazdım.  

 

41 nümerolu mektūbu refīḳama yazdım.  

 

Dün gibi bugün de yortu imiş. Mektūblarımızı almadılar. Postayı da vermediler.  
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Faḫrī Paşa’yı yarın berāy-ı mu‘āyene ḫastaḫāneye da‘vet ettiler.  

 

Bugün hilāli gördük iki gecelik vardır. //XVII-118// 

 

17 Mardi 17 Aġustos (Salı)  2 Ẕīlḥicce 

 

Sansör geldi. Üç lira aldım. On liram kaldı.  

 

Faḫrī Paşa öğleden sonra ḫastaḫāneye gitti geldi. Doktor bir kaç gün ḫastaḫānede 

kalmasına lüzūm görmüş ve bilāḫere kendileri çağıracaklarını* [*��'�� ا���)�� 

yazılmış] söylemiş. Kanını taḥlīl edecekler imiş. Bir Đtalyan gazetesi Muṣṭafā Kemāl 

Paşa’nın Bolşevikler ile i’tilāf ettiğini on bir fırḳa Bolşevik Müslümān ‘askerinin 

Anadolu’ya gelmek üzere Kafkasya’yı geçtiğini Ankara’dan Rodos vāsıṭasıyla aldığı 

bir telsiz telgrafa ‘aṭfen yazıyor. Cāhid Bey tercüme etti.73  

 

18 Mercredi 18 Aġustos (Cehārşenbih) 3 Ẕīlḥicce 

 

Ferīḳ Faḫrī Paşa ile Livā Đḥsān Paşa’ya dışarıya serbest çıkmaya müsā‘ade edileceği 

bugün söyleniyor. //XVII-119// 

 

19 Jeudi  19 Aġustos (Pençşenbih) 4 Ẕīlḥicce 

 

42 nümero mektūbumu refīḳama yazdım.  

 

Faḫrī Paşa’yı bugün öğleden evvel sā‘at on buçukta ḫastaḫāneye götürdüler.  

 

Hizmetçimiz Kamilyo’yu Süleymān Paşa tekdīr etmiş bugün gelmedi.  

 

20 Vendredi 20 Aġustos (Cum‘a) 5 Ẕīlḥicce 

 

‘Acūz’u bugün ḫidmetimize aldık. Aylığı iki lirādır. Bunun da ismi Kamilyodur. 

Faḳaṭ pederinin ismiyle “‘Acūz” diyeceğiz. Bakalım bu kaç gün kalacaktır? Öğleden 

sonra Faḫrī Paşa’nın odasında Ḫalīl Bey ile şaṭranç oynuyor idik. Çavuş geldi. 

Paşa’nın yatağını anbāra kaldırmak istedi. Nihāyet “Siz mes’ūliyyeti der‘uhde eder 
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iseniz bırakırım.” dedi. Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi Ḥamīd Bey bir pusula imẓā etti. O da 

bıraktı gitti. //XVII-120// 

 

22 Dimanche 22 Aġustos (Pāzār) 7 Ẕīlḥicce 

 

Gece fevḳel‘āde sıcak idi. Gündüz de oda içinde otuz ikiye ḳadar çıktı. //XVII-121// 

 

23 Lundi 23 Aġustos (Pāzār ertesi) 8 Ẕīlḥicce 

 

43 nümerolu mektūbumu Su‘ād ile Münīb’e yazdım. Ḥabīb’den ḫaber istedim.  

 

Ḳableżżuhr sā‘at on bir buçukta derece otuz üç buçuğu irā’e etmiştir.  

 

24 Mardi 24 Aġustos (Salı)  9 Ẕīlḥicce 

 

[mürekkeble kapatılmış] Raḥmī Bey geldi. Malta’da bulunanların evrāḳı Đstanbul’dan 

Londra’ya gitmiş oradan da buraya gelmiştir. Muḥākemeye sevḳolunacaklar ile 

serbest bulunacak kimseler tefrīḳ edilmiştir. Đngilizler ṭarafından serbest 

bırakılacakların Đstanbul’a gönderilmemesi Ferīd Paşa Kabinesi ṭarafından ricā 

edilmiş “Bunlar Đstanbul’a gelirse karışıklık īḳā‘ ederler bizi müşkil mevḳi‘e korlar.” 

denilmiştir. [mürekkeble kapatılmış] Bey bunu [mürekkeple kapatılmış] erkān-ı ḥarb 

ma‘iyyetinde müstaḫdem kātib bir neferden ḫaber almıştır. Müte‘āḳiben ‘Abbās Paşa 

geldi. Mıṣır’ın istiḳlālini Đngilizlerin taṣdīḳ ettiklerine dā’ir olan Royter telgrafını 

okudu ḳableżżuhr sā‘at 11. //XVII-122// 

 

25 Mercredi 25 Aġustos (Cehārşenbih) 10 Ẕīlḥicce 

 

Bugün ‘iyd-i eḍḥādır. Cenāb-ı Ḥaḳ bilcümle Müslümānlara mes‘ūd ve mübārek etsin. 

Ṣabāḥ sā‘at yedide biraz yağmur yağdı. Bu yazılarımı yağmur bozdu. Māṣa üzerinde 

açık bırakarak ḳahvealtıya gitmiş idim geldiğimde bu ṣaḥīfeleri bozuk buldum.  

 

Rüfeḳā ile mu‘āyede yapıldı. Kat geldi elli yaşından yukarı olanların Küçük 

Vardala’ya geçebileceklerini* [*رى�%���'*�.% yazılmış] söyledi. Prensler ile bana 

sordu. Prensler “Đstemeyiz.” dediler ben “Düşüneceğim.” dedim.  
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26 Jeudi  26 Aġustos (Pençşenbih) 11 Ẕīlḥicce 

 

44 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Yine ṣabāḥ sā‘at on birde [mürekkeble 

kapatılmış] Raḥmī Bey geldi. Dün o ẕāt ile görüşmüş. Đstanbul Polis Müfettiş-i 

‘Umūmīliği’nin işāretine ‘aṭfen Londra’dan alınan °20 Temmūz 920 ta’rīḫli emirde° 

“Kıral Jor Ḥaẓretlerinin emriyle Malta’da Polverista’da bulunan esīr-i siyāsī 

[mürekkeble kapatılmış] Bey’in ḥareketi muṭī‘āne ve dosyası muntażam 

bulunduğundan bana verilen ṣalāḥiyyete mebnī mūmāileyh [mürekkeble kapatılmış] 

Bey’in zamān geçirilmeksizin memleketine i‘ādesi münāsibdir.” diye Vālī-i Malta 

ṭarafından yazılmış olduğunu ḫaber vermiş. Gelen emrin ḫulāṣası Kıral’ın emriyle ve 

maḥkemeye verilinceye ḳadar veyāḫūd maḥallī ḥükūmetinin (Malta Ḥükūmeti) 

müṭāla‘ası üzerine serbest bırakılıncaya ḳadar Malta’da Polverista’da bulunan esīr-i 

siyāsī filān – mīm م, sād ص, elif ا’de – gibidir. //XVII-123// 

 

27 Vendredi 27 Aġustos (Cum‘a) 12 Ẕīlḥicce 

 

Đstanbul’dan çocuklarımdan mektūb aldım. Ḥabīb Bey’i tekrār tevḳīf etmişler. 

Đstanbul gazeteleri geldi. 10 Aġustos 920 ta’rīḫli bir nüsḫada (Dersa‘ādet) veyā Vaḳit 

gazetelerinden birinde Niğdeli Ḥāzım Bey’i i‘dāma maḥkūm eden i‘lāmı okudum. 

Amānallāh görmeğe okumağa şāyāndır. Ta’rīḫ-i ‘adlīde bir misli yoktur. Yazılan 

esbāb-ı mūcibe şāyān-ı istiġrābdır.74 Memleketi [mürekkeple kapatılmış] düştüğü şu 

varṭa-i felāketten Rabbim ḫalāṣ buyursun.  

 

28 Samedi 28 Aġustos (Cum‘a ertesi) 13 Ẕīlḥicce 

 

Faḫrī Paşa öğleden sonra ḫastaḫāneden geldi. //XVII-124// 

 

29 Dimanche 29 Aġustos (Pāzār) 14 Ẕīlḥicce 

 

Öğle vaḳti Trabzon Vālīsi Süleymān Necmī Bey, Muş Meb‘ūsu Đlyās Sāmī Efendi, 

Samsun Aḫẕ-ı ‘Asker Hey’eti Re’īsi Binbaşı Nāżım Bey, Makriköyü’nde Dişçi ‘Āṭıf 

Bey Đstanbul’dan geldiler. Bunlar epeyce müddettenberi ‘Arabyan Hanı’nda mevḳūf 

imişler. Buraya getirdiler. ‘Āṭıf Bey ben Mar‘aş müdde‘ī-i ‘umūmīsi iken pederi 
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Zeytūn Kumandanı Es‘ad Bey’in oğludur. Bilāḫere livā paşa oldu vefāt etti. Eskiden 

tanırım. 

 

30 Lundi 30 Aġustos (Pāzār ertesi) 15 Ẕīlḥicce 

 

Raḥmī* [*altı noḳtalı] Bey geldi bugün görüşmüş. Muhācir Şükrī Bey’in ḥaḳḳındaki 

ḳayd ṣulḥün ‘aḳdi ta’rīḫinden i‘tibāren üç ay żarfında delā’il-i cedīde żuhūr etmez ise 

serbest bırakılmasını ḥaḳḳında buranın müṭāla‘asından ‘ibāret imiş. 17 Temmūz 920 

ta’rīḫine ḳadar müṭāla‘asını bildirmek üzere Malta Vālīsi’ne Londra ḥarbiyye 

neżāretinin 1 Temmūz 920 ta’rīḫli bir emri var imiş. Düvel-i mü’telife 

muraḫḫaṣlarından mürekkeb komisyon-ı ‘ālīye verileceğinden 17 Temmūz’a ḳadar 

yetiştirilmesi iḫṭār olunuyor imiş. Muḥākemeye sevḳedileceklerin esāmīsi pek 

mektūm tutuluyor imiş.  

 

45 nümerolu mektūbum refīḳama //XVII-125// 

 

31 Mardi 31 Aġustos (Salı)  16 Ẕīlḥicce 

 

Malta Vālīsi Mareşal Plümer ṭarafından Londra ḥarbiyye neżāretine yazılan taḥrīratta 

yirmi sekiz kişinin serbest bırakılması yazılmış. Vālī’ye gelen taḥrīrat 1 Temmūz 920 

ta’rīḫli imiş. Żannederim 10 Temmūz 920 ta’rīḫinde cevābı yazılmıştır.  

 

Eczācı Meḥmed Efendi mesi dağıttı. Bu ay borcum dört Đngiliz lirası sekiz şilin dört 

buçuk peni etti te’diyye ettim.  

 

Not //XVII-126// 

 

Septembre 1920    1336-1338 

 

1 Mercredi 1 Eylūl (Cehārşenbih) 17 Ẕīlḥicce 

 

Bugünden i‘tibāren bizim merḥūm ‘Abdüllaṭīf Efendi’nin maḫdūmu Merzifon Ḳā’im-

i Maḳāmı Fā’iḳ Bey’in mesinden yiyeceğim. Ġanī Bey pişiriyor. Maḥmūd Kāmil Paşa 
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Ġanī Bey Fā’iḳ Bey, Ḥüseyin Ḳadrī Bey, Sivaslı Aḥmed Efendi bir de ben altı kişiyiz. 

Ben odamda yiyorum.  

 

2 Jeudi  2 Eylūl (Pençşenbih) 18 Ẕīlḥicce 

 

46 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım.  

 

Eylūl 920 ta’rīḫli Royter telgrafnāmesinde (Londra’dan) Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

Türk Rus ve Alman ittifāḳını tevḳīr eylemeleri ẓımnında beyānnāme neşreylediği 

yazılıyor. Dün gelen Đtalya gazetelerinde de Bolşevik ordusunun Bāyezīd’den 

Memālik-i ‘Osmāniyye’ye dāḫil olduğu iş‘ār ediliyor idi. //XVII-127// 

 

3 Vendredi 3 Eylūl (Cum‘a)  19 Ẕīlḥicce 

 

Ebūl‘ulā Bey’den bir mektūb aldım. Ġurre-i Ẕīlḥicce ta’rīḫlidir* [*��'��1'خ� yazılmış]. 

Dışarıya çıkamayan rüfeḳāya da bugün iẕin verdiler. Yalnız Diyārbekirli Feyẓī ve 

Zülfī Beyler ile Mīralay Mürsel Bey, Binbaşı ‘Ārif Efendi, Mülāzım Yūsuf Efendi 

istisnā edildiler. Bu istisnānın hīç ma‘nāsı yoktur. Bir de Cevād Paşa’nın dāmādı 

Ḳā’im-i Maḳām Baṣrī Bey istisnā edildi.  

 

4 Samedi 4 Eylūl (Cum‘a ertesi) 20 Ẕīlḥicce 

 

Đbrāhīm Bey, Cevād Paşa, Es‘ad Paşa, Fā’iḳ Bey Süleymān Nażīf Bey, Şerīf Beyler 

ile yedi sekiz kişi Yeni Vardala’ya naḳlettiler. Daha yirmi beş kişiye ḳadar iẕin 

veriliyor. //XVII-128// 

 

5 Dimanche 5 Eylūl (Pāzār)  21 Ẕīlḥicce 

 

Vālī Sābit Bey, Ferīḳ Maḥmūd Kāmil Paşa, Fā’iḳ Bey gibi geçen gün me’ẕūn 

olanlardan ba‘ẓıları ilk def‘a olarak çıktılar.  

 

6 Lundi  6 Eylūl (Pāzār ertesi) 22 Ẕīlḥicce 

 

47 nümerolu mektūbumu ‘ā’ileye gönderdim.  
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Çocukların ikmāle kaldıklarından şikāyet ettim. Her ḥālde cevāb istedim. //XVII-129// 

 

7 Mardi  7 Eylūl (Salı)  23 Ẕīlḥicce 

 

Ḥüseyin Cāhid Bey’in zevcesiyle iki çocuğu Đtalya ṭarīḳiyle bugün Đstanbul’dan 

geldiler. Kumandan Kat Cāhid Beyle vapura ḳadar gitmiş. Kat’ın bu mu‘āmelesi bizi 

memnūn etti. Bu ādam vażīfesinden fedākārlık etmeyerek bizi memnūn ediyor. Sābıḳ 

Đngiliz kumandan ne ḳadar fenā mu‘āmele etti ise Mülāzım Mafsūd kaba ve muḫālif-i 

terbiyye ḥarekette bulundu ise bu ẕāt doğrusu insānī ḥareket ediyor.  

 

8 Mercredi 8 Eylūl (Cehārşenbih)  24 Ẕīlḥicce 

 

Refīḳamdan 29 Aġustos 336 ta’rīḫli mektūb aldım. Yakında Đstanbul’a berāy-ı 

muḥākeme gideceğimizi Es‘ad ve Ya‘ḳūb Beylerin ifādesine ‘aṭfen yazıyor.  

 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey’e, Cenāb Şahābeddīn’den Süleymān Nażīf Bey’e, 

kayınpederinden Vālī Taḥsīn Bey’e gelen mektūb da bu ḫaberi te’yīd ediyor. Sirozlu 

Āgāh Bey’e serbest olduğunu bir kaç güne ḳadar Đstanbul’a gideceğini teblīġ ettiler. 

Kendisine gelen bir mektūb me’āline nażaran Ermeni Patriği Đngiliz sefāretine bir 

mek teẕkere yazmış onun üzerine kurtulmuştur. //XVII-130// 

 

9 Jeudi  9 Eylūl (Pençşenbih) 25 Ẕīlḥicce 

 

Kırk sekiz nümerolu mektūbumu yazdım refīḳama. //XVII-131// 

 

11 Samedi 11Eylūl (Cum‘a ertesi) 27 Ẕīlḥicce 

 

Velī‘ahd Mecīd Efendi Ḥaẓretleriyle Selīm ve ‘Abdülḥalīm Efendiler Ḥaẓerātının 

‘ahd-ı salṭanattan isti‘fā buyurduklarını Royter Ajansı ḫaber veriyor. Memlekette 

ecnebī nüfūẕunun ḥükümrān olması sebeb-i isti‘fā olduğunu gösteriyor.  

 

12 Dimanche 12 Eylūl (Pāzār)  28 Ẕīlḥicce 
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Ḥabīb Bey’den telgraf aldım – serbest evde olduğunu tebşīr ediyor.  

 

Amasya Mutaṣarrıf-ı Esbaḳı* [*�-&7ا �A9ت�� yazılmış] Sırrī Bey’in birāderi 

yüzbaşılıktan müsta‘fī Ṣefer Bey nāmında bir ẕātı getirdiler. Đki ay evveli bir kaç 

Ermeni “Tehcīr zamānında sen Trabzon’da bulundun.” diyerek tutmuşlar Đngilizlere 

teslīm etmişler. Beyoğlu’nda Abanos Sokağı’nda bir yerde tevḳīf etmişler. Orada 

mevḳūf bulunan Rum ve Ermeni serserīleri ṭarafından her gün dayak yer imiş. Ortalık 

süpürtürülmüş işkencenin envā‘ını görmüş. Buraya gelmeden beş altı gün evveline 

ḳadar iḫtilāṭtan memnū‘ imiş.  

 

49 nümerolu mektūbumu ‘ā’ileye yazdım. //XVII-132// 

 

13 Lundi 13 Eylūl (Pāzār ertesi) 29 Ẕīlḥicce 

 

49 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım.  

 

Đtalya’da ‘amele arasında yine iḫtilāl ‘alāmetleri görülmeğe başladı. Bir çok şehirlerde 

sosyalistler ġalebe çalmışlar. Bolşevikliğe doğru gidiyorlar.  

 

14 Mardi 14 Eylūl (Salı)  30 Ẕīlḥicce 

 

Bugün gelen Londra telgrafında – Loyter – Velī‘ahd Mecīd Efendi Ḥaẓretlerinin 

Anadolu Ḳuvā-yı Milliyyesi’ne iltiḥāḳ etmek teşebbüsünde bulunduğundan taḥt-ı 

muḥāfażaya alındığı yazılıdır. //XVII-133// 

 

1336-1339 

 

15 Mercredi 15 Eylūl (Cehārşenbih) 1 Muḥarrem 

 

Bugün gelen 14 Eylūl 920 ta’rīḫli Royter telgrafı mühimdir. Fransa, Đtalya 

Başvekīlleri – Muṣṭafā Kemāl Paşa ḳuvvetiyle Đstanbul Ḥükūmeti arasında ḥuṣūl-i 

i’tilāfın ‘adem-i imkānına ḳāni‘ olarak milliyyetperverlere karşı daha ḥürmetkār bir 

mu‘āmele alınmağa ḳarār vermişler. Đkmālinde Ciyoliti ve Meliran görüşmüşler bir 

beyānnāme neşrine ḳarār vermişler. Beyānnāmeyi görmelidir.  
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20 Temmūz 920’de Đstanbul’a giden Bolu Muraḫḫaṣı Midḥat Bey tekrār Polverista’ya 

getirildi.  

 

16 Jeudi  16 Eylūl (Pençşenbih) 2 Muḥarrem 

 

50 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. //XVII-134// 

 

17 Vendredi 17 Eylūl (Cum‘a)  3 Muḥarrem 

 

2 Eylūl 1920 ta’rīḫli Celāl Nūrī Bey’e gelen Đleri gazetesinde bir ḳarārnāme okuduk – 

dīvān-ı ḥarblerce tevḳīf ve isticvāb edilecek vükelādan neżāret müdīrlerine, 

müşirlerden mīralaylara, ḳāẓī‘askerlerden ḥaremeyn pāyelülerine ḳadar ẕevātın 

ġayrimevḳūf olarak muḥākeme edileceği ve īcābında irāde-i seniyye ile tevḳīf 

olunacakları muḥarrerdir.75 Bu ric‘at Kürd Muṣṭafā Paşa’nın meżālimi te’sīri ile 

ḥuṣūle gelmiş olsa gerektir. 

 

18 Samedi 18 Eylūl (Cum‘a ertesi) 4 Muḥarrem 

 

Đbrāhīm Ṣāḥib Bey uyluğunda çıkardığı çıbandan rāḥatsız idi. Bugün ḫastaḫāneye 

gitti. Ḫastaḫāne evvelce Kotonera’da idi. Şimdi şimdi adanın ġarb cihetinde 

müceddeden yapılmış ve üç māh muḳaddemleri küşād edilmiş olan (Amtarfa) 

(Đmtarfa) Ḫastaḫānesidir ki Kotonera Ḫastaḫānesi oraya naḳletti. //XVII-135// 

 

19 Dimanche 19 Eylūl (Pāzār)  5 Muḥarrem 

 

Oda refīḳi Doktor Süleymān Nu‘mān Paşa bugün Yeni Vardala’ya naḳletti.  

 

20 Lundi 20 Eylūl (Pāzār ertesi) 6 Muḥarrem 

 

51 nümerolu mektūbumu ‘ā’ileye yazdım. 

 

Fā’iḳ Bey bizim odaya gelecek geldi. Ġanī Bey’in mesinde ḫidmet eden bizim eski 

Kamilyo’ya ayda bir lira vereceğim benim ḫidmetime de bakacaktır. 
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Sūdī Bey, Meb‘ūs Nūrī Efendi, Sivas Polis Müdīri Rıf‘at Efendi, Kırşehir Jandarma 

Kumandanı Burhāneddīn Bey öğleden sonra geldiler. Sūdī Bey ‘ā’ilemden bir mektūb 

getirdi. //XVII-136// 

 

21 Mardi 21 Eylūl (Salı)  7 Muḥarrem 

 

Dünkü gelenler Đstanbul’un ḥālini çok fenā ḫaber veriyorlar. Ḥükūmet yok memleket 

ecānib elinde bāzīçe, da memleketin ekābiri ḥattā gençleri meyānında [mürekkeble 

kapatılmış] vaṭanperver tanınan iki dāmād – Kaptan Benet nāmında bir Đngiliz 

yüzbaşının teveccühünü kazanmak için yekdīgeriyle müsābaka ediyorlar imiş.  

 

22 Mercredi 22 Eylūl (Cehārşenbih) 8 Muḥarrem 

 

Bugün gelen Taymis gazetesi “Yıldız Yağması denilen da‘vānın Ḥükūmet-i 

‘Osmāniyyece geriye alınması ahālī üzerine ḥüsn-i te’sīr yaptı ve ḥükūmet bu ḫuṣūṣta 

‘āḳilāne ḥareket etti. Faḳaṭ Velī‘ahd ‘Abdülmecīd Efendi’yi Anadolu’ya firār 

edecektir diye tevḳīf ettirmesi o ḥüsn-i te’sīri izāle etti. Velī‘ahdın en ḳarīb 

ādamlarından işitildiğine göre firār niyyetinin hīç aṣlı ve esāsı yok imiş. Ṣırf 

taẓyī‘den* [*6�!�I1 yazılmış, 41'�-�ن taẓyīḳten olabilir mi?] ‘ibārettir.” Đstanbul 

muhābirine ‘aṭfen yazıyor. 15 Eylūl 920 Taymis nüsḫası. Agayef Bey söyledi yāḫūd 

“14 Eylūldür.” dedi.76 //XVII-137// 

 

23 Jeudi  23 Eylūl (Pençşenbih) 9 Muḥarrem 

 

52 nümerolu mektūb. 

 

24 Vendredi 24 Eylūl (Cum‘a)  10 Muḥarrem 

 

Enver Paşa’nın pederi Aḥmed Bey’e oğlu Berlin’deki Kāmil’den gelen mektūbda 

Sovyet Ḥükūmetiyle Đngiltere Ḥükūmeti arasında Bakū’de bulunan seksen Đngiliz 

üserāsıyla Malta’dakilerin mübādelesi taḳarrür ettiği iş‘ār olunuyor.  
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Tevfīḳ Hādī Bey ‘āşūre yapmış. Bir kāse de bana getirdiler. //XVII-138// [sayfa XVII-

139 boş] 

 

27 Lundi 27 Eylūl (Pāzār ertesi) 13 Muḥarrem 

 

53 nümero mektūb. 

 

Ḥabīb Bey ṭarafından gönderilmiş birx paket aldım. Đçinde bir terlik bir de Buḫārā 

tāḳiyyesi vardır. Bir de burada iken Đngilizce Sansör Maltız Alfred’e va‘ad ettiği* 

  .ağızlık varr [yazılmış ا'ت�ى*]

 

28 Mardi 28 Eylūl (Salı)  14 Muḥarrem 

 

Sansör Alfred bugün geldi. Üç Đngiliz lirası aldım. Mütebāḳī dört liram var. 

Đstanbul’dan pāra gelmez ise işim fenā. Ağızlığı verdim çok memnūn oldu. Nesīmī 

Beyle Ḫalīl Bey bizim odada idiler gördüler. //XVII-140// 

 

29 Mercredi 29 Eylūl (Cehārşenbih) 15 Muḥarrem 

 

Çürüksulu Maḥmūd Paşa’nın* [*L��F yazılmış] serbest olduğuna dā’ir Đstanbul’dan 

Đngiliz mümessilinden bugün bir telgraf gelmiş. Paşa’ya resmen teblīġ olundu. 

Mevḳūfīn-i mevcūde bugün yüz yirmi kişidir. Đkisi Almandır biri üserā burada iken 

Đngilizlere cāsūsluk ettiğinden memleketine gidemiyor. Dīgeri bugünlerde terḫīṣ 

edildi vapur bekliyor. Yalnız bununla bir de Bulgar ẓābiṭini şimdiye ḳadar garnizoncu 

diye tutmuşlar idi. Bulgarı geçen hafta gönderdiler Alman da bugünlerde gidecek 

yalnız Müslümānlar kalıyor.  

 

30 Jeudi  30 Eylūl (Pençşenbih) 16 Muḥarrem 

 

54 nümero mektūb. Ġanī Bey’in mesinin bir aylık ḥesābı 73 şilin 5 pensdir* [*�� Z�� 

yazılmış]. Fā’iḳ Bey vāsıṭasıyla te’diyye ettim. Yemek maṣrafı 58 şilin her ṣabāḥ 

ḳahvealtısına iki yumurta 15 şilin. Re. Hā. – Re Vāv/Hemze – Sīn – Şīn – Kāf Ye Elif 

Sin – ‘Ayn. Elif – Mīm.* [* م  _  ا  .  ع_  ق �� اس     _  ش  _  س  _  رؤ  _  ح  .ر yazılmış] Bu ẕevāt 

bugün firāra teşebbüs etmişler muvaffaḳ olamamışlar. //XVII-141// 
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Octobre 1920     1336-1339 

 

1 Vendredi 1 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a)  17 Muḥarrem 

 

Kemāḥlı Sābit Bey rāḥatsızdır. Ḥarāret 39 buçuk dereceye* [*���,�,�� yazılmış] 

çıkmış Cenāb-ı Ḥaḳ muḥāfaża buyursun. 

 

2 Samedi 2 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 18 Muḥarrem 

 

Bugün Faḫrī Paşa’yı berāy-ı mu‘āyene ḫastaḫāneye götürdüler. Đbrāhīm Bey ḥālā 

ḫastaḫāneden gelemedi. Cevād Paşa’nın dāmādı Baṣrī Bey de hemān on gün var ki 

ḫastaḫānede bulunuyor. 

 

Baṣrī Bey geldi. //XVII-142// 

 

4 Lundi  4 Teşrīn-i Evvel (Pāzār ertesi) 20 Muḥarrem 

 

55 nümerolu mektūb. //XVII-143// 

 

5 Mardi  5 Teşrīn-i Evvel (Salı)  21 Muḥarrem 

 

Trabzon tehcīrinden dolayı maḥkūm olan Meḥmed ‘Alī Bey ile Cemāl Oğuz Bey’i 

bugün getirdiler. Her ikisi kürek cezāsına maḥkūm oldukları ḥālde Đngilizler 

ḥabsḫāneden aldılar getirdiler. Geçende i‘dām olunan Nuṣret Bey daḫī bunlar ile 

ḥabsḫāneden alındığı ḥālde Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Muṣṭafā Paşa Nuṣret’in i‘dām 

olunacağını söylemesi üzerine onu bırakmışlar. 

 

6 Mercredi 6 Teşrīn-i Evvel (Cehārşenbih) 22 Muḥarrem 

 

Cemāl Oğuz Bey geldi görüştüm. Đstanbul’un ḥālinden nīkbīn. 1 Teşrīn-i Evvel 1920 

ta’rīḫli Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesini getirmişler. Yıldız Yağması nāmıyla bir da‘vā 

netīcesinde a‘yāndan Ḥüsnī Paşa Ferīḳ Ḥasan Rıẓā Paşa ve sā’ire maḥkūm olmuşlar. 

Mufaṣṣal i‘lām o nüsḫada mündericdir. Okumağa şāyāndır. //XVII-144// 
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7 Jeudi  7 Teşrīn-i Evvel (Pençşenbih) 23 Muḥarrem 

 

56 nümerolu mektūb. 

 

Re Ha 

 

8 Vendredi 8 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a)  24 Muḥarrem 

 

Enver Paşa’nın birāderi Kāmil’den pederine gelen ikinci mektūb 26 Eylūl 920 

ta’rīḫlidir* [*�� ���'��1 yazılmış]. Berlin’dendir: Bunda Enver Paşa’dan aldığı bir 

mektūbda Bakū’de bulunan esīr Đngilizler ile biz Malta mevḳūflarının yā Đstanbul’da 

veyāḫūd da Anadolu’da mübādelesi a Đngiltere Ḥükūmetiyle Sovyet Ḥükūmeti 

arasında taḳarrür ettiği te’yīden beyān olunuyor. //XVII-145// [sayfa XVII-146 boş] 

 

11 Lundi 11 Teşrīn-i Evvel (Pāzār ertesi) 27 Muḥarrem 

 

57 mektūb. 

 

Nāmıma yirmi Đngiliz lirasının vürūdunu iḫbār eden bir banka ‘ilmüḫaberini onbaşı 

imẓā ettirdi.  

 

Cehārşenbih günü kırk kişinin Đstanbul’a gideceğine dā’ir aḫşāmdan sonra çavuştan 

bir ḫaber şāyi‘ oldu. 

 

12 Mardi 12 Teşrīn-i Evvel (Salı)  28 Muḥarrem 

 

Đkinci Kamilyo’yu haftada altı şilin ücret ile bugün tuttum. //XVII-147// 

 

14 Jeudi  14 Teşrīn-i Evvel (Pençşenbih) 30 Muḥarrem 

 

[mürekkeble kapatılmış] 2 mektūb Ḥabīb Bey’e yazdım.  
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Sā‘at ḳableżżuhr dokuz buçuk rāddelerinde şiddetli bir bel ağrısı tuttu. Gecenin onuna 

ḳadar devām etti. Biraz uyumuşum ṣabāḥa karşı uyandım. Lehulḥamd kesb-i ḫiffet 

etmiş. //XVII-148// 

 

15 Vendredi 15 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a)  1 Ṣefer 

 

Ba‘deżżuhr ikide Kemāl Beyle burada daha ne ḳadar kalacağımızı konuştuk.  

 

Cāvid Bey’den Cāhid Bey’e gelen bir mektūbda Āzerbāycān* [*6��'�*�Cا yazılmış] 

Ḥükūmeti elinde bulunan Đngiliz üserāsıyla bizim mübādelemizin taḳarrür ettiği 

yazılıdır. Evvelki ḫaberleri te’yīd ediyor. Āzerbāycān* [*6��'�*�Cا yazılmış] 

Ḥükūmetiyle orada bulunan bizim arkadaşlar arasında taḳarrür etmiştir.  

 

16 Samedi 16 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 2 Ṣefer 

 

Kat geldi. Vallita’da oturmaklığım için “Mürāca‘at ettim henūz cevāb almadım faḳaṭ 

ümmīdvārım.” dedi. Kiminle oturmak istediğimi sordu “Raḥmī Beyle.” dedim. 

Nesīmī Bey tercümānlık etti. //XVII-149// 

 

17 Dimanche 17 Teşrīn-i Evvel (Pāzār)  3 Ṣefer 

 

Bel ağrısı olanca şiddetiyle devām ediyor.  

 

Malta’da Đmtarfa Ḫastaḫānesi’nde 

 

18 Lundi 18 Teşrīn-i Evvel (Pāzār ertesi) 4 Ṣefer 

 

58 nümerolu mektūb. Kısa yazdım. Biraz keyifsiz olduğumu refīḳama bildirdim. Öğle 

vaḳti iki Đngiliz doktoru geldi. Kumandan Kat da geldi. Ba‘deżżuhr dörtte Đmtarfa 

Ḫastaḫānesi’ne gönderdiler. Ḥācī ‘Ādil Beyefendi ile Sivaslı Aḥmed Efendi benimle 

berāber geldiler. Đki sā‘at intiżārdan sonra nevbetçi ṭabībi geldi. Sā‘at altıda yatağa 

yatabildim. Ḥācī ‘Ādil Beyefendi Aḥmed Efendi gittikten sonra ağrı başladı. Geceyi 

pek muẓṭarib geçirdim. Nevbetçi ṭabībini üç def‘a ricā ettim gelmedi. Sister ağrıyan 
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maḥalle tendirdiyot sürdü. Sükūnet bulmak imkānı yok idi. Ben “Doktor” dedikçe 

sister ellerini kavuşturur kapıya bakar idi. //XVII-150// 

 

19 Mardi 19 Teşrīn-i Evvel (Salı)  5 Ṣefer 

 

Ṣabāḥ oldu ıẓṭırāb devām ediyor. Doktor yine gelmedi. Uzun boylu maṭrūş otuz otuz 

beş yaşlarında var bir Đngilizdir. Sā‘at on ikide Kotonera Ḫastaḫānesi’nde beni 

mu‘āyene eden ṭabīb geldi mu‘āyene etti. Arkama iki yakı koydular kollarımdan ‘ilāc 

zerḳettiler. Birkaç sā‘at sonra idrār kan ile karışık gelmeye başladı. Đki gündür bir 

yumurtadan başka bir şey yemedim. Öğleden sonra sā‘at beşte Sivaslı Aḥmed Efendi 

çantamı getirdi.  

 

20 Mercredi 20 Teşrīn-i Evvel (Cehārşenbih) 6 Ṣefer 

 

Kanlı idrār devām ediyor.  

 

Öğleden sonra Faḫrī Paşa birāderimiz geldi. Đki kişiden ziyādeye müsā‘ade 

etmediklerinden bugün yalnız Mīralay Cevād Bey’in geleceğini söyledi. Gūyā 

gelecekleri ibtidā benden soruyorlar imiş ve ḫastaḫāne ikiden ziyāde ziyāretçi ḳabūl 

etmiyor imiş. Yalan. Şimdiye ḳadar benden hīç kimse için sormadılar. d Beni ziyāret 

etmek isteyen arkadaşların bir gün evvelinden isimlerini yazdırmalarını teblīġ etmişler 

ve her gün ikişer kişi sıraya koymuşlar. Żannederim bir nümāyiş şekli verdirmemek 

maḳṣadıyla düşünülmüş olacaktır. Çünki şimdiye ḳadar ḫastaḫāneye gelenlerden 

kimseye böyle yapmamışlar idi. Cevād Bey de geldi beş buçuğa ḳadar kaldılar. Gece 

bel ağrısından yine muẓṭarib oldum. Nevbetçi bir Maltız ṭaleb ṭabīb geldi. Đdrārın 

taḥlīlinden evvel bir şey yapılamayacağını ‘Arabca söyledi gitti. //XVII-151// 

 

21 Jeudi  21 Teşrīn-i Evvel (Pençşenbih) 7 Ṣefer 

 

Ma‘elesef bugün çocuklarıma mektūb yazamadım. Düne nisbetle idrār daha 

düzgündür.  

 

Ba‘deżżuhr dörtte Prens ‘Abbās Paşa Ḥaẓretleriyle Đbrāhīm Beyefendi geldi. Sābit 

Bey birāderimiz de onları ta‘ḳīben geldi. Benim yanıma gelmek için iki kişiden 



 

 

577 

ziyādeye paso vermediklerinden gelmek arzūsunda bulunan birçok rüfeḳā gelemiyor 

imiş. Sābit Bey de kaçamak yapmış. Sūdī Bey de şimdi geldi. 4 1/2 ḫastaḫānedeki 

odamda yatakta fotoğrafımı aldı. Buraya geldiğim gün Polverista’da da almış idi.  

 

22 Vendredi 22 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a)  8 Ṣefer 

 

Geceyi çok muẓṭaribāne geçirdim. Bel ağrısı ḥālā devām ediyor. Doktor geldi hardāl 

yakısı yapıştırdılar. Şimdi biraz taḫaffüf etti. Ḳableżżuhr 11 ½. Ḥācī ‘Ādil 

Beyefendiyle Fā’iḳ Bey geldi. 4 ½’de gittiler.  

 

Sonra Cāhid Bey geldi. Ḫastaḫāne civārında Đstrada Miskato denilen cāddede 

oturuyor.  

 

Đdrārda daha biraz kan bulunduğundan ḥālā taḥlīl edememişler. //XVII-152// 

 

23 Samedi 23 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 9 Ṣefer 

 

Bu geceyi Cenāb-Ḥaḳḳa bin ḥamd ve şükür epeyce rāḥat geçirdim. Gece sā‘at sekiz 

rāddelerinde ‘Alī Münīf Bey odamın kapısını açıp girdi. Ḥayrette kaldım. “Bu 

zamānda naṣıl gelebildin?” dedim. “Vālī’nin emriyle sana tercümān ta‘yīn olundum. 

Sana muttaṣıl odada yatacağım.” dedi. Eṭibbānın verdiği rapor üzerine seni Đstanbul’a 

göndermek için Vālī telgraf yazmış olduğunu Kat cum‘a günü aḫşām Fetḥī Bey’e 

söylemiş olduğunu da ‘ilāve etti. Posta gelmiş bir de mektūbumu getirdi. Refīḳamın 1 

Su‘ād’ın 6 Münīb’in 7 Teşrīn-i Evvel 336 ta’rīḫli üç ḳıṭ’a mektūb.  

 

24 Dimanche 24 Teşrīn-i Evvel (Pāzār)  10 Ṣefer 

 

59 refīḳama yazdım. Ḫastalığımı tafṣīl ettim. Ürgüb’e gitmesini yazdım. Doktor geldi. 

‘Alī Münīf Bey tercümānlık etti. Ḫastalığım ḥaḳḳında Vālī’ye tafṣīlāt verdiğini ve 

faḳaṭ Vālī’nin ne yaptığını bilmediğini ma‘hāẕā nażar-ı ehemmiyyete aldığı żannında 

bulunduğunu söyledi. ‘Alī Münīf Bey’e “Şimdi git salı ṣabāḥı gelirsin.” dedi. Münīf 

Bey de sā‘at on birde (ḳableżżuhr) gitti.  
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Ba‘deżżuhr Sūdī Bey Muş Meb‘ūsu Đlyās Sāmī Efendi Binbaşı Mażlūm Bey geldiler. 

Dörtte gittiler. Sonra Doktor Süleymān Nu‘mān Paşa geldi. //XVII-153// 

 

25 Lundi 25 Teşrīn-i Evvel (Pāzār ertesi) 11 Ṣefer 

 

Ağrılar tamāmiyle zā’il olmadı. Allāhıma çok şükür ḫafīfledi. Öğleden sonra 

Diyārbekir Vālīsi Bedrī Beyle Binbaşı Ḥaydar Bey geldiler. Sonra Ṣadr-ı Esbaḳ Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa Ḥaẓretleriyle Ḥarbiyye Nāżırı Cevād Paşa ve Đbrāhīm Ṣāḥib Bey geldiler. 

 

26 Mardi 26 Teşrīn-i Evvel (Salı)  12 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin memelerden ḫaylī kan ẓāyi‘ ettim. Yorgun düştüm. Onda ‘Alī Münīf Bey 

geldi. Sonra doktor da geldi. Doktor “Kan için merāḳ etme be’is yoktur fenā r kandır 

çıksın daha iyidir.” dedi. Đdrār mu‘āyene edilmiş “Karın.” – ya‘nī “Bırak.” – demişler. 

Münīf Bey sā‘at on birde gitti.  

 

Bana bakan sister – ismi Restin – anlayabildiğim ḳadar Đngilizce ile evime yakında 

gideceğimi söyledi ve mükerreren doktordan baḥsetti faḳaṭ anlayamadım. Enver 

Paşa’nın pederiyle Zühdī Paşa dāmādı Mīralay Āgāh Bey geldi. Āgāh Bey Cum‘a 

günü gidiyor. Yeğenim Rıẓā Bey’e vermek üzere bir potin tevdī‘ ettim. 

Polverista’daki* [*���1,آ�'�	 	� yazılmış] odamdadır. Aḥmed Paşa verecektir. °11 

Bunlardan sonra Fetḥī Bey geldi beşte gitti. Ferīd Paşa suḳūṭ etmiş. Tevfīḳ Paşa 

kabine teşkīline me’mūr olmuş. //XVII-154// 

 

27 Mercredi 27 Teşrīn-i Evvel (Cehārşenbih) 13 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin yine kan ẓāyi‘ ettim. On bir buçukta* [*,� ��*�&2	ا yazılmış] her günkü 

doktor daha büyük bir ṭabīb ile iki sister yanlarında olduğu ḥālde geldiler mu‘āyene 

ettiler. Öğleden sonra Doktor Fāẓıl Berḳī Kırşehir Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Nażmī ve 

bizim Doktor Fā’iḳ Beyler geldiler. Refīḳama mektūb yazdım. 

 

28 Jeudi  28 Teşrīn-i Evvel (Pençşenbih) 14 Ṣefer 
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Bu ṣabāḥ kan ẓāyi‘ etmedim. Sā‘at onda ‘Alī Münīf Bey geldi. On ikiye çāryek 

kalıncaya ḳadar kaldı. Doktor gelmediği için gitti. Tevfīḳ Paşa’nın Ṣadr-ı A‘żam 

‘Đzzet Paşa’nın dāḫiliyye, Ṣāliḥ Paşa’nın baḥriyye neżāretlerine ta‘yīn olunduklarını 

ḫaber verdi. Đnşā’allāh ṣaḥīḥtir. Hīç olmazsa memleket nāmūslu bir ḥükūmete nā’il 

olmuş olur. ‘Đzzet Paşa’ya bir mektūb yazdım Āgāh Bey’e verdim. Vālī’nin iş‘ārından 

baḥsettim. Mümkin olursa delāletini ricā ettim. Öğleden sonra birlikte geldiler. 

Vālī’nin benim Đstanbul’a gönderilmekliğimi hem Londra ḥarbiyye neżāretine hem de 

Đstanbul’a Haykomisere telgrafla yazdığını Kat söyledi. °12 Sonra Ḥācī ‘Ādil 

Beyefendi geldi. Beşe ḳadar kaldı. Sā‘at altıda Ḥüseyin Cāhid Bey geldi. Yediye 

çāryek kala gitti. Mösyö Parnis Sulṭān ‘Azīz zamānında Bāb-ı ‘Ālī Ḥuḳūḳ Müşāviri 

Parnis Efendi’nin oğlu imiş. °13 Mekteb-i Ḥuḳūḳ’ta mu‘allimimiz Şāhbāz Efendi bir 

mes’ele-i ḥuḳūḳiyye mülābesesiyle Parnis Efendi’den baḥsetmiş idi “Đyi ādam idi 

faḳaṭ cāhil idi.” demiş idi. //XVII-155// 

 

29 Vendredi 29 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a)  15 Ṣefer 

 

Bu ṣabāḥ yine bir miḳdār kan żuhūr etti. Öğleden sonra Maḥmūd Kāmil Paşa ile 

Doktor Fā’iḳ Bey geldiler. Sonra Faḫrī Paşa geldiler. Yekdīgere selām vermeyecek 

derecede bu iki Paşa dargın imişler. Sebebini bilmiyorum ammā ne olursa olsun 

Maḥmūd Kāmil Paşa münāsib ḥarekette bulunmadı. Şāyān-ı tenḳīd ve mu’āḫeẕedir.  

 

Enver Paşa’dan Moskova‘dan pederine bir mektūb gelmiş. Āzerbāycān* [*6��'E*�Cا 

yazılmış] Ḥükūmeti elinde bulunan Đngiliz esīrleriyle Malta’da bulunan 

Müslümānların mübādelesini teklīf etmiş Đngiliz Ḥükūmeti ḳabūl etmiyor imiş. En 

doğru ḫaber bu olacaktır. Bakalım sonu ne olacaktır? Her ḥālde Rabbim Mütte‘āl 

ḫayırlısını iḥsān buyursun.  

 

30 Samedi 30 Teşrīn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 16 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at onda ‘Alī Münīf Bey ile Vaḳit Gazetesi Ṣāḥibi Aḥmed Emīn Bey 

geldiler. Haftada üçer gün gelmek üzere aralarında ḳarār vermişler. Doktor ile 

aramızda Emīn Bey tercümānlık etti. “Pāzār ertesi gün çıkayım.” dedim. Doktor 

“Erkendir daha birkaç gün sonra ta‘yīn ederiz.” dedi. Ḫastalığım kum olduğunu 

söyledi ve “Tamāmiyle temizlendi bir daha ‘avdet edeceğini żannetmem.” dedi. Çok 
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et yememekliğimi balık ve tavuk eti yemeyi tavṣiyye etti. Öğleden sonra Aḥmed 

Agayef Bey Erkān-ı Ḥarb Ḥilmī Bey Kars Ḥükūmet Re’īsi Đbrāhīm Bey geldiler. 

Āgāh Beyle Mürsel Bey’in neferi Eyyūb’un Đstanbul’a gitmek üzere bugün sā‘at onda 

vapura gittiklerini söylediler. Sā‘at beşte gittiler. //XVII-156// 

 

31 Dimanche 31 Teşrīn-i Evvel (Pāzār)  17 Ṣefer 

 

Bu ṣabāḥ yine memelerden dem żuhūr etti. Sekizde Maltız bir Katolik papas geldi. 

Birkaç gün muḳaddem bir daha gelmiş idi. Ḫastaḫānedeki Katoliklerin papası imiş. 

Bir şeye lüzūm var ise ḫāricden getirebileceğini söyledi. Onda Aḥmed Emīn geldi. 

Doktor “Zāyi‘ olan kan taḥlīl edildi bāṣūrdandır merāḳı mūcib değildir.” dedi. Emīn 

Bey on bir buçukta gitti. (60) nümerolu mektūbumu Su‘ād ve Münīb’e yazdım. 

“‘Đzzet Paşa’ya yazdığım mektūbun ledettaḥḳīḳ vuṣūlünü bildiriniz.” dedim. “Āgāh 

Bey ile yeğenim Rıẓā Bey’e gönderdiğim potinin vuṣūlünü daḫī yazınız.” diye* [*�' 

 yazılmış] ‘ilāve ettim. Āgāh Bey’i dün ṣabāḥ ‘alel‘acele yatağından alıp vapura �ى

gönderdiklerini Emīn Bey söyledi. Allāh selāmet versin. Öğleden sonra Doktor Fā’iḳ 

Bey daha sonra Binbaşı Đbrāhīm Ḥaḳḳī Bey geldi. Oğlum Ḥaḳḳī’dan* [*6� ى-� 

yazılmış] nāmıma Polverista’ya gelmiş bir mektūbu getirdi. 18 Teşrīn-i Evvel 1920 

ta’rīḫlidir. Münih’ten yazıyor. Bu sene beşinci sınıfa geçmiş. Almancadan başka 

Đngiliz ve Fransızca* [*�زا�  yazılmış] mecbūrī okuyor imiş. “Bu üç lisānı öğrenip 

memleketime öyle ‘avdet edeceğim.” diyor. Đnşā’allāh. Münih’te bulunan Necmeddīn 

Mollā Beyefendi’den Sābıḳ Serḳarīn Lüṭfī Sīmāvī Bey’den selām yazıyor. Ben 

ölmeden Ḥaḳḳī’yı yetiştirebilsem vālidesiyle kardeşlerine medār olurdu. Rabbim 

Mütte‘āl ḥüsn-i ‘āḳıbet iḥsān buyursun Āmīn. //XVII-157// 

 

Novembre 1920        1336-1339 

 

1 Lundi  1 Teşrīn-i Sānī (Pāzār ertesi)  18 Ṣefer 

 

Öğleden evvel ‘Alī Münīf Bey Fāẓıl Berḳī Bey Karslı Meḥmed Bey geldiler. On ikiye 

yakın idi gittiler.  
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Öğleden sonra Ṣalāḥ Cimcoz, Midḥat Şükrī, Mācid Beyler geldiler. Posta gelmiş 

refīḳamdan iki mektūb getirdiler. 16 Teşrīn-i Evvel 336 ta’rīḫli on altı lira 

gönderdiklerini yazıyorlar ḥālā gelmedi. Gece sā‘at dokuzda yine kan geldi.  

 

Aḫşām üzeri sā‘at beş buçukta banyoya soktular. Üç gün evvel bir daha banyo 

ettirmişler idi.  

 

2 Mardi  2 Teşrīn-i Sānī (Salı)  19 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin kan geldi. Onda Aḥmed Emīn Bey geldi. 25 Teşrīn-i Evvel ta’rīḫine ḳadar 

Vaḳit gazetelerini getirdi. Bir de 9 Teşrīn-i Evvel 920 ta’rīḫli Peyām-ı Ṣabāḥ getirdi. 

‘Alī Kemāl Peyām-ı Eyyāmında evḳāftan baḥsetmiş. Benim ḥaḳḳımda şu cümleler 

‘aynen mevcūddur. “… Faḳaṭ ḥaḳḳülinṣāf söylemek lāzım ise evḳāf-ı islāmiyye Ḫayrī 

Efendi gibi bir nāżır görmedi. O vaḳıf ḫānlar, o Dārülḫilāfetil‘aliyye medreseleri 

bütün o muhteşem binālar o ādamın ḥasenātını seyyi’ātine ġālib kılmak için ‘ādetā 

birer ābidedir. Bir kaç Ḫayrī Efendi daha görmüş olaydı evḳāf neżāreti bugün bilḫāṣṣa 

Đstanbul’u öyle ma‘mūr bir ḥāle sokardı ki milletçe ‘ādetā bir yandan yüzümüzü 

ağartırdı bir yandan da bir dereceye ḳadar refāhiyyetimizi te’mīn eylerdi. Çünki 

vaḳıflarımız henūz keşfolunmamış defīnelerdir.”77  

 

Öğleden sonra Prens ‘Abbās Paşa, Faḫrī Paşa, ‘Abdullāh Efendi Đsmā‘īl Canbolat 

Bey, Ḫalīl Bey, Seyyid Bey, Kara Vāsıf Bey Agayef Bey, Polis Müdīri Aḥmed Bey, 

Süleymān Necmī Bey geldiler. //XVII-158// 

 

3 Mercredi 3 Teşrīn-i Sānī (Cehārşenbih) 20 Ṣefer 

 

Bu ṣabāḥ yine biraz kan geldi. Dokuz buçukta Muhācirīn Müdīri Şükrī Bey geldi. 

Faḳaṭ doktor o gittikten sonra geldi.  

 

(61) nümerolu mektūbu refīḳama yazdım. Çocukların ḥālinden şikāyet ettim cevāb 

istedim.  

 

Sā‘at üç buçukta Doktor Fā’iḳ Beyle Cemāl Oğuz Bey geldi. Dördü beş geçe treniyle 

gittiler.  



 

 

582  

 

Sā‘at altıda Ḥüseyin Cāhid Bey geldi. Yediye ḳadar oturdu.  

 

Kan gece ve ṣabāḥa karşı iki def‘a daha żuhūr etti.  

 

4 Jeudi  4 Teşrīn-i Sānī (Pençşenbih)  21 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin Aḥmed Emīn Bey geldi. Doktor ile görüştük. Đnşā’allāh yarın çıkacağım. 

(1) “Ḳalb yorulmamalı burda verdiğimiz ‘ilāc iyi geldiğinden ona devām etmeniz için 

yazdım.” dedi. (2) “Bāṣūr için her gün bir def‘a dışarı çıkılmaz ise ẓarar eder 

çıkacağınızdan emīn olmadıkça her gece bir müshil alınız burada aldığınız – nümero 

(9) pil hapları muvāfıḳtır. (3) Böbrek için çok et yemeyiniz. Buradaki ‘ilācı 

alacaksınız.” Doktorun veṣāyāsı bundan ‘ibārettir. Her üxç ‘ilācı bana muntażaman 

vermeleri için Polverista doktoruna yazdığını ‘ilāve etti. Doktorun ismi – Kabtin.  

 

Öğleden sonra Ḥācī ‘Ādil Beyle Edirne Vālīsi Ẕekeriyā Bey geldiler. Beş treniyle 

‘avdet ettiler. //XVII-159// 

 

5 Vendredi 5 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a)  22 Ṣefer 

 

Đmtarfa Ḫastaḫānesi Valleta’dan ḥareket eden şimendiferin müntehāsında bir tepe 

üzerine yapılmış üç ḳatlı epeyce büyük bir binādır. Orta katın cebhesinde Malta’nın 

merkez şehri olan (Đmdine) (Medīne’den muḥarreftir)’ye nāżır cihetinde ẓābiṭān 

dā’iresi dedikleri ḫuṣūṣī birer kişilik odalar vardır. Benim odam ġarb cihetinde 

nihāyetten ikinci odadır. Beş nümeroludur* [*���� ,�92 yazılmış]. Bu dā’irenin 

mecmū‘u taḫmīnen sekiz dokuz odadan ziyāde değildir.  

 

Ṣabāḥleyin yine ḫaylī dem żuhūr etti.  

 

Doktor geldi vedā‘ ettik bugün mu‘āyene etmedi.  

 

Ba‘deżżuhr iki buçukta Fā’iḳ Bey geldi. Beşe ḳadar bekledik ḫastaḫānenin otomobili 

gelmedi. Bir ‘araba ile Valleta Đskelesi’ne oradan Polverista’ya geldik. Çok şükür 

rüfeḳā sağ ve ‘āfiyyettedirler.  
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Ḫastaḫāne maṣrafı olmak üzere (2) lira Đngiliz 17 şilin 6 pens ofisteki pāramdan 

kestiler. Malta’dan ḥareketim günü kestiler.  

 

6 Samedi 6 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a ertesi) 23 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin on bir buçukta Kumandan Kat Doktor Fāẓıl Berḳī ile odama geldi. 

“Tebşīre geldim. Çektiğiniz telgrafa cevāb aldık. Đster iseniz Đstanbul’a ister iseniz 

başka bir yere gitmekte serbest ve muḫtārsınız. Đlk vapur ile gidebilirsiniz.” dedi.  

 

“Đstanbul’a giderim eğer vapur var ise. Faḳaṭ dīgerleri gibi aylarca ḥattā haftalarca 

beklemek lāzım geliyor ise Đtalya ṭarīḳiyle giderim.” dedim. “Yolda bana bir arkadaş 

vermez misiniz?” diye ‘ilāve ettim.  

 

“Đstanbul’dan ‘avdet etmek üzere birini alabilirsin faḳaṭ o ẕātın da Đstanbul’da 

kalabilmesini Londra’dan ve Haykomiser’den sormak lāzımdır. Bu ise sizin işinizi 

te’ḫīr eder.” dedi gitti. Ḥācī ‘Ādil Bey için ricā ettim cevābını tekrār etti. “‘Avdet 

etmek üzere x alabilirsin.” dedi. Ḥācī ‘Ādil Bey bu ṣūrete muvāfaḳat etmedi. Ḥaḳḳı 

da var. //XVII-160// 

 

7 Dimanche  7 Teşrīn-i Sānī (Pāzār)  24 Ṣefer 

 

Đki gündür gecedir taḫtakurusundan uyuyamadım. Biraz rāḥatsızım. Aḫşām yemekten 

sonra Yeni Vardala’ya geçtim. Orada bulunan ẕevātı ziyāret ettim. ‘Avdetimde 

Kırkkilisa Mutaṣarrıfı Ḥilmī Bey yarın Đstanbul’a vapur olduğunu söyledi. Đnşā’allāh 

ṣaḥīḥtir. Ḥürriyyet Allāhımdandır.  

 

8 Lundi  8 Teşrīn-i Sānī (Pāzār ertesi)  25 Ṣefer 

 

62 nümerolu mektūbumu refīḳama yazdım. Serbest olduğuma dā’ir vuḳū‘bulan teblīġi 

bildirdim. Oğlum Ḥaḳḳī’ya da yazdım. Kumandan Kat ṭarafından Fāẓıl Berḳī Bey 

geldi. Bu hafta içinde bir ḥarb sefīnesiyle Đstanbul’a gidebileceğimi söyledi. Đki Biraz 

sonra bir ẓābiṭ geldi. Ṣıḥḥatimi sor Kumandan Kat nāmına sorduktan sonra gidinceye 

ḳadar bir otelde oturmak arzū eder isem muntażam bir dā’ire iḥẓārı vażīfeleri 
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olduğundan refāḳatini arzū ettiğiniz arkadaşlarınızın esāmīsini yazacağım dedi. 

“Teşekkür ederim gidinceye ḳadar burada arkadaşlarımın arasında bulunmaklığımı 

tercīḥ ederim.” dedim. Ve “Ḫastalığım müteḥavvildir denize taḥammül edemeyecek 

bir ḥālde bulunmak iḥtimāli vardır. Đtalya ṭarīḳiyle gitmek için de pasaport 

ḥāẓırlansa.” dedim. “Kumandan’a söylerim.” dedi selāmladı gitti. Bir müddet sonra 

Fāẓıl Berḳī’ye Kumandan diyor ki “Eğer Ḫayrī Efendi Đtalya ṭarīḳiyle gitmek isterse 

bir aydan evvel ḥareket edemez.”° °Bunun ḥikmetini anlamadım. Ġālibā Đtalya 

ṭarīḳine müsā‘ade etmeyecekler – bir de Kat Fāẓıl Berḳī’ye “‘Acabā Beyefendi 

beyān-ı memnūniyyeti ḥāvī bir şey yazmaz mı ḥükūmetçe arzū ediliyor.” demiş. 

“Düşüneyim.” dedim. Maḳṣadım [mürekkeple kapatılmış] vermemektir. //XVII-161// 

 

9 Mardi  9 Teşrīn-i Sānī (Salı)  26 Ṣefer 

 

Đtalya ṭarīḳiyle ‘azīmeti Kumandan Kat’a Ḥüseyin Tosun Bey vāsıṭasıyla söyledim. 

“Bir teẕkere yazsın.” dedi. Yazdım. Bir sanatoryuma gideceğimden o yolda vesīḳa 

vermelerini ṭaleb ettim. “O ḥālde başkasını terfīḳ edemeyiz. Yalnız gideceğini taṣrīḥ 

etsin.” dedi. Tekrār öyle yazdık. Faḳaṭ Kat’ın tereddüdü pek żāhirdir. Żannederim 

Avrupa’ya bırakmak istemiyorlar. Teẕkereyi Fetḥī Bey götürdü Kat ile görüştü.  

 

Ḥabīb Bey’e bir telgraf yazdım serbest olduğumu bildirdim.  

 

10 Mercredi 10 Teşrīn-i Sānī (Cehārşenbih) 27 Ṣefer 

 

Ṣabāḥleyin on bir buçukta bir ẓābiṭ geldi. “Cum‘a günü Đstanbul’a doğru vapur vardır. 

Đtalya ṭarīḳiyle gitmeye ḳarār verdin mi?” dedi. “Verdim.” dedim. “Öyle ise şarṭımız 

vardır. Đtalya’ya yanınıza bir ādam alabilirsiniz faḳaṭ bu ādam esīr ve ‘asker olamaz. 

Bir Maltız ḫidmetçi vardır. Meṣārifi size ‘ā’id olmak üzere ister iseniz onu 

alabilirsiniz.” dedi. Şarṭlarını ḳabūl ettim “Hizmetçi mes’elesini bana bırakınız.” 

dedim. “Peka‘lā.” dedi. “Pasaport için vesīḳa veriniz.” dedim. “Kumandanlık onunla 

meşġūldür.” dedi gitti. Bizim odaya naḳleden Aḥmed Emīn Bey bugün vapurları 

taḥḳīḳ edecektir. //XVII-162// 

 

11 Jeudi  11 Teşrīn-i Sānī (Pençşenbih) 28 Ṣefer 
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63 nümerolu mektūb refīḳama yazdım. Faḳaṭ bugün bayramları olduğundan 

Đstanbul’dan gelen mektūblarımızı vermedikleri gibi mektūblarımızı da 

göndermediler. Emīn Bey vapuru taḥḳīḳ etmiş. Önümüzdeki Pençşenbih Sirakuza’ya 

vapur var imiş. Prens ‘Abbās Paşa Napoli civārında bir köyde iḳāmet eden Müdīr-i 

Umūru Đtalyalı Tripani’ye bir telgraf yazdı Sirakuza’ya gelip beni beklemesini 

emretti. Almanlar ile mütāreke sene-i devriyyesi bayramı olduğundan Kumandan Kat 

dā’irede bulunmadığından telgraf keşīde edilemedi. Bugün ḳableżżuhr sā‘at on birde 

herkes bulunduğu yerde tavaḳḳuf edecek ḥattā ‘arabalar tramvaylar otomobiller 

yürüyenler derḥāl duracaklar iki daḳīḳa muḥārebede ölenleri düşünecekler on biri iki 

daḳīḳa geçe herkes bulunduğu ḥāle ‘avdet edecektir.  

 

12 Vendredi 12 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a)  29 Ṣefer 

 

Öğleden sonra Midḥat Şükrī Beyle Ḥüseyin Cāhid Bey’in ḫānesine* [*�2�� yazılmış] 

gittik. Vedā‘ ettim. Đnşā’allāh önümüzdeki pençşenbih günü gideceğim. Eğer 

bırakırlar ise. Faḳaṭ ofisin ḥarekātında pek ziyāde nezāket görüyorum. Doğrusu 

şübheliyim. //XVII-163// 

 

13 Samedi 13 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a ertesi) 30 Ṣefer 

 

Aḥmed Emīn Bey ṭarafımdan Kumandan Kat’a gitti. Bir ān aḳdem pasaportun 

yapılmasını ṭaleb ettim. ‘Abbās Paşa’nın Trepani’ye çektiği telgrafa cevāb bekliyoruz. 

“Đtalya’da yalnız kalmayacağına efendi bizi iḳnā‘ etmedikçe gönderemeyeceğiz.” 

demiş. “Naṣıl olur?” dedim. “Trepani Siraküza’ya gelmez ise ben burada mı 

kalacağım? Đtalya’da ben yalnız kalmam. Burada ba‘ẓı ẕevāt ṭarafından Siraküza’ya 

ve Roma’ya telgraf çekilecektir. Roma’da bir çok hemşehrīlerim vardır. Īcāb eder ise 

Simtore’den bir telgraf yazarım birini isterim.” demek üzere Emīn Bey’i tekrār 

gönderdim “Peka‘lā müsterīḥ olsun cehārşenbih günü giderler.” demiş. Đnşā’allāh 

bakalım Allāh vere caymasalar* [*�� �7 �9 ى�� yazılmış].  

 

14 Dimanche 14 Teşrīn-i Sānī (Pāzār)  1 Rebī‘ülevvel 

 

Ṣabāḥleyin Yeni Vardala’da ba‘ẓı rüfeḳāyı ziyāret ettim. Öğleden sonra sā‘at dörtte 

Kemāl Bey’in odasında ictimā‘ ettik. Ḫalīl Bey, Ḥācī ‘Ādil Bey, Nesīmī Bey, Ma‘ārif 
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Nāżırı Şükrī Bey Midḥat Şükrī Bey, Kemāl Bey mevcūd idi. Đstanbul Dīvān-ı 

Ḥarbince evvelce ḥaḳḳımızda ittiḫāẕ olunan muḳarrerātın fesḫ ve ibṭāli esbābına 

tevessül etmek üzere da‘vā vekīllerine yazılmasına ḳarār verdik. Ancak evvelce 

ḥükūmet-i ḥāẓıranın re’yi istimzāc edilerek mümāna‘at ṣūretini irā’e eder bir ḥāl 

görülmediği taḳdīrde mürāca‘at etmeleri ve ṭarz-ı mürāca‘atın aralarında bilmüẕākere 

ḳarārlaştırmalarını yazdıkmaya Ḫalīl Bey ile Nesīmī Bey’i me’mūr ettik. //XVII-164// 

 

15 Lundi 15 Teşrīn-i Sānī (Pāzār ertesi) 2 Rebī‘ülevvel 

 

64 nümerolu mektūb refīḳama. Anbār me’mūru ile bir çavuş geldi. Odadaki eşyāyı 

yoklama ettiler. Çavuşun elindeki varaḳada Ḫayrī Efendi 18 Teşrīn-i Sānī 920’de 

gideceğinden odasındaki eşyānın tesellüm edilmesi muḥarrerdir. Bel ağrısından yine 

biraz muẓṭaribim. Ḥabīb Bey’e geçen salı yazdığım telgrafı Sansör Alfred’in ḥālā 

çekmediği Velī Necdet Bey’e olan ṭarz-ı ifādesinden anlaşılıyor. Şimdiye ḳadar cevāb 

alamadığımdan ben de ẕāten şübhe ediyor idim.  

 

Da‘vāya dā’ir dünkü müẕākerenin netīcesini Ḫalīl Bey kendi vekīli olan Es‘ad Ḥaydar 

Bey’e bugün yazdı. Ḥükūmetçe bir maḥẕūr görülmez ise dīger vekīller ile bilistişāre 

ṭuruk-ı ḳānūniyyeye mürāca‘at edecekler.  

 

16 Mardi 16 Teşrīn-i Sānī (Salı)  3 Rebī‘ülevvel 

 

Sansör Alfred geldi pāramı verdi. Mecmū‘u kırk üç lira (Đngiliz) tuttu. Bundan bir 

māh muḳaddem yirmi Đngiliz lirası geldi. Ondan on gün sonra da on buçuk Đngiliz 

lirası gelmiş idi. Bu iki ḳalem meblaġın kimin ṭarafından gönderildiğini ḥālā 

bilmiyorum çünki mektūbu yoktur. Bakalım sonra anlaşılacaktır. Sa‘īd Ḥalīm Paşa 

bana kendi pārasından elli Đngiliz lirası verilmesi için bir çek verdi. “Onu da yarın 

veririz.” dedi.  

 

Ḥareket ettiğim 18 Teşrīn-i Sānī 920nci günü Kumandan Kat’ın* [*L1�) yazılmış] 

kestiği pāra  

 

 Şilin  Lira  

00 08  00 Đtalya Konsulatosu’na vize için 
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06 14  04 Malta’dan Siraküza’ya ḳadar vapur bileti 

06 17  02 Ḫastaḫāne için //XVII-165// 

      

17 Mercredi 17 Teşrīn-i Sānī (Cehārşenbih) 4 Rebī‘ülevvel 

 

Kumandan Kat* [*#�) yazılmış] geldi. Đtalya ṭarīḳiyle Đsviçre’ye gitmek üzere Đtalya 

Konsolosḫānesi’nden pasaportumu almış getirdi. “Vapur yarın veyāḫūd cum‘a günü 

gelecektir.” dedi.  

 

 

18 Jeudi  18 Teşrīn-i Sānī (Pençşenbih) 5 Rebī‘ülevvel 

 

65 nümerolu mektūb refīḳama. Bütün rüfeḳā ile vedā‘laştım. Öğleden sonra sā‘at 

dörtte Kumandan Kat* [*#�) yazılmış] geldi. Bir otomobil ile gümrük rīḫtımına 

geldik. Đsveç Konsolosu orada bizi bekliyor idi. Hep birlikte bir motorbot ile Đtalya 

vapuruna gittik. Süleymān Nu‘mān Paşa vapura ḳadar bana refāḳat etti. Vapurumuz 

sā‘at sekiz buçukta ḥareket etti. Ḥareket ederken Ṭrāblusġarblı Aḥmed Rāsim Efendi 

nāmında bir genç ile görüştüm. Palermo’ya gidiyor. //XVII-166// 

 

19 Vendredi 19 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a)  6 Rebī‘ülevvel 

 

Ṣabāḥ sekiz buçukta Siraküza’ya vāṣıl olduk. Gece deniz tuttu. Çok rāḥatsız oldum. 

Trapani vapura geldi çıktık. Aḥmed Rāsim Efendi bizimle berāber gümrüğe ve otele 

ḳadar geldi. Trapani’nin tavṣiyyesi üzerine bugün burada istirāḥati ben de muvāfıḳ 

gördüm. Hotel Dezetranje*’deyim [*Hotel des Etrangers] yarın ṣabāḥ onda ḥareket 

edecek trenle Roma’ya gideceğimizi telgrafla ‘Abbās Paşa Ḥaẓretlerine bildirdim. 

Münih’te bulunan Necmeddīn Mollā Beyefendi’ye de ‘Osmānlı Konsolosu vāsıṭasıyla 

bir telgraf yazdım.  

 

20 Samedi 20 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a ertesi) 7 Rebī‘ülevvel 

 

Ṣabāḥ sā‘at sekiz buçukta Ṣadr-ı A‘żam Tevfīḳ Paşa’ya şu telgrafı yazdım.  
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“Taḫliyye olundum. Malta’dan dün Siraküza’ya* [*,C	��7اآ yazılmış; Siraküz’e 

olabilir] geldim. Doktorlara göstermek üzere bugün Roma’ya gidiyorum. Boston 

Oteli’nde bulunacağım.”  

 

Sā‘at on bire on kala Siraküza’dan tren ḥareket etti. Siraküza ufak ve ma‘mūr bir 

ḳaṣabadır. Çiftçiler bizim uṣūlde tarlalarını naṭas ediyorlar. Zeytūn ve limon ağaçları 

çoktur. Portakal baġçelerinin eṭrāfına servī ġarsiyle ‘ādetā dīvārlar yapmışlar. Bir 

sā‘at sonra bir tünelden geçtik. Tām on ikide ikinci bir tünel bu da küçüktür. Bunu 

müte‘āḳib daha bir tünel biraz sonra bir daha. Ġarbden şarḳa doğru akan dereleri 

dardır. Yarımda uzun bir tünel birde Katanya’ya geldik. Deniz kenārında epeyce 

büyük bir ḳaṣabadır. Daha uzun bir tünelden şehre girdik. Bir sā‘at portakal baġçeleri 

arasından geçtik. Acernali Đstasyonu’na geldik. Etna Dağı’nın önünde dağın tepesi kar 

ile mestūrdur.° [devāmı 17 Mercredi’nin altında] °Bundan sonraki (Kordiyamanko) 

Đstasyonu tām Etna’nın önünde şarḳındadır. Cebelin zirvesi dumandan görülmüyor 

idi. Bundan sonra portakal baġçelerine bedel iki ṭaraf üzüm bāġlarıdır. (Fimirededu) 

Đstasyonu’na geldik. Burada Etna ḥizāsını geçtik. Portakal baġçeleri devām ediyor. 

Bundan Galatyatiyano Đstasyonu’na geldik. Đstasyonun ġarbında bir ḳal‘e ḫarābesi 

vardır. Buradan sonra (Dormita) Đstasyonu’na geldik. Bir tepe üzerinde köyü laṭīftir. 

Meşhūr bir oteli var imiş. Tepe üzerinde görülüyor. Đnce bir kar serpintisi var idi faḳaṭ 

havā yine baştan 2 rakamlı ṣaḥīfeye bak //XVII-167// //XVII-[ṣaḥīfe (2)]// pek laṭīftir. 

Buralarda şimendiferin sol ṭarafı kāmilen dağlıktır. Dağlardan cābecā sular iniyor. 

Sağ ṭarafta denize munṣabb oluyor. Elḥaḳ pek laṭīf yerlerdir. Köyler, evler dağların 

üzerine vādīlerin aralarına serpilmiş yeşil portakal ağaçları arasında beyāẓ kulübeler 

çok ḫōştur. Messina’ya yaklaştıkça dağlarda sabur denilen yabānī incir ot gibi kesretle 

nābittir. Sā‘at dördü yirmi geçiyor idi Messina Đstasyonu’na geldik. Büyük bir 

ḳaṣabadır. Birçok trenlerin maḥall-i telāḳīsidir. Messina Sicilya’nın müntehā-yı 

şimālinde. Orada tren vagonliden* [*6� ��2	)ا	 yazılmış] başka vagonları terkediyor 

vagonliler ile boğazı bir vapur içinde geçiyor. Dīger yolcular ‘aynı vapur ile geçip 

dīger vagonlara biniyorlar. Şimdi sā‘at tamām beştir. Trenimiz ile berāber vapurun 

içindeyiz. Đşte vapur ḥareket etti. Bizim ‘araba vapurları gibi vapurun iki başı açıktır. 

Tren doğrudan doğruya vapurun içine giriyor. Messina’nın elektrikleri* [*ا�آت �'-��ى 

yazılmış] şimdi birden yandı. Vapur içinden görünüşü ‘Abdülḥamīd-i Sānī merḥūmun 

zamānındaki //XVII-x01// xx şehrāyīnleri andırıyor. Messina’nın karşısında (...ça*) 

[*bu kelimenin üstü mürekkeple kaplanmış; okunamıyor] vardır ki onun da 
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elektrikleri vapur içinden yine şehrāyīn gibi görünüyor. Bu ḳadar elektrkik 

bolluğunu* [*��)	��	* yazılmış] ilk def‘a görüyorum. Vapur yarım sā‘atte āheste 

revişle boğazı geçti. Tren xxx Đtalya sāḥilinde San Çovana ufak bir ḳaṣabaya çıktı. 

Bundan ötesi aṣıl Đtalyadır. Sicilya cezīresinin Sıraküze’den Messina’ya ḳadar tām 

şimendüferle altı sā‘at mesāfesi vardır. Limon, portakal, zeytūn ağaçları ve bāġ ve 

baġçeleri çoktur. Sūriyye arāẓīsine benziyor. Havāsı Sūriyye gibi mu‘tedildir.  

 

Katanya’dan sonra Messina’ya ḳadar on dört tünel vardır. Birkaç dānesi iki üç daḳīḳa 

sürüyor. Dīgerleri daha kısadır ve şimāle çıktıkça ekserīsi yekdīgerini müte‘āḳibdir.  

 

Tren Đtalya içinde ḥarekete başladı. Şimdi sā‘at altıdır. Biraz serincedir.  

 

Bu ḥavālī Đtalyanların (Kalabriya) eyāletidir. //XVII-x02// Sā‘at altı buçukta üçüncü 

istasyona geldik. (Baçanara) Đtalyanlar (Banyara) okuyor denilen bir köydür. Bu 

köyden sonra yekdīgerini müte‘āḳib üç köy geçtik. Yedi buçukta yemek salonuna 

gittik. Otuz kişiden ziyāde idi. Dokuzda yemek bitti. Kamarama geldiğimde yatağımı 

ḥāẓır buldum yattım.  

 

21 Teşrīn-i Sānī 920 Pāzār  

 

Gece sarsıntıdan uyuyamadım. Ṣabāḥleyin yedide kalktım. (Salerno) Đstasyonu’na 

gelmiş idik. Büyük bir ḳaṣabadır. Oradan kalkınca beş daḳīḳa ḳadar devām eder uzun 

bir tünel geçtik. Bunu müte‘āḳib iki tünel daha geçtik. Sol ṭarafımız sāḥildir* [*�� 

��7 yazılmış]. Xaxya* [*bu kelime okunamamıştır] ḳadar sağ ṭarafımız dağlık ve 

kayalıktır. Tüneli çıktık. Sonra sāḥil-i baḥirde (Amalfi) şehr-i ḳadīmini gördüm. Sā‘at 

dokuzda -Vezüv Yanardağı’nın önünde bulunduk zirvesinden duman çıkıyor idi. 

Trenin sağındadır. Şimendiferle bir sā‘atte dağa gidiliyor. Vezüv eteğinde - 

Torredinkriko //XVII-x03// ḳaryesi vardır. Bu köy Napoli Körfezi üzerindedir. 

Buradan Napoli görülüyor. Tām dokuzda Napoli şehr-i şehīrine vāṣıl olduk. Bir 

milyon nüfūslu ‘ażīm bir beldedir. Burada yarım sā‘at kaldık. Tren tebdīl-i istiḳāmetle 

şarḳı sağa alarak şimāle doğru ḥareket etti. Bōstānların arasından orman ḥāline 

getirilmiş kavakların arasından gidiyoruz. Şehri göremedim faḳaṭ eṭrāf pek güzeldir. 

Tarlalarında ve sebze bōstānlarındaki intiżām ve kesret zirā‘atin müteraḳḳī olduğuna 

delālet ediyor. Sā‘at onda (Kasarna) Đstasyonu’na vāṣıl olduk. Orada Kıral’ın bir 
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sarāyı vardır. Buradan sonra ḫaṭṭın iki ṭarafında ḫaylī zeytūn ağaçları vardır. Havā 

yine mu‘tedildir. Sā‘at on bir buçukta (Montokasino) Đstasyonu’na vāṣıl olduk – 

trenin sağında yüksek bir tepe üzerinde büyük bir ruhbān mektebi vardır. Bāġlarının 

kütükleri topraktan teller ile kaldırılmış iki üç karış yükseltilmiş ‘ādetā ufak fidānlar 

gibidir. Soğuk çok* [*metnin kalan ḳısmından farklı olarak çok kelimesinin üzerinden 

mürekkepli kalemle geçilmemiş] olmadığı için bizim Ürgüb’de //XVII-x04// olduğu 

gibi kışın toprağa gömmek uṣūlü burada yoktur. Sūriyye de böyledir.  

 

Đtalya arāẓīsi Sicilya toprağı şarḳı bizim memleketi, bilḫāṣṣa havā i‘tibārıyla 

Sūriyye’yi ḫāṭıra getirir. Roma’ya gider iken iki ṭarafı ufak orman bir vādīden 

geçiyor. Mar‘aş’da buna benzer vādīler görmüş idim Yenice Ḳal‘e nāḥiyyesine gider 

iken. Şimdiye ḳadar geçtiğimiz tünellerin hemān hepsinden uzun bir tünelden geçtik. 

Vādīden kurtulduk. (Zağfarola)* [*��	��Aا�C yazılmış] Đstasyonu’na geldik. Burası 

Roma’ya otuz kilometrodur. Sā‘at te ikidir. Bundan sonra iki ṭarafta ḫaylī üzüm 

bāġları ve buğday tarlaları vardır ve iki cānibinde şimālden cenūba sıradağlar 

çıplaktır. 

 

Roma’ya girer iken sağda ve solda ve sonda Romalılardan kalma kemerler vardır. Sol 

ṭarafta daha çoktur. //XVII-x05// 

 

21 Dimanche 21 Teşrīn-i Sānī (Pāzār)  8 Rebī‘ülevvel 

 

Sā‘at üçte Roma’ya vāṣıl oldum. Boston Oteli’nde oda yok imiş. Palas Oteli’nde 

bulunan Đzmid Meb‘ūsu Ẓiyā Bey odasını muvaḳḳaten bana verdi. Allāh rāẓī olsun. 

Biraz istirāḥat ettim. Sonra bir oda buldu. Dokuz gün için o da ḥallolundu demektir. 

Hāmid Beyle Ḥasan ‘Đzzet Paşa ile Ḥāmī Beyle görüştüm. Sātı‘ Bey ile de görüştüm. 

Şehzāde Fu’ād Efendi Napoli’ye gitmiş. Dāḫiliyye Nāżırı ‘Đzzet Paşa’ya Ḥarbiyye 

Nāżırı Ẓiyā Paşa’ya birer mektūb yazdım. Malta’dakilerin ḥālini anlattım. Oğlum 

Su‘ād’a bir telgraf yazarak Roma’da bulunduğumu bildirdim. Şimendüferde yazdığım 

mektūbu da Ebūl‘ulā Bey’e gönderdim. Bu odaya bir günde yetmiş beş Đtalyan Frankı 

vereceğim. Günde dört ‘Osmānlı lirası aḫşām ṣabāḥ yemek bir de ḳahvealtı içindedir.  

 

22 Lundi 22 Teşrīn-i Sānī (Pāzār ertesi) 9 Rebī‘ülevvel 
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Ṣabāḥleyin Hāmid Cemīl Bey geldi. Öğleye doğru Edīb Servet Bey geldi. Necmeddīn 

Mollā Bey’e yazdığım mektūbu ona verdim. Öğleden sonra Vehīb Paşa Tulcalı 

Süleymān Bey Yüz Şeref Re’fet Bey Rüsūmāt Müdīr-i ‘Umūmī-i Esbaḳı Sırrī Bey 

geldiler. Vehīb Paşa pāra vesā’ire her ne iḥtiyācım var ise ḫidmete ḥāẓır olduğunu 

söyledi. Teşekkür ettim “Hīç bir şey istemem.” dedim.  

 

Aḫşām üzeri ‘Osmān Fu’ād Efendi Ḥaẓretleri Napoli’den ‘avdet etmiş. //XVII-168// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

23 Mardi 23 Teşrīn-i Sānī (Salı)

  10 Rebī‘ülevvel 

 

Necmeddīn Mollā Bey’den bir telgraf 

aldım. Ṣıḥḥatimi ve nereyi arzū ettiğimi 

soruyor. Telgrafla “Ṣıḥḥatteyim 

mektūbum postadadadır.” dedim. 

Malta’daki rüfeḳāya bir çok kart ve 

mektūb yazdım. Ḥāmī Bey, Ḥasan ‘Đzzet 

Paşa, Hāmid Bey ve Đsmā‘īl Bey’in 

ḥaremi Nūriyye Hanım geldiler. Gece 

yemekten sonra Sāṭı‘ Bey geldi. 

Sūriyye’de Emīr Faysal Ḥükūmeti’nde 

ma‘ārif nāżırı idi. Fransızlar ile bilḫāṣṣa 

Ceneral Gavro ile aralarında cereyān eden 

ḥāli ḥikāye etti. Đslāmlardan ba‘ẓılarının 

ḥattā Müftī Ebūlḫayr Efendi ‘Ābidīn’in 

Fransız ṭarafdārı olduğunu söyledi. 

Ḥarbin sonlarına doğru Faysal 

Đngilizlerden ayrılıp Türkler ile birleşmek 

için ḫaber göndermiş Cemāl Paşa “Eşḳiyā 

ile bizim işimiz yoktur.” demiş. 

“Muḫābere evrāḳını görünüz.” dedi.  

 

23 Teşrīn-i Sānī 920 Salı aḫşāmı Roma’da 

Palas Oteli’nde Sūriyye’de Emīr Faysal 

Ḥükūmeti’nde ma‘ārif nāżırı bulunan 

Sāṭı‘ Beyle görüştüm. Fransızların 

Sūriyye Ḥükūmeti’ne karşı naṣıl 

bīraḥmāne ḥareket ettiklerini ve Ceneral 

Gavro’nun verdiği ültimatom mü’eddāsını 

ḳabūl ettikleri ḥālde yine ḥarekāt-ı 

‘askeriyyeyi durdurmayarak Şām’a 

girdiğini ve ‘ādetā ḥükūmeti dağıttığını 

anlatıyor ve ḥālā Đngilizlerden bir ümmīd 

bekliyor. Đtalya’da bulunan Emīr Faysal 

xxx 23 Teşrīn-i Sānī’den bir iki gün evvel 

Londra’ya Kıral’ın da‘veti üzerine 

gittiğixni ve ümmīdvār olduğunu ‘ilāve 

ediyor.  

 

Ḥükūmetler böyledir. Đḥtiyāc zamānında 

bol bol va‘ad ederler iḥtiyāc //XXIII-57// 

berṭaraf olduğu gibi yüzlerini çevirirler.  

 

Ḥarbin sonlarına doğru Đngilizlerden 

ayrılıp Devlet-i ‘Osmāniyye ile birleşmeyi 

Faysal Cemāl Paşa’ya teklīf etmiş ise de 
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Cemāl Paşa “Bizim eşḳiyā ile sözümüz 

yoktur.” diyerek reddettiğini ve bunun 

muḫābere evrāḳını kendi gördüğünü Sātı‘ 

Bey söylüyor ve “Bunu Cemāl Paşa’nın 

bir ḫaṭāsıdır.” diyor.  

 

Cemālpaşazāde Hāmid Bey ki i‘timād 

ettiğim bir ẕāttır Ḥaleb’de ‘alāḳası 

bulunduğundan her sene vaḳtinin bir 

ḳısmını Ḥaleb’de geçirir. Hāmid Bey’in 

bu mes’ele ḥaḳḳındaki beyānātı bütün 

bütün başkadır şöyle ki – Faysal Cemāl 

Paşa’ya (Baḥriyye Nāżırı Cemāl Paşa 

değil) aḫīren ḥarbiyye nāżırı olan Küçük 

Cemāl Paşa’ya yazar ki “Đngilizler naṣıl 

olsa gelecekler onların vürūdundan evvel 

Sūriyye’yi siz bize teslīm ediniz beyhūde 

kan dökülmesin.” Cemāl Paşa bunu Enver 

Paşa’ya yazmış aldığı cevābda bunun 

cevābdan müstaġnī olduğu bildirilmiştir. 

Hāmid Bey’in ifādesi daha ‘aḳla yakındır 

çünki kendine mürāca‘at eden bir 

düşmanı* [*����/� yazılmış] reddederek 

Đngiliz ḳuvvetini taḳviyye etmekte ma‘nā 

yoktur. Ma‘hāẕā ‘ömrüm vefā ederse bu 

mes’eleyi taḥḳīḳ edebilirim. //XXIII-58// 

[sayfa XXIII-59-60 boş] 

 

Defter XVII 

 

24 Mercredi 24 Teşrīn-i Sānī (Cehārşenbih) 11 Rebī‘ülevvel 

 

‘Avnī’ye Münīb’e mektūblar yazdım. Ḥabīb Bey’e bir telgraf çektim. Telgraf 

poliçesiyle pāra istedim. Kırzāde Ḥüseyin Bey Ẓiyā Beyle berāber geldi. Fetḥī Bey’in 
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işini müẕākere ettiler. Çalışıyorlar faḳaṭ bu ẕāt Cevdet Bey’i tanımıyor. Muṣṭafā 

Bey’in kayınbirāderi imiş. Onun nāmına ḥareket ediyor.  

 

Şehzāde ‘Osmān Fu’ād Efendi aḫşāmdan sonra bir kart dö vizit gönderdi. Yarın 

öğleden sonra geleceğini bildiriyor. //XVII-169// 

 

25 Jeudi  25 Teşrīn-i Sānī (Pençşenbih) 12 Rebī‘ülevvel 

 

Bugün Roma’da havā fevḳel‘āde güzeldir. ‘Ādetā mayıs günlerinden biridir. Kırzāde 

ile Ebūl‘ulā Bey’e mektūb gönderdim. Öğleden sonra sā‘at iki buçukta Şehzāde 

‘Osmān Fu’ād Efendi Ḥaẓretleri teşrīf buyurdular. Dörtte gittiler. Dāmād Ḥāmī Beyle 

Ṭrāblusġarblı Ḫālid Bey Ġurḳānī ma‘iyyetinde idiler.  

 

Şeyḫ Sünūsī Seyyid Đdrīsī bugün Napoli’den Roma’ya vāṣıl olacak imiş. Kıral’a 

mülākaḳī olmak üzere geliyor imiş. Bunun birāderi Seyyid Aḥmed Eşşerīf iki buçuk 

sene evvel Đstanbul’a geldi şimdi Anadolu’dadır.  

 

26 Vendredi 26 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a)  13 Rebī‘ülevvel 

 

Memelerden iki gündür çok kan ẓāyi‘ ediyorum rāḥatsızım. Öğleden sonra ‘Atiyye 

Sulṭān ile ‘Osmān Fu’ād Efendi’nin refīḳası ‘Abbās Paşa kerīmesi Prenses ile 

görüştüm. Ḥaḳḳī’nın bir varaḳasını aldım.  

 

Gece Necmeddīn Mollā Bey’den bir telgraf aldım. Münih’e Đsviçre’den ‘avdet ettiğini 

mektūbumu aldığını yazıyor.  

 

Dinari de geldi. Yarın Đstanbul’a gidiyor. //XVII-170// 

 

27 Samedi 27 Teşrīn-i Sānī (Cum‘a ertesi) 14 Rebī‘ülevvel 

 

Öğleden sonra Ra’uf Aḥmed Bey geldi. Bugün Đstanbul’a gidiyor.  

 

28 Dimanche 28 Teşrīn-i Sānī (Pāzār)  15 Rebī‘ülevvel 
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Rodos’a vapuru anlamak için Bari’ye bir telgraf keşīde edilmiş çünki acente orada 

imiş.  

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’nin 26 Teşrīn-i Sānī 920 ta’rīḫli mufaṣṣal mektūbunu 

Edīb Bey vāsıṭasıyla aldım. //XVII-171// 

 

29 Lundi 29 Teşrīn-i Sānī (Pāzār ertesi) 16 Rebī‘ülevvel 

 

Otel Palas’ta bugün müddetim bitti. Đşġāl ettiğim odayı yarın taḫliyye etmekliğim 

lāzım gelir. Ḥāmid Bey Boston’da bir oda bulmuş ḳısmet olursa yarın oraya 

gideceğim.  

 

Seyyid Đdrīs Sünūsī dün Roma’ya gelmiştir.  

 

30 Mardi 30 Teşrīn-i Sānī (Salı)  17 Rebī‘ülevvel 

 

Mollā Bey’e üçüncü mektūbumu yazdım. Bugün sā‘at on buçukta Hāmid Cemīl 

Beyle berāber Boston Oteli’ne naḳlettim. Palas Oteli’nde iḳāmet ettiğim dokuz gün 

için Ẓiyā Bey ḥesābını gönderdi. Yedi yüz otuz frank verdim. Bizim bugünkü pāra ile 

otuz altı lirādır. Ḫademeye de iki liraya yakın baḫşīş verdik. Hāmid Bey refīḳası 

hanımefendiyle Ḥasan ‘Đzzet Paşa geldiler. Hāmid Bey’in refīḳası burada gördüğüm 

kadınların en mestūresidir. ‘Atiyye Sulṭān’dan çok mestūredir. Gece Ẓiyā Bey geldi. 

Bir haftadan evvel Rodos’a vapur olmadığını söyledi. //XVII-172// 

 

Décembre 1920     1336-1339 

 

1 Mercredi 1 Kānūn-i Evvel (Cehārşenbih) 18 Rebī‘ülevvel 

 

Đstanbul’a refīḳama Roma’dan ikinci mektūbumu yazdım. Cāmi‘ Bey Anadolu’dan 

bugün gelmiş. Bir hafta muḳaddem iki ẓābiṭ gelmiş idi. ‘Askere elbīse almak 

alacaklar imiş ve Cāmi‘ Bey Edīb Bey’in yerinde kalacak imiş.  

 

2 Jeudi  2 Kānūn-i Evvel (Pençşenbih) 19 Rebī‘ülevvel 
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Dün gece Hotel Palas’ta ‘Atiyye Sulṭān on kişilik bir ẓiyāfet vermiş. Đtalyan ve Alman 

ẓābiṭleri var imiş. Ṣofrada sulṭānın iki ṭarafına birer ecnebī ẓābiṭ oturmuş. Dekolte 

esvāb ile ṣofraya gelmiş. Ḫuṣūṣī değil ‘umūmī ṭa‘āmḫānede olduğu için 

hemşehrīlerimizden orada bulunanlar ḥayretle görmüşler. Ezcümle Nūriyye Hanım ve 

Ẓiyā Bey orada bulunmuşlar. ‘Atiyye Sulṭān Đstanbul’da en ‘afīfe ve mestūre bir 

sulṭānımızdır. Zevcinin lāḳaydīsi zavāllı Sulṭān’ı burada ta‘yīb olunacak bir dereceye 

indirmiş – Apollo denilen ve kadın ve erkek bir takım süfehānın mecma‘-i telāḳīsi 

olduğu söylenen maḥalle bile birāderi ‘Osmān Fu’ād Efendi Ḥaẓretleriyle birlikte 

gittiğini ḥayretle te’essüfle hemşehrīlerimiz geldiler söylediler. Çok müte’essif 

oldum. Ḫānedān-ı ‘Osmānī’nin ve memleketimizin şerefini iḫlāl eden şu ḥāle nihāyet 

vermeyi vażīfe bildim. ‘Osmān Fu’ād Efendi’nin buradan hemān gitmesi için eniştesi 

Ḥāmī Bey’e hemşīresi ‘Atiyye Sulṭān’a ve Efendi Ḥaẓretlerinin kendisine söyledim. 

Hīçbirinde o isti‘dādı görmedim. Pek fenā bir muḥīṭe düşmüşler eṭrāflarını bayağı ve 

fenā ādamlar almışlar. Đbrāhīm Āyāt ve müteveffā Ferīd Paşa’nın oğlu Nūreddīn ve 

bir kaç Đtalyan ẓābiṭānı bu ḳabīlden imiş. Efendi’yi yarın ele geçirebilir isem yine 

gidip göreceğim ve pek ricā edeceğim.°  

 

°Bugün (Pençşenbih) Hāmid Bey ile bir otomobil ile çıktık şāyān-ı temāşā olan 

maḥallerden ba‘ẓılarını gördük. Öğleden sonra sā‘at üç buçukta çıktık dört buçukta 

‘avdet ettik. Otomobil sā‘atte kırk frank alıyor* [*TلSو yazılmış] on frank da baḫşīş 

verdik. Aḫşām sā‘at altıda ‘Osmān Fu’ād Efendi Ḥaẓretlerine ḫaber gönderdim. 

“Ḳabūl buyururlar ise geleceğim.” dedim. Ḥaremi “Yoktur bu aḫşām yemeğe de 

gelmeyecek.” demiş. Bakalım yarın görebilir miyim? //XVII-173// 

 

Defter XXIII 

 

Bu mektūb müsveddesi Roma’da 2 Kānūn-i Evvel 920’de ḳaleme alındı henūz 

gönderilmedi 

 

Malta’da bir buçuk sene Đngilizlerin elinde esīr kaldım ve ibtidālar bidāyetlerinde pek 

çok zaḥmet ve meşaḳḳat meşaḳḳat çektim. Vasaṭī bir odada altı kişiyle altı māh 

yattım oturdum. Ẕāten mübtelā olduğum kanlı bāṣūr ve ḳalb ḫastalıklarım biṭṭabi‘ 

teşeddüd etti. Fsle Maḥbesde geçirdiğim ḫastalık ve ıẓṭırāb devrelerinden başka bir 

buçuk sene żarfında üç def‘a ḫastaḫāneye naḳlolundum. Hey’et-i ṭıbbiyyece 
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bilmu‘āyene aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyemle mütenāsib bir sanatoryuma naḳlimi mükerreren 

ṭaleb ettim. Cevāb bile vermediler. Nihāyet bu 18 Teşrīn-i Evvel 920 ta’rīḫinde 

ıẓṭırābāver bir ḥālde bulunduğumu gören eṭibbā ve kumandan Malta’da Đmtarfa 

Ḫastaḫānesi’ne tekrār naḳlettirdiler. Ḫastaḫāne hey’et-i ṭıbbiyyesininsi nażar-ı 

diḳḳatini tedehhüşünü mūcib olan ḫastalığım oraya ṭarafından Vālī Mareşal Plümer’in 

nażar-ı diḳḳatini celbolunmuş bunun üzerine Londra ḥarbiyye neżāretine ve 

Đstanbul’da Hay Ko Đngiliz komiserliğine taḫliyyem telgrafla yazılmış on beş gün 

sonra gelen cevāb-ı telgrafīde taḫliyye olunduğum ve nereyi arzū eder isem oraya 

gitmekte serbest bulunduğum bildirilmiştir.  

 

18 Teşrīn-i Sānī 920 ta’rīḫinde Malta’dan ḥareket ve on sā‘at sonra Đtalya’nın 

Siraküza ḳaṣabasına muvāṣalat ettim. Oradan Ẕāt-ı Sāmī-i Ṣadāretpenāhīlerinehi’ye 

eṭibbāya mu‘āyene ettirmek üzere Roma’ya gitmekte olduğumu telgrafla ‘arẓettim. 

Bir māha //XXIII-61// Gerçi Roma’nın Đtalya’nın i‘tidāl-ı havāsından istifāde me’mūl 

idi faḳaṭ uzun müddet Avrupa’da kalmakyı min ġayri ḥaddin iḥrāz etmiş olduğum 

maḳāmın īcābatına muvāfıḳ göremediğim gibi esāsen naḳdim ve vaḳit ve ḥālim de 

müsā‘id değildi. Dā‘īniz için için gidecek iki yer var idi. Biri Đstanbul ve dīgeri 

masḳaṭ-ı re’sim ve eb ve ecdādımın meşhedini meḳābirini muḥtevī olan Ürgübdür. 

Đstanbul’a gelmeyi her türlü ḥissiyyāt-ı ṭabī’iyyeye binā’en çok arzū ettim. Faḳaṭ 

vicdānī olarak ‘arẓediyorum Malta ile Đstanbul arasında bir farḳ göremedim. Yine 

Đstanbul’da x yine Đngiliz ẓābıṭasının nüfūẕ ve tehdīdi altında bulunacağım. Arzū 

ettikleri zamān tekrār tevḳīfime ve ḥattā tekrār Malta’ya ī‘zāmıma hīç bir māni‘ ve 

ḳuvvet māni‘ olamayacaktır. Vaṭandaşlarımdan ‘Abdullāh Efendi’yi Sūdī ve Midḥat 

Beyleri Rüfeḳādan ba‘ẓılarını taḫliyye edip Đstanbul’a gönderdikten sonra tekrār orada 

tevḳīf ve tekrār Malta’ya getirdiklerini nażar-ı mülāḥażaya //XXIII-62// alınca 

dā‘īnizin de taḫliyyemden sonra tevḳīfim ve yine vaṭanımdan teb‘īdim her zamān her 

zamān vāriddir. Ḫuṣūṣiyle pek mevsūḳ olarak aldığım ḫabere nażaran a x ba‘ẓı ẕevāt 

ki bir takım ẕevāt ḥattā ba‘ẓıları ḥālā emr-i ḥükūmette müstaḫdemdir x ücret 

muḳābilinde bir ecnebī devletin ẓābıṭasına mu‘āvenet ḫidmet ve mu‘āvenet-i 

ḫafiyyede bulunuyorlar imiş. Bunlardan biri bir müddet sonra ‘aleyhimde bir jurnal 

tertīb eder – meselā “‘Ulemāyı ḫānesine topluyor bir çok ricāl ve ẕevāt ile görüşüyor 

… devleti ‘aleyhine propaganda yapıyor.” der ve aġleb-i iḥtimāle göre bunun en ḫafīf 

netīcesi ḫānemin kapısına bir nevbetçi vaẓ‘ iḳāme etmek olur. Bir ṭaraftan bu ḳabīl 

mülāḥażat mevcūd olmakla berāber iki senedenberi çekilen ıẓṭırābın īrās ettiği ẓa‘af 
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ve ta‘bdan dolayı sürekli ve her türlü //XXIII-63// tehdīd ve te’sīrden berī olarak 

māddī ve ma‘nevī istirāḥata pek ẓarūrī ve ṭabī‘ī olarak iḥtiyācım vardır. Bu āsūde 

istirāḥati yalnız memā Anadolu’nun hücrā bir gūşesinde bulabileceğimden Meclis-i 

‘Umūmī’nin küşādına ḳadar Đstanbul’a gelmemeyiye ḳarār verdim. //XXIII-64//  

 

[sayfa XXIII-65-66 boş] 

 

Defter XVII 

 

3 Vendredi 3 Kānūn-i Evvel (Cum‘a)  20 Rebī‘ülevvel 

 

Öğleden sonra sā‘at beşte Ḥāmī Beyle Ṭrāblusġarblı Ḫālid Bey Ġurḳānī geldiler. 

Ḫālid Bey otuz beş yaşlarında genç bir ādamdır. Beş senedenberi buradadır. 

Đtalyanların çok ‘aleyhinde bulunuyor. Fu’ād Efendi Ḥaẓretleriyle pek iyi görüşüyor. 

Bu çocuktan biraz şübhe ettim. Ṭarz-ı ifādesini pek beğenmedim. Đnşā’allāh değildir. 

‘Atiyye Sulṭānefendi bu x gece de ya‘nī cum‘a ertesi gecesi bir ẓiyāfet vermiş. Bütün 

bütün çıplak denilecek derece dekolte ile ṣofraya inmiş. Yazık te’essüf olunur ba‘ẓı 

ecnebī ẓābiṭān ile dans bile ediyor imiş. Zevci Ḥāmī Bey’den nefret ediyorum.  

 

Sūdī Bey kurtulmuş. Bugün ‘ā’ilesiyle berāber Malta’dan Roma’ya müteveccihen 

ḥareket edeceğine dā’ir Nūriyye Hanım’a telgraf gelmiş.  

 

4 Samedi 4 Kānūn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 21 Rebī‘ülevvel 

 

Bugün nihāyet bir oda bulunabildi. Oraya naḳlettim. Đçinde banyosu da vardır. 

Yevmiyye yetmiş frank vereceğim yemekle berāber. Bugünkü pāra ile üç buçuk 

‘Osmānlı lirasıdır. Boston Oteli’ndedir.  

 

Fu’ād Efendi Ḥaẓretleri Şükrī nāmını taşıyan Alman ḫidmetçisini göndermiş. 

“Naṣıldır rāḥat mıdır bir şeye iḥtiyāc var mıdır?” diye ḫāṭır sordu. “Sıkılmasın benim 

otomobil* [* yazılmış] ile ne zamān arzū ederse çıksın.” demiş. Odasında ا	+	*'

bulunduğunu ḫidmetçi söyledi. Ẕāten bir ototelde bulunduğumuz için yemek 

zamānının taḳarrübüne bakmadım gittim görüştüm. Uşağıyla gönderdiği sözlerini 
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tekrār etti teşekkür ettim. Bu şehzādeye çok acıyorum zīrā çok ‘işret ediyor imiş. 

//XVII-174// 

 

5 Dimanche 5 Kānūn-i Evvel (Pāzār)  22 Rebī‘ülevvel 

 

Cāmi‘ Bey Tulcalı Süleymān Beyle geldiler bir sā‘atten ziyāde oturdular. Cāmi‘ Bey 

Anadolu aḥvāline dā’ir tafṣīlāt verdi. Bolşevik Rus Ḥükūmetiyle bir i’tilāfnāmenin 

parafe* [*�Aا�� yazılmış] edildiğini ve şimdiye ḳadar imẓā olunduğunda şübhesi 

olmadığını söyledi. Đ’tilāfın esāsı Ruslar Türklerden ayrı olarak ṣulḥ olmayacaklar, 

‘ahd-ı millīde beyān olunan Türk ḥudūdu te’mīn edilecek, manāṭıḳ-ı nüfūẕ 

olmayacaktır. Ḥaḳḳī Cemāl nāmında Büyük Millet Meclisi Ḫāriciyye Vekāleti 

me’mūrlarından genç bir efendi geldi. Ankara’dan otuz bin frank ḳadar bir pāra 

getirdiğini Malta’da muḥtāc-ı mu‘āvenet bulunanlara verilmek üzere Ḫalīl Bey’e 

göndereceğini ifāde etti. Cāmi‘ Bey Berlin’e Ṭal‘at Paşa’yı görmeye gidecektir. 

Cāmi‘ Bey Ḳuvā-yı Milliyye’nin mümessili olarak Roma’da kalacaktır.  

 

6 Lundi  6 Kānūn-i Evvel (Pāzār ertesi) 23 Rebī‘ülevvel 

 

Dün Đsviçre’den Cāvid Bey Roma’ya geldi. Bugün otele geldi görüştüm. Maḥmūd 

Muḫtār Paşa’dan ve Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa’dan selām getirdi.  

 

Öğleden sonra Edīb Servet Beyle Ḥüseyin Rāġıb Bey geldiler. Ḥüseyin Rāġıb Bey 

Anadolu’ya ‘avdet ediyor birlikte gideceğiz. Bu ayın 18’de Venedik’ten vapur ḥareket 

edecek 20’de Brindizi’ye vāṣıl olacak imiş.  

 

Đtalya’nın en meşhūr eṭibbāsından olduğu söylenilen Profesör* [*�	7	A	�	� yazılmış] 

a‘yān a‘ẓāsından (Markiya Famira)’ya telefon ettiler. “Ben telefon ile gelmem teẕkere 

yazsınlar.” demiş. Hāmid Cemīl Bey bir teẕkere yazdı. Yarın ḳableżżuhr onda gelecek 

imiş. //XVII-175// 

 

Defter XVII 

 

Defter XXIII 

7 Mardi 7 Kānūn-i Evvel (Salı) 24 22 Rebī‘ülevvel 339 ve 7 Kānūn-i Evvel 
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Rebī‘ülevvel 

 

Doktor Markiya Famira geldi. (1) Müshil 

olmak üzere bir toz verdi. Yatar iken 

yarım bardak soğuk su içine konulup 

içilecektir° °bir çay kaşığı bir def‘ada. 

Īcābına göre kullanılacaktır. Kanı kesmek 

iḥtimāli de vardır. (2) Bir damladır. Bu da 

īcābına göre ḳalb için alınacaktır. Bir 

def‘ada yirmi damla alınacaktır. 

Đstanbul’da Đtalyan doktor (Sini)’yi bāṣūr 

için tavṣiyye etti. Teşḫīṣinde “Ḳalb 

maraẓ-ı ‘uẓvī değildir ‘adem-i intiżām 

vardır.” dedi. Celāl Đsmā‘īl Paşa’nın 

teşḫīṣine muvāfıḳtır. Doktor çok 

diḳḳatlidir. Yetmişini mütecāviz 

tecrübedīde bir ẕāttır. Evvelemirde bāṣūru 

söyledim onun üzerine bir çok su’āller 

īrād eyledi. Ḳalb çarpıntısı ile kud nīḳrīs 

bulunduğunu ben söylemeden o keşfetti. 

Netīcede hey’et-i ‘umūmiyyesiyle aḥvāl-ı 

ṣıḥḥiyyemi iyi bulduğunu memnūniyyetle 

beyān etti gitti. Vizitesi yüz franktır. Sā‘at 

11 ¼’dür. Reşīd Sa‘dī Bey geldi. Beşinci 

deftere bak.  

 

920 = 336 Salı 

 

Bugün öğleden sonra Ḥāmid Cemīl Beyle 

ḫālazādesi Reşīd Sa‘dī Bey geldi. A Reşīd 

Sa‘dī Bey’in Đttiḥād-ı Đslām ḫuṣūṣunda 

büyük bir ḫāhiş ve emeli vardır. Hindli 

Meḥmed ‘Alī Beyle görüşmüş. Meḥmed 

‘Alī Bey’in fikri “Đttiḥād-ı Đslāmı vücūda 

getirmek için yapılacak teşkīlāt merkezi 

Afgā'n olmalıdır. Oraya ṭaraf-ı ḫilāfetten 

bir hey’et gönderilmelidir. Merkez orası 

olmalı ‘ālem-i Đslām’ın her ṭarafıyla 

muḫābere edilmelidir. Sāḥa-i icrā’āt 

Anadolu olmalıdır. Avrupa siyāsetini 

anlamak* [*��9H%ا yazılmış] ve onunla 

meşġūl olmak için de Đtalya merkez 

ittiḫāẕ olunmalıdır.” demiş.  

 

Reşīd Sa‘dī Bey telgr telsiz telgraf ile 

‘ālem-i Đslām beyninde muḫābere te’mīni 

mümkin olduğuna ḳāni‘dir ve bu işin yüz 

bin lira ile olabileceğini söylüyor.  

 

Bu ḫuṣūṣta Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

nażar-ı diḳḳatini celbedeceğimi va‘ad 

ettim. Paris’te (Ṣadā-yı Đslām) nāmında 

bir gazete neşrolunuyor imiş. Ḫalīl Reşād 

isminde bir genç çıkarıyor imiş. ‘Alī Rıẓā 

Paşa’nın ṣadāretinde bu genç gönderilmiş 

gazete çıkarılmış. Ferīd Paşa gelince 

pārasını //XXIII-67// kesmler kesmişler. 

Şimdi Hindlilerin mu‘āvenetiyle çıkıyor 

imiş. Bu genç ādam Đngilizce, Fransızca, 
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Türkçe yazar a muḳtedir ve çalışkan bir 

ādam olduğunu Reşīd Sa‘dī Bey söylüyor.  

 

Defter XVII 

 

8 Mercredi 8 Kānūn-i Evvel (Cehārşenbih) 25 Rebī‘ülevvel 

 

Drn Dün Sūdī Bey Roma’ya geldi. Bugün bizim otele geldi görüştüm. Malta’dan 

mektūblar getirdi. Van Vālīsi Cevdet Beyle Trabzonlu Acente* [*�ا.2ت yazılmış] 

Muṣṭafā Efendi Malta’dan firār etmişler. Aḫşām üzeri odama (Otel Boston’da) 

geldiler görüştük. Sūdī Bey’in geldiği vapur ile firār etmişler. //XVII-176// 

 

Defter XVII Defter XXIII 

 

9 Jeudi 9 Kānūn-i Evvel (Pençşenbih) 

26 Rebī‘ülevvel 

 

Ġālib Kemālī Bey Đstanbul’dan geldi. Bir 

oteldeyiz. Odama Ḥasan ‘Đzzet Paşa 

Vehīb Paşa Hāmid Beyle geldiler. ‘Đzzet 

Paşa cum‘a günü Anadolu’ya gitmiş faḳaṭ 

Đstanbul Ḥükūmeti Sevr Mu‘āhedesi’nin 

taṣdīḳi fikrinde imişler. “Bir kerre taṣdīḳ 

edelim düvel-i mü’telifenin 

emniyyetlerini kazanalım sonra ta‘dīl 

ettiririz.” diyorlar imiş. Anadolu’nun bu 

fikre mütāba’at edeceklerini hīç 

żannetmiyorum.  

 

Bunlardan sonra Ṭurḫān Paşa geldi. Dīger 

deftere mürāca‘at. Bir sā‘ate yakın oturdu.  

 

Refīḳama üçüncü mektūbumu yazdım. 

26 Rebī‘ülevvel 339 ve 9 Kānūn-i Evvel 

920 Pençşenbih 

 

Bugün öğleden sonra sā‘at dörtte Ṭurḫān 

Paşa Boston Oteli’nde beni ziyāret etti. 

Bu ẕāt ‘Abdülḥamīd-i Sānī merḥūmun 

zamān-ı salṭanatında Devlet-i ‘Osmāniyye 

vükelāsından idi. Ḳudemā-yı 

süferādandır. Arnavuddur. Balkan 

Muḥārebesi’nden sonra Arnavudluk 

Ḥükūmeti teşekkül etti. Bu ẕāt da ilk 

başvekīldir. O zamān Đstanbul’da 

bulunuyor idi. Ben de evḳāf nāżırı idim. 

Olvaḳitte görüşmüş idik. Bir gün ānsızın 

vapura bindi Avrupa’ya gitti. “Ḥaremime 

‘ameliyyāt icrā olunacak gitmeye 

mecbūrum.” demiş gitti. Bir kaç gün 

sonra ajanslar av Arnavudluk başvekīli 

olduğunu bildirdiler. Bilāḫere 



 

 

601 

Ḥācī Evliyā Efendi’ye de bir mektūb 

yazdım.  

 

Arnavudluk’ta iḫtilāl żuhūr etti Prens 

savuştu Paşa da o zamāndanberi 

Avrupa’da kaldı. Ḥālā Đtalya’da oturuyor.  

 

Birkaç gün evvel Vehīb Paşa ile 

ziyāretime geleceğini ḫaber verdi. Bugün 

de geldi. Ẕāten seksen yaşına yaklaşmış 

iḫtiyār bir ādam olduğundan biṭṭabi‘ ḥüsn-

i mu‘āmele ettim ve pek düşkün 

gördüğüm için //XXIII-68// ḳalbini 

kırmaktan tavaḳḳī ettim. O ḥāl-ı firārdan 

hīç baḥsetmedim kendi açtı. Dedi ki 

“Cāvid Bey beni ziyārete gelmiş idi. 

Arnavudluk’a niçin gittiğimi sordu. Ben 

de cevāben ‘Olvaḳt mevcūd olan vükelā 

benim ‘izzet-i nefsimi o ḳadar rencīde 

ettiler ki değil Arnavudluk neresi olsa 

gider idim. O zamān evḳāf nāżırı olan 

Ḫayrī Efendiyle Đbrāhīm Bey’den başka 

hīç biri bana i‘āde-i ziyāret etmedi. Ṣadr-ı 

A‘żam Paşa otele gelir bir takım frenklere 

vizite verir bana bir kart bile bırakmaz. 

Dīgerleri çay ẓiyāfetleri verirler ne olur 

bir def‘a da beni arasalar aramadılar.’ 

dedim. Cāvid Bey ḥaḳ verdi.”  

 

Cāvid Bey’in ḥaḳ verdiğini bilmiyorum 

ammā her ḥālde ben Paşa’yı çok ḥaḳsız 

buldum.  

 

Tuḥaf bir ḥikāye anlattı buraya 

ḳaydedeceğim. “‘Abdülḥamīd-i Sānī 

zamānında ıṣlāḥāt-ı ‘adliyyeye teşebbüs 
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edilmiş ve Rumeli teşkīlātı yapılmak 

üzere bir miḳdār mebāliġ taḫṣīṣ kılınmış 

idi. ‘Adliyye Nāżırı ‘Abdurraḥmān Paşa 

bu mebāliġi merkezdeki ‘adliyye 

me’mūrlarının ma‘āşlarına ẓammetmek 

ister Ṣadr-ı A‘żam Ferīd Paşa’nın 

fevḳel‘āde cānı sıkılır faḳaṭ bir ṭaraftan da 

oğlu dāmād olduğu için ‘Abdurraḥmān 

Paşa’dan korkar idi. Derḥāl Meclis-i 

Vükelā’yı toplamış bana da ḫaber 

göndermiş evḳāf nāżırı idim gittim. Ṣadr-ı 

A‘żam ḥāli ḥikāye etti. Benim re’yimi 

sordu. Cevāben ‘Żannederim teşkīlāt-ı 

‘adliyye yapacağız diye süferāya teblīġ 

olundu.’ dedim. Ḫāriciyye Nāżırı Tevfīḳ 

Paşa taṣdīḳ etti. ‘Evet süferāya ma‘lūmāt 

verdim.’ dedi. Ben ‘O ḥālde naṣıl olur 

sonra Avrupalılar bizim sözlerimize naṣıl 

inanır?’ dedim. ‘Abdurraḥmān Paşa 

‘Cānım Arnavudlar maḥkemeye 

gitmiyorlar //XXIII-69// teşkīlāt için bu 

ḳadar pāra ṣarfına yazık değil mi 

maḥkemeyi ne yapacaklar?’ demesi 

üzerine ben ‘Evet ben de Arnavudum 

Ṣadr-ı A‘żam Paşa Ḥaẓretleri de 

Arnavuddur. Biz cāmi‘ye de gitmiyoruz 

biz cāmi‘ye gitmiyoruz diye cāmi‘leri 

yıkalım mı?’ dedim. Vükelā hepsi birden 

ḳaḳah ḳahḳaha ile güldüler. Bunu jurnal 

etmişler Ḫünkār da ḳahḳaha ile gülmüş.”  

 

Yalnız tuḥaflığı için yazmadım te’emmül 

edilecek noḳtalar da vardır.  
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Defter XVII 

 

10 Vendredi 10 Kānūn-i Evvel (Cum‘a)  27 Rebī‘ülevvel 

 

Necmeddīn Bey’e Ebūl‘ulā Bey’e mektūb yazdım. Necmeddīn edd Bey’den bir 

telgraf aldım. Fetḥī Bey’in Malta’da serbest bulunduğunu işittik. “Malta’dan telgrafla 

sor alacağın cevābı bildir.” diyor. Mektūbla bunun muvāfıḳ olmadığını yazdım. 

//XVII-177// 

 

11 Samedi 11 Kānūn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 28 Rebī‘ülevvel 

 

Ġālib Kemālī Bey Münih’e gidip gelmek üzere bana bir pasaport yaptıracaktır. 

Nūreddīn Feraḥ Bey’e söylemiş “Peki.” demiş. Sonra gece bir mektūb yazmış. 

“Pasaport ṭaleb eden ẕāt kendisi mürāca‘at etmelidir.” demiş. Maḳṣadı żannederim 

ḥükūmete ḫaber verecektir. Ṭal‘at ve Enver Paşaların yanına gidiyor żannıyla ġālibā 

ḫafiyyelik edecektir. Nūreddīn Feraḥ Bey Ferīd Paşa ṭarafından maṣlaḥatgüẕār olarak 

Roma’da bulunuyor.  

 

12 Dimanche 12 Kānūn-i Evvel (Pāzār)  29 Rebī‘ülevvel 

 

Ḥüseyin Rāġıb Bey geldi. Ayın yirmi ikisinde vapurun Venedik’ten ḥareket edeceğini 

söyledi. Gece Ferīd Paşa ṭarafından Roma maṣlaḥatgüẕārlığına gönderilen Nūreddīn 

Feraḥ Beyle Ġālib Kemālī Bey geldiler.  

 

Nūreddīn Feraḥ Bey dünkü ifādesinden benim sefāretḫāneye gidip ziyāret 

etmekliğimi ḳaṣdediyor imiş. Mādām kendisi de geldi bir gün gitmeliyim. //XVII-

178// 

 

13 Lundi 13 Kānūn-i Evvel (Pāzār ertesi) 1 Rebī‘ülāḫir 

 

Mollā Bey’e mektūb yazdım Fetḥī Bey ḥaḳḳında tafṣīlāt verdim. Bugün aḫşām vasaṭī 

altıda hilāl-i rebī‘ülāḫiri Roma’da Otel Boston’daki 62 nümerolu odamın 

penceresinden gördüm. Đlk günü hilālin görünmesi ġarībdir. Bunu sonra tedḳīḳ 
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edeceğim. Bugün ayın ilk günü olduğunu ḥaḳīḳaten anlamak isterim. Malta’da 

‘alelekser hilāl ilk günü görülür idi.  

 

14 Mardi 14 Kānūn-i Evvel (Salı)  2 Rebī‘ülāḫir 

 

Ba‘deżżuhr sā‘at dörtte Hāmid Cemīl Beyle berāber ‘Osmānlı Sefāretḫānesi’ne gittik. 

Maṣlaḥatgüẕārımız Nūreddīn Ferah Bey’e i‘āde-i ziyāret ettim. Manyasīzāde Refīḳ 

Bey merḥūmun oğlu Ferīdūn daḫī orada idi. Ḥaḳḳī Cemāl Bey geldi. Vapurun yirmi 

yedinci güne kaldığını söyledi. Lāḥavle velā ḳuvvete illā billāh. Ne yapacağım 

bilmem.  

 

Haftada altı yüz frank maṣraf oluyor. Bugün Selānik Bankası’ndan bir mektūb geldi. 

Ḥabīb Bey ṭarafından dört bin frank gönderildiği ve emrime ḥāẓır olduğu teblīġ 

kılındı. Yarın getirecekler imiş. //XVII-179// 

 

15 Mercredi 15 Kānūn-i Evvel (Cehārşenbih) 3 Rebī‘ülāḫir 

 

Dört bin frangı bankanın ādamı getirdi. Roma’da Boston Oteli’nde odamda bana 

teslīm etti.  

 

Necmeddīn Mollā Bey’e bir mektūb daha gönderdim. 

 

Şeyḫ Sünūsī Seyyid Đdrīsī Đtalya’nın Floransa vilāyetine gitmiş bir iki gün evvel 

‘avdet ederek Roma’da istasyonda öğle yemeğini yemiş başka bir trene binerek gitmiş 

olduğunu Ġālib Kemāl* [*Kemālī olacak] Bey söyledi.  

 

16 Jeudi  16 Kānūn-i Evvel (Pençşenbih) 4 Rebī‘ülāḫir 

 

Necmeddīn Mollā Beyefendiyle oğlum Ḥaḳḳī’dan birer mektūb aldım. Evvelce 

çektiğim telgrafıma Evliyā Efendi’den bugün cevāb aldım.  

 

Reşīd Paşa’nın – elyevm ma‘ārif nāżırı – maḫdūmu Baṣrī Bey geldi görüştüm. 

‘Ā’ilesiyle berāber bahāra ḳadar burada kalacaktır. //XVII-180// 
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17 Vendredi 17 Kānūn-i Evvel (Cum‘a)  5 Rebī‘ülāḫir 

 

Đtalya’nın Lozan Konsolosu Mösyö Küzüni nāmında birisi Cāvid Beyle berāber geldi 

görüştüm. Güzel Türkçe söylüyor. Beşte geldiler altıda gittiler.  

 

18 Samedi 18 Kānūn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 6 Rebī‘ülāḫir 

 

Ḥāmī Bey geldi vedā‘ etti. Bugün ba‘deżżuhr Sulṭānefendiyle berāber Paris’e gidiyor. 

Fu’ād Efendi Ḥaẓretlerini biraz mu’āḫeẕe ettim. “Memleketimiz ‘ażīm bir buḥrān 

içinde iken Efendi’nin burada eğlenceye dalması* [*�7����+ yazılmış] münāsib 

değildir.” dedim. Söylemiş olacak ki aḫşām üzeri Berlin’de ma‘iyyetlerinde bulunmuş 

olan muḳaddemā ‘asker şimdi ticāretle meşġūl Ḫayrī Bey’i göndermiş. //XVII-181// 

 

19 Dimanche 19 Kānūn-i Evvel (Pāzār)  7 Rebī‘ülāḫir 

 

Şehzāde ‘Osmān Fu’ād Efendi öğleden sonra üçte bir teẕkere gönderdi. Yarın sā‘at 

ikide görüşmek için dā’irelerine gitmemi emir buyuruyor. A Rāḥatsız imiş. Gece sā‘at 

on birde Ebūl‘ulā Bey’e bir telgraf yazdım ve Roma’ya pāra göndermemelerini 

bildirdim. Telgrafı Mācid Bey te tebyīẓ etti. Ḥasan ‘Đzzet Paşa da bizde idi. 

 

20 Lundi 20 Kānūn-i Evvel (Pāzār ertesi) 8 Rebī‘ülāḫir 

 

Kemālī* [*��% yazılmış] Bey ile Re’fet Bey geldiler. Yataklı vagon biletini Kemālī* 

[*��% yazılmış] Bey almış. Đnşā’allāh pençşenbih günü Brindizi’ye gideceğiz.  

 

‘Osmān Fu’ād Efendiyle görüştüm. Rāḥatsızdır. Berlin’e gidecek. Ḫastalığının 

apandisit olduğunun Đtalya eṭibbāsı söylemiş, karaciğer olduğunu da Avusturya 

eṭibbāsı beyān etmiş. Almanya eṭibbāsına ḥall-i mes’ele ettirmek üzere gidecektir.  

 

Gece Ġālib Kemālī Bey odama geldi. Papa’nın benimle görüşmek arzūsunda 

bulunduğunu Đtalyalı bir ẕātın bir kardinale ‘aṭfen söylediğini beyān etti ve fikrimi 

sordu “‘Ālem-i Đslām için māddī bir menfa‘at taṣavvur edebilsem görüşürüm. Faḳaṭ 

‘alel‘āde bir ziyāretçi gibi Papa’ya gitmexxyi de muvāfıḳ bulmam.” dedim. Yarın 

ṣabāḥ o ẕāt tekrār gelecekmiş.  
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Ḥasan ‘Đzzet Paşa ve Cāvid Bey ve Reşīd Sa‘dī Bey Ġālib Bey’in beyānında ḥāẓır 

idiler. //XVII-182// 

 

21 Mardi 21 Kānūn-i Evvel (Salı)  9 Rebī‘ülāḫir 

 

Ġālib Kemālī Bey ṣabāḥleyin onda geldi. Papa ile mülāḳāt ḥaḳḳında ne düşündüğümü 

sordu. “Bu mülāḳāttan bütün Müslümānlar bir fā’ide-i māddiyye intiżārında bulunur. 

Eğer Papa ‘Ālem-i Đslām’ın ma‘rūẓ olduğu mesā‘ibi tehvīn edecek teşebbüste bulunur 

meselā devletlere Müslümānların bu ḳadar taẓyīḳ edilmemesini ve şu ḥāl-i buḥrāna 

bir nihāyet verilmesini naṣīḥatāmīz bir ṣūrette yazmayı siyāsetine muvāfıḳ bulursa 

ma‘etteşekkür görüşürüm bu ṣūret ḳabūl edildiği taḳdīrde. Đkinci bir noḳta da – bizde 

şeyḫülislāmların* [*L�� مH7=اj'/ yazılmış] da xxx maḫṣūṣ ‘an‘aneleri vardır. Onları 

terketmek benim elimde değildir. Binā’en‘aleyh şeref ve ḥaysiyyetle mütenāsib bir 

ṣūxxxret ile ḳabūl edilmelidir.”  

 

22 Mercredi 22 Kānūn-i Evvel (Cehārşenbih) 10 Rebī‘ülāḫir 

 

Fransa Ḥükūmeti Ḳuvā-yı Milliyye ile i’tilāfa ḳarār verdiği ajans ḫaberlerindendir. 

Nevşehirli Doktor Emīn Paşa’nın oğlu Ẓiyā Emīn nāmında bir genç geldi. Enver Paşa 

ile berāber çalışıyor imiş. Yarın Berlin’e gidiyor. Ṭal‘at Paşa’ya ḫaber gönderdim. 

“Malta’dakiler ile berāber meşġūl olsunlar.” dedim.  

 

Nūrī ‘Azīz Bey arkadaşı Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī Cemāl Bey’in maḫdūmu ile berāber 

ikinci def‘a geldiler. Rodos’ta şerīki Aḥmed Bey’e telgraf keşīde edecek ora da 

ḥaḳḳımda teshīlāt gösterecektir. //XVII-183// 

 

23 Jeudi  23 Kānūn-i Evvel (Pençşenbih) 11 Rebī‘ülāḫir 

 

Şehzāde ‘Osmān Fu’ād Efendi Ḥaẓretleriyle görüştüm. Bugün gideceğimden vedā‘ 

ettim. Kendisi de 26 Kānūn-i Evvel 920 Pāzār ertesi günü xx Berlin’e gidecek 

doktorlara mu‘āyene ettirdikten on beş yirmi gün sonra ‘avdet edecektir. Refīḳama 

mektūb yazdım Ḥāmī Bey’e verdim. Evliyā Efendi’ye de yazdım Ḥabīb Bey’e de 

yazdım.  
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Sā‘at vasaṭī dokuzu yirmi geçiyor idi tren Roma’dan ḥareket etti. Brindizi’ye 

gidiyorum. Rabbim selāmet iḥsān buyursun.  

 

24 Vendredi 24 Kānūn-i Evvel (Cum‘a)  12 Rebī‘ülāḫir 

 

Ṣabāḥ sā‘at dokuzda Barita Đstasyonu’na vāṣıl olduk. Köylüler x üzüm bāġlarında ve 

tarlalarda çalışıyorlar. Baḳlalar bir karış ḳadar yükselmiştir.  

 

Sā‘at onda sol ṭarafımızda baḥir göründü. Sāḥilden tren pek uzak değildir. Bu sā‘atte 

Molfata Đstasyonu’na geldik. On buçukta Đsprata Đstasyonu’na geldik. Buradan 

i‘tibāren sol ṭaraf Venedik Denizi sāḥildir ve iki ṭaraf zeytūn ağaçlarıdır. On bire 

çāryek var idi (Bari) ḳaṣaba-i kebīresine vāṣıl olduk. Fabrikalar ıçok vardır. Venedik 

Denizi sāḥilindedir. Baġçelerinde ara sıra enginār vardır. On ikiye on kala (Mala) 

Đstasyonu’na geldik. Limon ve portakal xxx ağaçları burada görülüyor. Yarımda xx 

(Fasano)’ya geldik. Biri yirmi geçe Ustuni’ye geldik." [karşı sayfada üstte] Sā‘at 

ba‘deżżuhr ikide Brindizi’ye vāṣıl olduk. Otel Enternasyonal’e misāfir olduk. Oda 

numara 8dir. //XVII-184// 

 

25 Samedi 25 Kānūn-i Evvel (Cum‘a ertesi) 13 Rebī‘ülāḫir 

 

Brindi Brindizi deniz kenārında büyük bir ḳaṣabadır. Otel Enternasyonal rīḫtım 

üzerinde güzel ve muntażam bir oteldir. Ancak güneş görmediği gibi kaloriferi de* 

[*,�'�A	����
 yazılmış] olmadığından soğuktur. Kemāl Bey ile ḥesābı gördüm. Borcumu 

tamāmen te’diyye ettim. Mecmū’u üç yüz kırk üç frank etti ve Roma’dan Brindizi’ye 

birinci mevḳi‘ tren iki yüz on frank yataklı vagon altmış bir frank mütebāḳīsi telgraf 

vesā’iredir.  

 

Yüzbaşı Ferīd Bey aḫşām üzeri sā‘at beşte Roma’dan geldi. Öbür arkadaşlar da yarın 

gelecekler imiş.  

Bugün aḫşām yemeği 1 çorba 2 tavuk 3 kaz cigeri 4 dondurma 5 yemiş = elma, 

mandalina, portakal ceviz incir. Otel fiyatı = oda 25 frank. Ḳahvealtı 6 1/2 frank. Öğle 
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yemeği 17 frank aḫşām yemeği 22 frank = 70 franktır. Roma’da Boston Oteli’nde de 

günde yetmiş frank veriyor idim.  

 

26 Dimanche 26 Kānūn-i Evvel (Pāzār)  14 Rebī‘ülāḫir 

 

Dün Mīlād-ı ‘Īsādır (‘aleyhisselām). Bugün de pāzārdır. Bura Hıristiyanlarında hīç 

ḥareket görülmüyor. Malta’da bu x günlerde ne çılgınlıklar olur.  

 

Bugün Ḥaḳḳī Cemāl Bey de geldi üç arkadaş olduk. Yarın Ḥüseyin Rāġıb Bey de 

vapur ile inşā’allāh gelecektir.  

 

Selānikli Ṣabrī Bey de Roma’dan geldi. Yarın Đstanbul’a gidecektir. //XVII-185// 

 

27 Lundi 27 Kānūn-i Evvel (Pāzār ertesi) 15 Rebī‘ülāḫir 

 

Tütün Tāciri Selānikli Ṣabrī Beyle Ebūl‘ulā Bey’e ve ‘ā’ileme birer mektūb° 

gönderdim. Sonra caydım mektūbları postaya verdim.  

 

Vapurumuz geldi. Ḥüseyin Rāġıb Bey de geldi. Biletler alındı. Rodos’a ḳadar birinci 

mevḳi‘ yemekli bin dokuz yüz yirmi frank verdim. Otel maṣrafı dört günde üç yüz 

frank ḳadar tuttu. Selānikli Ṣabrī Bey de bizimle berāber Đzmir’e ḳadar gidiyor. 

Oradan Đstanbul’a gidecektir.  

 

28 Mardi 28 Kānūn-i Evvel (Salı)  16 Rebī‘ülāḫir 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at sekizde Arnavudluk iskelelerinden Ayasaranda’ya geldik. Pek küçük 

ve ḫarāb bir köydür. Yeniden bir kaç binā yapılmış. Frenkler buraya (Sent Karanta) 

diyorlar. Sā‘at dokuz buçukta vapurumuz ḥareket etti. (Sent Karanta) Ayasaranda’nın 

Đtalyancasıdır. “Kırk ‘Azīz” demektir. Đtalyanlar işġāl ettikleri yerlerin isimlerini 

değiştiriyorlar. Vapurun ḥareketini müte‘āḳib vapur sā‘atini bir sā‘at ileri aldılar. Ben 

sā‘atimi değiştirmedim. On birde Korfu’ya geldik. Ba‘deżżuhr üçte Korfu’dan 

kalktık. Gece vasaṭī sā‘at dörtte Patras’a geldik. //XVII-186// 

 

29 Mercredi 29 Kānūn-i Evvel (Cehārşenbih) 17 Rebī‘ülāḫir 
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Ṣabāḥleyin sā‘at yedide Patras’tan ḥareket ettik. Patras’tan Pire’ye gider iken Kemāl 

Bey grupla fotoğrafımızı aldı sā‘at (10). Grupta dāḫil olan Ḥüseyin Rāġıb Bey 

Yüzbaşı Ferīd Bey Ḥaḳḳī Cemāl Beydir* [*�� L* yazılmış]. Ferīd Bey de Kemāl 

Beyle benim fotoğrafımı aldı. Sā‘at ba‘deżżuhr bir buçukta Korint Kanalı’na dāḫil 

olduk. Patras’tan Atina’ya giden şimendiferin kanal üzerinde bir demir köprüsü 

vardır. Kanal yarım sā‘at devām etti. Nihāyette beş bin iki yüz metro yazılıdır. Sā‘at 

beşte Pire’ye geldik. Selānikli Ṣabrī Bey Pire’ye çıktı. Buradan doğru Đstanbul’a 

gidecektir.  

 

30 Jeudi  30 Kānūn-i Evvel (Pençşenbih) 18 Rebī‘ülāḫir 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at dokuz buçukta Pire’den ḥareket ettik. //XVII-187// 

 

31 Vendredi 31 Kānūn-i Evvel (Cum‘a)  19 Rebī‘ülāḫir 

 

Bugün ṣabāḥleyin altı buçukta Đzmir’e geldik. Malta’da Seyyid Bey’e bir kartpostal 

yazdım. Rodoslu ‘Alī Đsminde bir kayıkçı ile gönderdim. Ḥüseyin Rāġıb Bey ‘Alī’ye 

i‘timād ediyor. Gece sā‘at onda Đzmir’den ḥareket ettik.  

 

Cum‘a ertesi 1 Kānūn-i Sānī 1921 

 

Bugün vaḳt-ı żuhūrda on ikide Kuşadası’na geldik. Ḥüseyin Rāġıb, Ḥaḳḳī Cemāl, 

Ferīd Beyler şehre çıktılar. Māliyye ve Ḫāriciyye Vekāletlerine telgraflarını yazdılar. 

Ḥüseyin Rāġıb Bey Māliyye Vekāleti’ne (Ferīd Bey) yazdığı telgrafın ẕeyline şifre ile 

“Malta’dan serbest bırakılan Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi’nin rākib olduğumuz 

vapurda bulunduğu ve Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya ma‘lūmāt verilmesini ilḥ” ne fıḳrasını 

derceylemiştir. Vapur gece sā‘at birde Baġçe Adası’ndan ḥareket etti.  

 

Pāzār 2 Kānūn-i Sānī 1921  

 

Ṣabāḥleyin sā‘at yedide Đstanköy’ün önünden geçiyoruz. Ba‘deżżuhr bir buçukta 

Rodos’a lehulḥamd velminne sālimen geldik. //XVII-188// 
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[sonraki sayfa] 

 

(1) Muḫtār Bey’in çiftlik bedelinin tenzīli için Necmeddīn Beyefendi’den ricāsı 

(2) Fetḥī Bey’in selāmı Ḥüseyin Bey 

(3) Emīn Bey’in Ra’uf Aḥmed Bey’e Vaḳit’e yazı yazması ve mektūb göndermesi 

 

Resā’ī Bey’in  

 

Viyana’da Rusya’dan gelmiş üserā-yı ‘osmāniyye var imiş. Pek perīşān imiş. Bir çok 

ẓābiṭ var imiş. Bunların ḥimāyesini Đsviçre Sefīri īfā ediyor imiş. Bunların memlekete 

‘avdeti. 

 

Đsviçre’de Cenevre’de çıkan (La DFöy] gazetesi Fransızca direktörüyle berāber satın 

alınır imiş.78 //XVII-189// 

 

Defter XXIV 

 

Kapak içinde: 

 

Göztepe ‘Ömer Paşa Sokağında Giridli ‘Azmī Bey’in köşkünde Vedād 

 

Rodosī Rodos’ta eşrāftan bidāyet riyāsetinden müteḳā‘id Meḥmed Ġālib Bey 

 

Sirkeci’de Kocamanoğlu Ufak Ḫānı’nda üçüncü katta Aksarāylı ‘Alībuçukzāde 

Meḥmed Efendi 

 

Mekteb-i Ḥuḳūḳ’tan ‘aliyyüla‘lā derecesinde me’ẕūn Varto ḳā’im-i maḳāmlığından 

müsta‘fī ‘Alī ‘Ulvī adresi – Uluborlu Ḳā’im-i Maḳāmı Sa‘īd Bey vāsıṭasıyla //XXIV-

i// 

 

Bu defteri Roma’da bulunduğum zamān yaptırdım. Rodos’ta isti‘māle başladım.  

 

Gennaio 
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1 Sabato 

 

21 Rebī‘ülāḫir 1339 ve 1 Kānūn-i Sānī 1337 1921 Cum‘a ertesi 

 

Bugün 1921 senesi Kānūn-i Sānī birdir. Vaḳt-i żuhrda on ikide Kuşadası’na geldik. 

Ḥüseyin Rāġıb, Ḥaḳḳī Cemāl, Ferīd Beyler şehre çıktılar. Ḥüseyin Ġālib Bey Ankara 

Māliyye Vekāleti’ne telgraf yazdı ẕeyline şifre ile benim de vapurda bulunduğumu 

bildirdi. Vapur gece sā‘at birde Kuşadası’ndan ḥareket etti.  

 

Ḥaḳḳī Cemāl Bey de benim vapurda olduğumu ḫāriciyye vekāletine şifre ile bildirmiş 

ve faḳaṭ Antalya’ya muvāṣalattan muḳaddem işā‘e edilmemesi arzūsunda 

bulunduğumu ‘ilāve ettiğini sonradan öğrendim.  

 

Gece sā‘at vasaṭī on ikide Nıṣfülleylde* [*,فا����b2 yazılmış] vapurda bulunan ẓābiṭān 

Đtalyan ẓābiṭānı sene-i cedīdenin ḥulūlünü tes‘īden gürültü patırdı yaptılar. //XXIV-

01// 

 

2 Domenica 

 

1339 1921 

 

Rodos’a muvāṣalat 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at yedide Đstanköy adasının önünden geçiyoruz.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at bir buçukta Rodos’a lehulḥamd velminne sālimen muvāṣalat ettik. 

Rodos’ta Müslümān gençlerinin küşād ettiği Otel Bella Vista’ya misāfir olduk. 

Aḫşām üzeri Đzmir Meb‘ūsu Esbaḳ Manṣūrīzāde Sa‘īd Bey geldi. //XXIV-02// 

 

3 Lunedi 

 

23 Rebī‘ülāḫir Pāzār ertesi 
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Ṣabāḥleyin Manṣūrīzāde Sa‘īd Bey yine geldi. Sonra Rodos eşrāfından Ḥüseyin Rāġıb 

Bey’in pederiyle dīger bir ẕāt daha geldi. Bunlardan sonra Ḳāḍī Ferīd Efendi geldi. 

Ferīd Efendi meşīḫatte bulunduğum zamān buraya ta‘yīn olunmuş idi. Đtalyanların 

Müslümānlara ḥüsn-i mu‘āmelede bulunduklarını söylüyorlar ḥattā cemā‘at-ı 

islāmiyye teşkīline teşvīḳ ediyorlar imiş. Ben de teşvīḳ ettim. Ḥattā Ferīd Efendi’ye 

“Senin için bu büyük bir fırṣattır himmet eder iseniz nāmınızı ibḳā edebilirsiniz.” 

dedim. Öğleden sonra ikide Ġālib Baḫtiyār Beyle Bolu Meb‘ūsu Cevād Bey geldiler. 

Bugün Đtalya’ya gidiyorlar. Ẓiyā Beyle Sūdī Bey’e birer mektūb gönderdim. ‘Ā’ileme 

ve Ebūl‘ulā Bey’e de posta ile gönderdim. Necmeddīn Mollā Bey’e de ta‘ahhüdlü bir 

mektūb posta ile yolladım. Ebūl‘ulā Bey’den ba‘ẓı levāyiḥ istedim. Antalya’da 

Ṣıḥḥiyye Müdīri Ferīd Bey’e göndermesini yazdım. //XXIV-03// 

 

4 Martedi 

 

Salı 

 

Manṣūrīzāde Sa‘īd Bey geldi. Rodos cemā‘at-ı islāmiyyesi nāmına a‘ẓādan iki ẕāt 

geldi. ‘Aṭā ve Maḥmūd Efendiler. Sonra Behcet Bey’in maḫdūmu Vedād geldi. 

Burdur’dan geliyor. Đzmir ṭarīḳiyle Đstanbul’a gidiyor. Vapurun Rodos’a 

uğramasından bilistifāde şehre çıkmış. Bizim arkadaş Kemāl Bey’e teṣādüf etmiş 

benim burada olduğumu öğrenmiş geldi. Māşāallāh serbest ve ẕekī çocuktur. 

Mektūbla evden istediğim şeyleri bir ān aḳdem göndermelerini te’kīd ettim. Đstanbul 

ile muḫāberemi te’mīn edecek Antalya’da Şeyḫnā’ilīefendizāde ‘Aşkī Bey tavsīṭ 

olunacaktır. Ḥüseyin Rāġıb Bey geldi benim dün gece Antalya’ya gittiğim şehr içinde 

şāyi‘ olduğunu söyledi. Ḫayırdır inşā’allāh. //XXIV-04// 

 

5 Mercoledi 

 

1339 

 

25 Rebī‘ülāḫir Cehārşenbih 

 

Ṣabāḥleyin Ḳāḍī Ferīd Efendi geldi. Sonra Rodoslu Karaḥāfıżzādelerden bir efendi 

geldi benim otelde olmaklığımı muvāfıḳ görmediklerinden bir ḫāne iḥẓār ettiklerini 
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söyledi. Teşekkür ettim faḳaṭ “Yarından sonraki cum‘a günü inşā’allāh gideceğim 

zaḥmet buyurmayınız.” dedim.  

 

Öğleden sonra sā‘at üçte Manṣūrīzāde Sa‘īd ve Ḥüseyin Rāġıb Beyler ile birlikte 

evvelā maḥkeme-i şer‘iyyede Rodos Ḳāḍīsı Ferīd Efendi’yi sonra Süleymāniyye 

Cāmi‘-i Şerīfi karşısında kütübḫānede müctemi‘ cemā‘at-ı islāmiyye hey’et-i idāresini 

ziyāret ettim.  

 

Bu ṣabāḥ on birde Ḥüseyin Rāġıb Bey Rodos Vālīsi’yle görüşmüş. Vālī benim ile 

görüşmeyi pek arzū ettiğini ṣarāḥaten Rāġıb Bey’e söylemiş. Yarın umūr-ı siyāsiyye 

müdīri gelecek beni ziyāret edecek imiş.  

 

Aḫşām üzeri Mıṣır gençlerinden Memdūḥ Bey geldi Mıṣır iḫtilālinin devām etmekte 

olduğunu söyledi. //XXIV-05// 

 

6 Giovedi 

 

26 Rebī‘ülāḫir 1339  

 

Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin a sā‘at vasaṭī on birde Umūr-ı Siyāsiyye Müdīri Mīralay Dibi Zuvini 

geldi. Rāġıb Bey tercümānlık etti. Emrime ḥāẓır olduğunu ve ne emredeceğimi 

söyledi. Konya’da bulunduğunu ve orada Faḫreddīn Bey ve Re’fet Bey’i ve daha 

ümerā-yı ‘askeriyyemizden ba‘ẓı ẕevātı tanıdığını ve Đstanbul’da Cevād Paşa’nın 

ḫānesinde oturduğunu söyledi. Nihāyette Vālī Mayisna* [*�7'�9 yazılmış] beni görmek 

axrzūsunda olduğundan “Bugün ba‘deżżuhr sā‘at beşte bir otomobil* [* ا	1و*'

yazılmış] göndersem teşrīf edebilir mi?” dedi. Vālī’ye gitmek ẓarūretini ḥissettim. 

Gitmesem iḥtimāl cebrederler. Etmeseler bile Rodos Müslümānlarına belki benim 

yüzümden muġber olarak müşkilāt gösterirler. “Peka‘lā.” dedim. “Sā‘at beşte ben 

gelir alırım.” dedi gitti.  

 

Sā‘at beşte otomobil ile meẕkūr Mīralay ve Vilāyet Tercümānı geldi. Ben de Rāġıb 

Bey’i aldım gittim. Vilāyet Dā’iresi’nde Vālī Mayisna ile bir buçuk sā‘at görüştüm. 
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Tafṣīlātı dīger defterdedir.79 Netīceden memnūn oldum çünki Müslümānların vaḳıfları 

ḥaḳḳında va‘ad aldım. Sā‘at altı buçukta yine Mīralay otomobil ile otele ḳadar getirdi. 

//XXIV-06// 

 

7 Venerdi 

 

27 Cum‘a 

 

Vālī Mayisna sā‘at on buçukta Bella Vista Oteli’ne geldi. On birde ‘avdet etti. 

“Dünkü müẕākeremizde vaḳıf mesā’iline dā’ir olan işleri görmek üzere cemā‘atten 

sen üç kişi intiḫāb et ki benimle onlar temāsta bulunsunlar zīrā yirmi bir ẕāt ile 

görüşemem.” dedi. Ben de “Peka‘lā olur.” dedim. Benim ṣıfat-ı resmiyyem yoktur 

faḳaṭ şaḫṣī olarak Đtalya ve Devlet-i ‘Aliyye arasındaki ḥüsn-i münāsebātın 

taḳviyyesini īcāb eden ba‘ẓı mesā’il-i siyāsiyyeden baḥsettim ve ba‘ẓı tekālīfte 

bulundum. Cevāblar verdi. Konuşmamız hep bu ḫuṣūṣta cereyān etti. Tafṣīlātını dīger 

deftere yazacağım. Cum‘a namāzını Kānūxnī Sultāxn Süleymān’ın cāmi‘-i şerīfinde 

kıldım. Namāzdan sonra Rikābdār Aḥmed Ağa Kütübḫānesi’nde cemā‘at-ı 

islāmiyyeyi topladım. Vālī ile mülāḳātımdan evḳāf-ı islāmiyyeye mütedā’ir bulunan 

ḳısmı kendilerine anlattım ve temās için üç kişi intiḫāb eylemelerini tefhīm ettim. 

Aralarında ittiḥādı muḥāfaża etmelerini cemā‘at işlerinde her türlü ḥiss-i şaḫṣīden 

tecerrüd ederek yalnız menāfi‘-i islāmiyyeye ḥaṣr-ı fikr ve nażar eylemelerini tekrār 

tekrār ricā ederek vedā‘ ettim ayrıldım.  

 

Bugün vapur* [*ا�و	 yazılmış] gelmediği için gidemedik. Yarın geleceği söyleniyor. 

Ḫayırlısı Allāhtan.  

 

Mösyö Mayisna Türkiyye ile Đxtalya ittifāḳının mümkin olduğunu ve faḳaṭ Đstanbul 

ile Anadolu birleşmedikçe müẕākere ḳābil olmadığını söyledi. //XXIV-07// 

 

8 Sabato 

 

Dün geceden beri havā poyrazdır.  
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Vapur bugün de gelmed gelmedi. Biraz rāḥatsızım. Ḫaylī kan ẓāyi‘ etmekteyim. 

Öğleden sonra Ḳāḍī Ferīd Efendi Selānik Ticāret Re’īs-i Sābıḳı ḳudemā-yı me’mūrīn-

i ‘adliyyeden ‘Alī Vehbī Efendi Manṣūrīzāde Sa‘īd Bey geldiler.  

 

Cem‘iyyet Cemā‘at-ı islāmiyyeden Re’īs-i Sānī Ḫalīl Efendiyle iki a‘ẓā geldiler. 

Cemā‘at nāmına burada bir hafta daha kalmaklığımı ricā ettiler. Đ‘tiẕār ettim ‘afvlarını 

ricā ettim. //XXIV-08// 

 

9 Domenica 

 

29 Rebī‘ülāḫir 1339 – 1337 – 1921 

 

Ṣabāḥleyin Đngiliz bandıralı bir Rum vapuru geldi. Onda rākib olduk. Vālī ṭarafından 

Mīralay otele geldi. Selāmetle ‘azīmetimiz temennīsinde bulundu. Đskelede Ḳāḍī 

Efendi’ye Manṣūrīzāde Sa‘īd Bey’e ve eşrāf-ı maḥalliyyeden ba‘ẓı ẕevāta vedā‘ ettim. 

Vapura geldikten sonra Vilāyet Tercümānı Giridli Rıẓā Efendi Mīralay ṭarafından bir 

kart getirdi. Đḥtirāmātta bulunduğunu teblīġ etti.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at üç buçukta Rodos’tan ḥareket ettik. Rodos’tan Antalya’ya ḳadar 

birinci kamara yemeksiz iki yüz franga alındı. Ḥüseyin Rāġıb Bey üç yüz franga 

almış. Herkese tutturabildiklerine satmışlar. Vapur için bilet pāzārlığı ilk def‘a işittim.  

 

Rodosluların ‘umūmen çarşıyı kapatarak bir cem-i ġafīr ile beni teşyī‘ arzūsunda 

olduklarını söylemelerini üzerine benim bunu arzū etmeyeceğimi bildiğinden kendisi 

men‘ettiğini Ḥüseyin Rāġıb Bey vapurda söyledi. //XXIV-09// 

 

10 Lunedi 

 

30 Rebī‘ülāḫir xx 1339 1921 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at yedi buçukta Finike’ye geldik. Vapur Finike’ye taḳarrüb eder iken 

xxx ‘Osmānlı bayrağını keşīde etti. Yārabbī sancağımızı manṣūr ve mu‘azzez eyle.  
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Sā‘at dokuzda Ḳā’im-i Maḳām-ı Ḳaẓā ile Ḳāḍī Efendi geldiler. Ḳā’im-i Maḳām 

Rusçuklu bizim Rıẓā Bey’in oğlu Fu’ād Beydir.  

 

Ba‘deżżuhr ikide Finike’den ḥareket ettik. Dört buçukta (Adresan) Limānı’na dāḫil 

olduk. Geceyi orada geçirdik. Havā sākin idi faḳaṭ Antalya’nın limānı olmadığından 

fırtınadan korkarak geceyi vapur bu limānda geçirdi. Nıṣfülleylden* [*دن  c�2 ا���

yazılmış] sonra ḥareket etti.  

 

Elmalılı Đdrīs Ağa Finike’den vapura geldi. Birlikte Antalya’ya gidiyoruz. Finike’de 

bulunan kendi baġçesi maḥṣūlünden bir küfe portakal ve mandalina getirdi rüfeḳā bol 

bol ekl etmektedir. //XXIV-10// 

 

11 Martedi 

 

1 Cemāẕiyyülūlā 1339 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at yedide Antalya’ya lehulḥamd velminne sālimen muvāṣalat ettik. 

Ādem Ağa’nın oteline indim. Mutaṣarrıf ve bilcümle me’mūrīn ve eşrāf geldiler. 

Kātib-i ‘Adl Rıẓā Efendi ve Müftī Efendi ve Evḳāf Me’mūru Aḥmed Efendi her biri 

kendi ḫānelerine da‘vet ettiler. Teşekkür ettim i‘tiẕār ettim. xx Đstīnāf a‘ẓāsından 

mekteb refīḳim Ḫulūṣī Efendi de da‘vet etti ona da teşekkür ettim.  

 

Öğleden sonra Müftī geldi geldi pek ıṣrār etti muvāfaḳat ettim Müftī Efendi’nin 

ḫānesine geldim. Ahālī-i müslime otelde oturmaklığımı münāsib görmüyorlar imiş.  

 

Ankara’da Posta Müdīri Ṣabrī Bey’den telgraf aldım. Ḫōşāmedī ediyor.  

 

Oğlum Su‘ād’a Đtalyanların telsiziyle muvāṣalatımı mübeyyin bir telgraf yazdım. Üç 

lira ücret verdim. //XXIV-11// 

 

12 Mercoledi 

 

2 C 
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Ṣabāḥleyin sā‘at onda Đtalya’nın ‘askerī kumandanı ziyārete geldi. Antalya’nın yeni 

ḳāḍīsı bu gece gelmiş. Bu ṣabāḥ geldi görüştüm. Manṣūr Efendi nāmında evvelce 

Nevşehir’de tanıdığım Elmalılı bir ẕāttır. ‘Ā’ileme bir mektūb gönderdim. Nümero 

(1) 

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretlerine bir telgraf yazdım. Đnönü cebhesindeki Yūnān’a 

karşı muvaffaḳiyyeti tebrīk ettim. Hey’et-i muḥtereme-i milliyyeye ta‘żīm ve iḥtirām 

ettiğimi yazdım.  

 

Konya Vālī-i Esbaḳı Ḥüsnī Bey bugün vapur ile geldi görüştüm.  

 

Öğleden sonra Antalya Mutaṣarrıf ve Kumandanı ‘Āşir Bey’i ziyāret ettim. Ḳāḍī ile 

istīnāf müdde‘ī-i ‘umūmīsini de maḳāmlarında ziyāret ettim. //XXIV-12// 

 

13 Giovedi 

 

3 C 1339 

 

Refīḳama telsiz telgrafla yazdım pāra istedim. “Đstediğim eşyāyı gönderiniz 

ṣıḥḥatinizi bildiriniz.” dedim. Đtalya ‘askerī kumandanı kendi şifreleriyle yazmış 

cevāb alınca getireceğini söylemiş.  

 

Ḥaḳḳī Cemāl Bey’i ṭarafımdan Đtalya kumandanına i‘āde-i ziyārete göndermiş idim 

ona söylemiş. Telgraf ücretini almadılar. //XXIV-13// 

 

14 Venerdi 

 

X Cemāẕiyyülūlā 1339 

 

Cum‘a 

 

‘Aşkī Bey geldi. “Ankara’dan istiḫbārāt müdīr-i ‘umūmīsinden telgraf aldım ḥükūmet 

nāmına beyān-ı ḫōşāmedī ediliyor.” dedi. Cum‘a namāzını Paşa Cāmi‘i’nde edā ettim. 

Ba‘deṣṣalāt mevlid-i şerīf ḳırā’at edildi. Ḥāfıż° (°Cāmi‘-i ‘Atīk’in imām ve ḫaṭībi) 
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Murād Efendi’nin ḳırā’ati ve ṣadāsı* [*�7ا�I yazılmış] şāyān-ı taḳdīrdir. Burada pek 

güzel Ḳur’ān okur ḫōş ṣadālı ḥāfıżlar var. Tunkalızāde Ḥāfıż Meḥmed’in de ṣadāyısı 

güzeldir.  

 

Halk cāmi‘-i şerīften çıktıktan sonra telgrafḫānenin önüne ḳadar benimle berāber 

geldiler. Orada bir telgraf ṣūreti okudular ki Büyük Millet Meclisi’ne yazılmıştır. 

‘Umūm nāmına benim de imẓā etmekliğimi teklīf ettiler. Ṭabī‘ī reddedemedim imẓā 

ettim. Müftī ve Belediyye Re’īsi’nin de imẓāsı vardır. Müftī Efendi’nin ismi Aḥmed 

Ḥamdī Efendi’dir. Benim imẓām pek de muvāfıḳ değilse de ‘umūm-ı ḫalḳ 

muvācehesinde reddetmek efkār-ı ḫalḳı tereddüde sevḳedebilir mülāḥażasıyla bilā 

tereddüd imẓā ettim. Sonra Müftī Aḥmed Ḥamdī Efendi’ye bunun doğru olmadığını 

söyledim. O da taḳdīr etti. Ammā ġaleyān-ı millīnin önüne geçemediğini söyledi ve 

Ankara’da Şer‘iyye Vekāleti’ne ayrıca bir telgraf yazdı bugünkü teżāhürātı 

bildirmekle berāber Büyük Millet Meclisi’ne yazılan telgrafı benim de imẓā 

etmekliğim için vuḳū‘bulan millī arzūya ittibā‘an mecbūr bulunmuş olduğumu yazdı. 

//XXIV-14// 

 

15 Sabato 

 

Kānūn-i Sānī 

 

6 C 1339 1921  

 

Cum‘a ertesi 

 

‘Adliyye Müfettişi Tevfīḳ Bey geldi. Biri Aksarāylı Vehbī Efendi’den dīgeri 

Nevşehir’den bizim Faḫrī Efendi’den iki telgraf almış. Ne ḳadar pāraya iḥtiyācım var 

ise telgrafla bildirmesini Tevfīḳ Bey’den ricā ediyorlar. Teşekkürātımı yazmasını 

Tevfīḳ Bey’den ricā ettim. Şimdilik lüzūmu ḳadar pāram olduğunu söyledim.  

 

Eyyūb Ṣabrī Bey’den ve bizim Ġālib’den telgraflar aldım.  

 

Vasaṭī sā‘at beşte Đtalya konsolosu geldi. Şimdiye ḳadar gelemediğinden i‘tiẕār etti. 

Kalkıp gideceği zamān tekrār i‘tiẕār etmesine nażaran ziyāret için emir aldığını irā’e 
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anlaşılıyor idi. Necmeddīn Mollā Bey’e yazdığım telsiz telgrafın keşīde edildiğini ve 

gerek Đstanbul ve gerek Malta ve sā’ir maḥaller ile muḫābereye dā’imā vesāṭete ḥāẓır 

bulunduğunu mükerreren söyledi.  

 

Necmeddīn Mollā Bey’e yazdığım telgraf ücretini ‘Aşkī Bey vāsıṭasıyla te’diyye 

etmek istedim almadılar. Artık bir daha yazmam. //XXIV-15// 

 

16 Domenica 

 

6 1921 

 

Mutaṣarrıf ‘Āşir Bey öğleden sonra geldi. Muṣṭafā Kemāl Paşa’dan gelen şifre 

telgrafın maḥlūlünü verdi. Ba‘ẓı kelimeler tamāmiyle ḥalledilememiştir. Şifre bana 

maḫṣūṣ olarak gönderilmiştir. Me’āli telgrafıma cevāb ve teşekkür ve vürūdumu 

büyük memnūniyyetle karşıladığını beyān ve ifādeden ‘ibārettir. Ta’rīḫi 15 Kānūn-i 

Sānī 37.  

 

Behcet Bey’in maḫdūmu Sedād bugün Đstanbul’dan geldi.  

 

Şifre maḥlūlünü ‘aynen ḳaydediyorum: 

 

“Teke Mutaṣarrıflığına 

 

Esbaḳ Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine maḫṣūṣtur.  

 

Teşrīf-i ‘ālīlerini büyük memnūniyyetle karşı ع � J ‘arẓ-ı tebrīkāt ve ḥissiyyāt-ı 

vaṭanperverānelerine teşekkür ederim Efendim.  

 

15/1/37 

 

Büyük Millet Meclisi Re’īsi  

Muṣṭafā Kemāl.” //XXIV-16// 

 

17 Lunedi 
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7X C Kānūn-i Sānī 

 

Antalya Đtalya konsolosu vāsıṭasıyla bugün refīḳama bir mektūb gönderdim. Dünkü 

ta’rīḫli nümero (2). Konya Vālīsi Arnavud Ḥaydar Bey geldi. ‘Ā’ilesi Đstanbul’dan 

geliyor imiş. Erenköyü’nde bizim komşudur. Đstediğim şeyleri onlar ile 

göndereceklerini ümmīd ederim. Lloyd Tirol vapurunun bugün Đstanbul’dan ḥareket 

edeceği Çanakḳal‘e Đzmir Rodos Antalya’ya geleceği Vaḳit gazetesinde yazılıdır. 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’den Eskişehir’den telgraf aldım. Hem tebrīk hem de da‘vet 

ediyor. Teşekkür ettim bili‘tiẕār Ürgüb’e gideceğimi istirāḥate muḥtāc bulunduğumu 

yazdım.  

 

Refīḳama yazdığım mektūbu konsolos resmī evrāḳı içinde göndereceğini Ḥaḳḳī 

Cemāl Bey’e söylemiş ve ‘ā’ileme kumandan vāsıṭasıyla keşīde edilen telgrafı te’kīd 

etmiştir.  

 

Ḥaḳḳī Cemāl Bey’i ṭarafımdan konsolosa ziyāretini i‘ādeye göndermiş idim. //XXIV-

17// 

 

18 Martedi 

 

8 Cemāẕiyyülūlā 1339 Salı 

 

Necmeddīn Mollā Bey’e Münih’e Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa’ya Malta’ya birer mektūb 

gönderdim. //XXIV-18// 

 

19 Mercoledi 

 

8 9 C 1339 1921 1 

 

Onbirinci Fırḳa Müşāvir-i ‘Adlīsi Ḥasan Ṣabrī Efendi Kilisaḥiṣārlı Eskişehir 

merkezinde müstaḫdem geldi görüştüm.  
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Bugün Đstanbul’dan telsiz ile Đtalya kumandanına “Ḫayrī Efendi’nin ‘ā’ilesi kemāl-i 

ṣıḥḥattedir. ‘Ā’ilesi Rodos’ta Bella Vista Oteli’ne yüz lira göndermiştir. Đmẓā: 

Dersa‘ādet’de Đtalya Mīralayı.” Okunmuyor.  

 

Ürgüb’den Ḳāsım’dan telgraf aldım. Bekliyor.  

 

Ankara’dan Eyyūb Ṣabrī Bey’den Antalya’da Ḥalīm Bey’e Ürgüb’e gider isem beş 

altı arkadaşla ziyāretime geleceklerini yazıyor. Ürgüb’e gideceğimi faḳaṭ yollarda 

te’eḫḫür edeceğimi Ürgüb’den kendisine mektūb yazacağımı Ḥalīm Bey telgrafla 

cevāben yazmıştır.  

 

Velī‘ahd Mecīd Efendi Ḥaẓretlerine Đtalya konsolosu vāsıṭasıyla bir ‘arīẓa taḳdīm 

ettim.  

 

Bālādaki telgrafı Konya Vālī-i Sābıḳı Ḥaydar Beyle Bey kumandandan getirdi. 

//XXIV-19// 

 

20 Giovedi 

 

10 Cemāẕiyyülūlā 1339 1921 

 

Pençşenbih 

 

Ḳudüslü* [*���*�
 yazılmış] ‘Abdülḳādir Efendi Roma’ya müteveccihen Antalya’dan 

ḥareket etti. Đki gündür mütemādiyyen yağmur yağıyor. Bugün ṣabāḥleyin ābdest alır 

iken ayaklarımda biraz şiş gördüm. Malta’da olur idi. Malta’dan ayrıldıktan sonra ilk 

def‘a oluyor. Rodos’ta eşrāftan Bandırma Ḳā’im-i Maḳām-ı Sābıḳı Şevket Bey’e 

mektūb gönderdim. Bella Vista’ya gönderilen yüz lirayı Antalya’da ‘Aşkī Bey’e 

göndermesini bildirdim. //XXIV-20// 

 

21 Venerdi 

 

11 Cemāẕiyyülūlā  
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Cum‘a 

 

Ṣabāḥleyin ‘Adliyye Müfettişi Tevfīḳ Bey geldi. ‘Ā’ilemin ṣıḥḥatini telsiz telgrafla 

sorup bana teblīġ etmelerinden dolayı Đtalya Kumandanı’na gönderdim teşekkür 

ettim.  

 

Ḥabīb Bey’e Đstanbul’a Sūdī Bey’e Roma’ya birer mektūb gönderdim. Đtalya 

Konsolosḫānesini vesāṭet etti.  

 

Bugün Galiçya vapuru Đstanbul’a gidiyor. Milano vapuru Đstanbul’dan geldi. //XXIV-

21// 

 

22 Sabato 

 

12 Cemāẕiyyülūlā 1339 1337 1921 

 

Oğlum Su‘ād’ın 13 Kānūn-i Sānī 921 ta’rīḫli bir mektūbunu aldım. Rodos’a Otel 

Bella Vista’ya göndermiş oradan geldi. Dayısı Rā’if Bey Almanya’da taḫṣīli için 

istiyor imiş? 

 

Roma’dan beri bana refāḳat eden Ṭrābluslu Kemāl Efendi eşyā-yı ticāriyyesini alarak 

iki ‘araba ile Eskişehir’e müteveccihen bugün ḥareket etti. //XXIV-22// 

 

23 Domenica 

 

13 1339 1921 

 

Çok şükür bugün havā açıldı. Đstanbul’dan Tirol vapuru geldi.  

 

Öğleden sonra Antalya’da ‘Osmān Efendi’nin baġçesine Müftī Efendiyle berāber 

gittik. Güzel bir portakal baġçesidir.  

 

Bugün pāzār olduğu için Đtalyanlar postayı vermediler yarına kaldı. //XXIV-23// 
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24 Lunedi 

 

14 Cemāẕiyyülūlā 

 

Yollar çamur olduğundan birkaç gün tavaḳḳuf etmemi Đtalyan Kumandanı söylemiş 

olduğundan bugün ḥareket edemeyeceğiz.  

 

Medresetülmüteḫaṣṣısīnden* [*6تخ���د� k7��9 yazılmış] fıḳıh şu‘besinden me’ẕūn ا�

Aksekili Antalya’da Ḥüseyin Ḥüsnī Efendi geldi.  

 

Rodos’tan Şevket Bey’den mektūb aldım. Ḥācī Evliyā Efendi Rodos’ta (Salamon 

Elḫaẕaf Maḫdūmları) Bankası vāsıṭasıyla iki yüz lira gönderdiğini ve Antalya 

şu‘besine yazıldığını yazıyor.  

 

Ürgüb’den Sa‘dī Efendi’den telgraf aldım. “Pāraya lüzūm varsa göndereyim.” diyor. 

Isparta Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi ‘Alī Rıẓā Bey de tebrīk telgrafı yazıyor. Cevāblarını 

yazdım.  

 

Elḫaẕaf Bankası’na (Antalya) ḥavāle gelmiş ise de Şevket Bey’in mektūbunu 

göndrdüler benden sened alarak iki yüz lirayı Hilāl-ı Aḥmer Ṭabībi Ürgüblü Reşīd 

Bey vāsıṭasıyla verdiler.  

 

Malta’da Ra’uf Bey’e mektūb gönderdim. Roma’da Ẓiyā Bey’e de yazdım. //XXIV-

24// 

 

25 Martedi 

 

15 - 1339 

 

Refīḳamdan bugün bir mektūb aldım. 16 Kānūn-i Sānī 337 ta’rīḫlidir. Buradan 

Kumandanın keşīde ettiği telgraf üzerine o gün Đtalya ḳarārgāhından Türkçe bilir bir 

ẓābiṭ Erenköyü’ne gitmiş kayınvālide ile görüşmüş meẕkūr mektūbu ẓābiṭe vermişler. 

Rodos’ta Şevket Bey’e mektūb yazdım iki yüz lirayı aldığımı bildirdim yüz liranın da 

irsāline himmet buyurmalarını ‘Aşkī Bey’e göndermelerini iş‘ār ettim.  
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Şeyḫ Sünūsī Seyyid Aḥmedüşşerīf Ḥaẓretlerinin yāverleri Hādī Beyle Ṣāliḥ Bey’i 

gördüm. Elyevm Ḳayṣeriyye’de bulunan müşārünileyhe gidecek otomobil* [* ا	+	*�

yazılmış] ile har ḥareketimi ḳarārlaştırdık. Allāhü ‘Ażīmüşşān ḳısmet eder de bir 

māni‘ żuhūr etmez ise inşā’allāhürraḥmān* [*ن� yazılmış] yarın Burdur’a ا2شاا���ا���

gideceğiz. //XXIV-25// 

 

26 Mercoledi 

 

16 Cemāẕiyyülūlā  

 

Refīḳama bir mektūb gönderdim. Malta’ya Ḥācī ‘Ādil Bey’e de yazdım.  

 

Sā‘at vasaṭī bir buçukta Antalya’dan ḥareket ettik. Kırkgöz’e varmadan lastik patladı. 

Bir sā‘at ḳadar vaḳit ẓāyi‘ ettik. Kırkgöz’ü geçtikten sonra Çubuk Boğazı’nda bir 

yokuşta otomobil* [* yazılmış] kaldı. Bir sā‘atten beri çalışıyorlar ḥālā ا	+	�9

buradayız. Ġālibā geceyi bu dağ başında geçireceğiz. Allāh mu‘īnimiz olsun. Güneş 

ġurūb ediyor. Sā‘at vasaṭī altıdır* [*�� �1ا� yazılmış]. Tek bārgirli bir ‘araba bulduk 

Sedād ile bindik Ḥāfıż Paşa ḳahvesine yollandık. Yokuşun nihāyetlerinde otomobil 

bize yetişti. ‘Arabayı savdık ḫaṭā etmişiz. Otomobil son yokuşu çıkamadı bir dereye 

düştü. Bereket biz içinde değildik. Oradan bir buçuk sā‘at ḳadar yürüdük. Ḥāfıż Bey 

(Paşa) çiftliğinde Ḫalīl Çavuş odasına misāfir olduk. Gece Ṣabrī Efendi’yi bir ‘araba 

ile gönderdim. Otomobilci ile Şeyḫ Ḥaẓretlerinin ādamı ‘Osmān otomblimobili 

bırakamamışlar eşyāyı getirdi. Çiftliğe vuṣūlümüzde sā‘at on idi. En büyük eve° (°Bu 

o Konya evḳāf müdīrliğinden ‘azledilen Cumālī Efendi’nin çiftlik de onun imiş) 

mürāca‘at ettik ḳabūl etmediler. Evvelā ḳahveyi bulduk oradan Allāh rāẓī olsun Ḫalīl 

Çavuş’un odasına geldik. //XXIV-26// 

 

27 Giovedi 

 

17 – 1339  

 

Sā‘at sekizde a nāḥiyye müdīrine (Bādemağacı° °Kızılkaya nāḥiyyesinin merkezi) 

nāḥiyyesine Ṣabrī Efendi bir teẕkere yazdı. Otomobili çıkarmak için iki manda ile beş 
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on kişinin imdāda göndermesini ricā etti. Aḫşām Dün gece bizi ḳabūl* [*ل	&
 

yazılmış] etmeyen evsāhibi geldi. Đ‘tiẕār etti evine da‘vet etti. Gitmedim. Bādemağacı 

Nāḥiyyesi’nin Müdīriyle Jandarma Kumandanı geldiler bir takım ādamlar ile 

otomobili kurtarmağa gittiler.  

 

Sā‘at vasaṭī yarımda Đtalyanların otomobili geçti. Bizim otomobile yardım 

etmemişler.  

 

Müdīr Şerīf Ḫayrī ve Jandarma Kumandanı ‘Osmān Nūrī Efendilerin himmet ve 

mesā‘īleri şāyān-ı şükrāndır. Mutaṣarrıf ‘Āşir Beyefendi’ye yazılacaktır* [*��%���'ز�' 

yazılmış].  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at üç buçukta Ḥāfıż Bey çiftliğinden ayrıldıktan x yarım sā‘at sonra 

lastik patladı bir sā‘at ẓāyi‘ ettik. Biraz daha gittik benzin deposu bozuldu. Yine 

yayan Seyyidī köyüne gittik. Đbrāhīm Ağa’nın odasına misāfir olduk. Bu köy Çivioğlu 

ile şerīki Maḥmūd Efendi nāmlarında iki ādamın çiftliği imiş. Aralarında da‘vā 

olduğunu söylediler. Bugün de bir sā‘atten ziyāde yol yürüdük. Geceyi rāḥat geçirdik. 

//XXIV-27// 

 

28 Venerdi 

 

18 Cemāẕiyyülūlā  

 

Ṣabāḥleyin kar yağıyor. Sā‘at sekizde Seyyidi köyünden atlar ile ḥareket ettik. Dokuz 

buçukta Çeltikçi* [*�1آج��� yazılmış] köyüne geldik. Otomobil berbād bir ḥālde 

‘araba bekliyoruz. Sā‘at iki buçukta Burdur’dan Behcet Beyefendiyle Burdur 

Belediyye Re’īsi Çilzāde Faḫreddīn Ağa bir ‘araba ile geldiler. Otomobil ile yola 

çıktık. Yine bir çok tavaḳḳuflar ve yayan yürümeler ile pek çok zaḥmet çekerek 

nihāyet sā‘at sekiz buçukta Burdur’a muvāṣalat edebildik.  

 

Behcet Bey’in vürūdundan evvel Çeltikçi köyüne Burdur’dan yolculardan ‘Alāiyye 

müdde‘ī-i ‘umūmī mu‘āvini Dinarlı bir efendi geldi görüştü. X Dün Burdur’da 

‘ācizlerinin geleceğim dellāl ile ḫalḳa i‘lān edilmiş bütün ahālī çarşıyı kapayıp 

memleket ḫāricine çıkmış olduğunu söyledi. Müte’essir oldum faḳaṭ memnūn 
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olmadım. Rabbim ḫayırlar iḥsān buyursun nümāyişlerden teşe’üm* [*JE1ش yazılmış] 

ederim. //XXIV-28// 

 

29 Sabato 

 

19 – 1339 

 

Dün gece yağmur ile gelmiş idik ṣabāḥleyin bir karıştan ziyāde kar yağdığını gördüm.  

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya telgraf yazdım. Burdur’dan Afyon’a Ulukışla’dan da Ürgüb’e 

otomobil ricā ettim.  

 

Uluborlu Ḳā’im-i Maḳāmı Sa‘īd Bey’den ve nāḥiyye ahālīsi nāmına Keçiborlu 

Nahiyyesi Müdīri Zühdī Efendi’den telgraflar aldım.  

 

Bir kundura ısmarladım.  

 

Bugün rāḥatsızım kimseyi ḳabūl edemedim. Havā pek rūzgārlı ve soğuktur.  

 

Antalya Mutaṣarrıfı ‘Āşir Bey’e mektūb yazdım Kızılkaya Nāḥiyyesi Müdīr ile 

Jandarma Kumandanı’nın mesā‘īsini bildirdim. //XXIV-29// 

 

30 Domenica 

 

20 Cemāẕiyyülūlā 1921 

 

Ṣabāḥleyin havā açık rūzgār durmuş faḳaṭ ayazdır.  

 

Mutaṣarrıf Safā Bey ile eşrāftan, müftī ile berāber ‘ulemādan bir çok ẕevāt geldi.  

 

Maḥkeme hey’eti ve Kumandan Mażhar Bey geldiler. Ankara’da Meb‘ūs Aksarāylı 

Vehbī Efendi’ye bir mektūb yazdım. Bana Đstanbul’dan gönderilecek meblaġı birāderi 

Meḥmed Efendi’nin ḳabūl etmesini ve kendisinin de bana īsālini te’mīn eylemesini 

ricā ettim.  
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Şöyle bir telgraf aldım.  

 

“Burdur’da Esbaḳ Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Cihet-i ‘askeriyye elinde otomobil olmadığı gibi berfin kesreti ḥasebiyle de 

Amerikalılardan ücretle tedārik edilecek otomobilin taḥrīki de mümkin olamadığı 

Müdāfa‘a-i Milliyye’nin emirleri üzerine ‘arẓ-ı ma‘lūmāt ve başkaca yapılacak 

emirlerinize intiżār olunur.  

 

Ḳayṣeri Aḫẕ-ı ‘Asker Ḳalemi Re’īsi 

Emrullāh  

 

29/1/37.” 

 

Ben böyle bir teşebbüste bulunmadığımdan bu telgraf bana cevāb değildir. 

Żannederim Antalya Mutaṣarrıfı ‘Āşir Bey’in Müdāfa‘a-i Milliyye vekīline yazmış 

olduğu telgraf üzerine ma‘lūmāttır. //XXIV-30// 

 

31 Lunedi 

 

Kānūn-i Sānī 

 

21 – 1339 1921 Pāzār ertesi 

 

Đki gündür kan ẓāyi‘ ediyorum. Adanalı ta’rīḫ mu‘allimi bizim Niyāzī’nin birāderi 

Doktor Celāl Bey Burdur’daki Hilāl-ı Aḥmer Ḫastaḫānesi’nin serṭabībi 

bulunduğundan geldi ilaç verdi. Bir su verdi. Günde yirmi damlayı tecāvüz etmemek 

üzere alınacaktır. //XXIV-31// 

 

Đ‘tirāfāt 

 

Note 
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22 

 

Enderūnī Vāsıf’ın  

 

Giymek var birliğinde iştibāhı 

Cihānın ḫāliḳi sensin Đlāhī 

Ẕelīl etme bu ‘abd-ı rū-siyāhı 

Amān ey pādişāhlar pādişāhı 

 

Her ‘Alī Ḥaydar değil her seyfe denmez Ẕūlfiḳār 

 

(‘Đzzet Mollā) 

 

Böyle her dem serfürūdan bana ḳaṣdın ey felek  

Cāh ve iḳbālinden istikrāhı söyletmek midir 

 

(Kemāl Bey) 

 

Ölümden iḥtizār etmekten ölmek bence evlādır.  

 

(Volter - Nācī) //XXIV-32// 

 

Febbraio 

 

1 Martedi 

 

23 Cemāẕiyyülūlā 1339 Şubāṭ 1337 1921 Salı 

 

Kan ḥālā devām ediyor.  

 

Bugün Muṣṭafā Kemāl Paşa’dan telgraf aldım. ‘Aynen ḳaydediyorum.  

 

“Burdur’da Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 
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C 29/1/37 tle ‘adem-i mevcūdiyyeti ḥasebiyle Ẕāt-ı ‘Ālīlerine otomobil taḫṣīṣine 

imkān bulunamadığından rāḥatça seyāḥatiniz esbābının te’mīni īcāb edenlere 

yazılmıştır Efendim.  

 

31/1/37 

 

Türkiyye Büyük Millet Meclisi Re’īsi  

Muṣṭafā Kemāl.” 

 

‘Aynı ta’rīḫle mutaṣarrıfa da yazılmış seyāḥatimde a‘żamī teshīlāt irā’esi ricā 

edilmiştir.  

 

Antalya Mutaṣarrıfı ‘Āşir Bey’den Burdur Mutaṣarrıfı’na gelen telgrafta şifre: 

Burdur’da olup olmadığım soruluyor.  

 

Elyevm Burdur’da muḳīm Bursalı Meḥmed Bahā Bey nāmında tanımadığım bir ẕāt 

vaḳtiyle kendilerine ‘ā’id evḳāfın neżāretçe ẓabṭedilmesinden dolayı ‘aleyhimde 

bulunuyor imiş. Olur ya. //XXIV-33//  

 

2 Mercoledi 

 

24 1339 1921 

 

Kunduram geldi. Đyi yapmış. Bu aḫşām Bāḳībeyxxxzāde Reşīd Bey’e yemeğe 

med‘ūuz.  

 

Mutaṣarrıf ve ḳāḍī ve me’mūrīn ve eşrāf ve ‘ulemādan birçok ẕevāt med‘ū idiler. 

Reşīd Bey’in ḫānesinde ġāyet nefīs yemek yapıyorlar. Reşīd Bey’in küçük birāderi 

Burdur Meb‘ūsu Ḥüseyin Beydir.  

 

Bugün ḫaylī yağmur yağdı. Sokakları çok çamurdur. Bunu evlerin kerpīç olmasına ve 

birkaç sene muḳaddem bir ḥareket-i arẓla memleket ḫarāb bulunmasına ‘aṭfediyorlar. 

Bunun da te’sīri olduğunda şübhe yok ise de ḥükūmetin ve belediyyenin 

himmetsizliği pek żāhir ve āşikārdır.  
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Kundura için on üç lira – varaḳa-i – nakdiyye istediler bir lira da faẓla verdim. 

//XXIV-34// 

 

3 Giovedi 

 

25 Cemāẕiyyülūlā  

 

Refīḳama buradan – Burdur’dan – bir mektūb yazdım.  

 

Erzincan’a tābi‘ Kemāḥ eşrāfından Ṣıddīḳ Beyle Ṭāhirpaşazāde Ḥālet Bey’den 

evvelce yazdığım telgrafa cevāb aldım. Bu telgrafları Behcet Beyle yazdığımız bir 

mektūba leffederek Malta’ya Sābit Bey’e gönderdik. Sedād Antalya’da postaya 

verecektir. /35// 

 

4 Venerdi 

 

26 1339 1921 

 

Refīḳama bir mektūb yazdım – Burdur’dan -. Antalya’da Hilāl-i Aḥmer Ṭabībi Reşīd 

Bey’e de mektūb yazdım. Öğleden sonra Burdur ‘ulemāsından Ḫaṭībzāde Ḥācī 

Meḥmed Efendi geldi. Müṭāla‘alı bir ẕāttır. Bu aḫşām ṭa‘āmını Burdur eşrāfından 

Maḥmūd Bey’in ḫānesinde ettik.  

 

Seyyidī köyünde iken ahālī ile çiftlik ṣāḥibi Maḥmūd Efendi arasında tekevvün eden 

da‘vālardan dolayı Đbrāhīm Ağa’nın odasında köylüler tażallum-ı ḥāl ettiler. Ben de 

da‘vānın ‘adl ve ḥaḳḳa tevfīḳan rü’yet olunması için Ḳāḍī Efendi’nin nażar-ı diḳḳatini 

celbedeceğimi va‘ad etmiş idim. Bugün Ḫaṭībzāde Efendiyle berāber Da‘vā Vekīli 

Fu’ād Bey ve livā cezā re’īsi gelmişler idi. Fu’ād meẕkūr da‘vāda çiftlik ṣāḥibinin 

vekīli olduğundan ṣulḥan tesviyye-i maṣlaḥat etmesini söyledim muvāfaḳat etti. 

“Ḫaṭībzāde Efendi ẕāten livāda müteḥaddis bir çok da‘vāyı ṣulḥan tesviyye etmekte 

olduğundan bu da‘vāyı da ṣulḥ ederse benim müvekkilim de müstefīd olur.” dedi. Ben 

de ḫāceden ricā ettim o da ma‘elmemnūniyye ḳabūl etti. “Köylülere ḫaber gönderir 

celbeder ṣulḥan tesviyye ederim.” dedi. //XXIV-36// 
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5 Sabato 

 

27 Cemāẕiyyülūlā 

 

ġāyet ḳuvvet-i sermā 

 

Isparta Jandarma Mülāzımı Meḥmed Fevzī Efendi’den telgraf aldım. Kīmyāger 

Aḥmed Bey’in birāderi imiş.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Burdur Belediyye Re’īsi Faḫreddīn Bey’in ḫānesinde ettik. Isparta 

Reji Müdīri’ni Ṣıḥḥiyye Müdīri bana taḳdīm etti. Ḳayṣeriyyeli Akçakoyunlu müftī 

müftīsi aḥfādından imiş. Dayım Aḥmed Ṭāhir Efendi merḥūmun üstādıdır. Bu ẕāt 

Ṣıḥḥiyye Müdīri’nin ḳā’im-i pederidir. Hemşīrezādesi ‘Alī Efendi benimle berāber 

Ürgüb’e ḳadar gidecektir. Reji Müdīri’nin ismi Baḥrī Efendidir.  

 

Đlk ع#* [*manası çözülememiştir] //XXIV-37// 

 

6 Domenica 

 

28  

 

Bu ṣabāḥ havā pek güzeldir. Đnşā’allāhürraḥman yarın ḥareket edeceğiz.  

 

Muvaffaḳiyyet. 

 

Burdur Meb‘ūsu Bāḳībeyzāde Ḥüseyin Beyle Ḫāceḫaṭībzāde Meḥmed Efendi ve 

Belediyye Başkātibi Ḥācī Efendi geldiler. Cehārşenbihe ḳadar te’ḫīr-i ‘azīmet 

etmekliğimi teklīf ve mükerreren ricā ettiler. Đ‘tiẕār ettim ‘afvlarını ricā ettim. 

//XXIV-38// 

 

7 Lunedi 

 

29 Cemāẕiyyülevvel  
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Sā‘at dokuzda Burdur’dan ḥareket ettik. Taḳbīl-i yed. Gölbaşı köyü civārında lastik 

patladı. Đki sā‘at ẓāyi‘ ettik. Ba‘deżżuhr sā‘at iki buçukta Dinar’a vāṣıl olduk. Ḳāḍī 

Niyāzī Efendiyle beldenin mülkī ve ‘askerī me’mūrları ve eşrāfı bir sā‘at mesāfeden 

istiḳbāl ettiler. Beldeye misāfir ettiler. Belediyye Re’īsi Ḥācī ‘Ömer Efendidir. 

Beldenin havāsı sıtmalı suyu da iyi değildir. Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu Çal 

Müftīzādesi Muṣṭafā Ḫulūṣī Efendi aḫşāmdan sonra Dinar’a gelmiş. Misāfir olduğum 

belediyye dā’iresine geldi görüştüm. Yarın birkaç gün için memleketine gidecektir.  

 

Burdur’dan ḥareket eder iken Ankara Ḥükūmeti ṭarafından Londra’daki konferansa 

muraḫḫaṣ ta‘yīn olunan on sekiz ẕātın esāmīsi teblīġ olunuyor. Dinar’a yarın 

Karaḥiṣār’dan ḥareket edecekleri teblīġ edilmiştir. Bekir Sāmī Bey Ḥācī Bey Ḫüsrev 

Bey ve sā’iredir. Münīr Bey Muvaffaḳ Bey Niyāzī Bey de müşāvirdirler. //XXIV-39// 

 

8 Martedi 

 

30 Cemāẕiyyülūlā 

 

Dün eşyāmızı vaẓ‘ettiğimiz ‘araba Afyon’a ḳadar gitmek istememiş. Menzil 

Kumandanı erkān-ı ḥarbiyye binbaşılarından Şemseddīn Bey dün gece “Menzil 

‘arabalarından bir dāne vereyim.” demiş idi. Ona ḫaber gönderdik. Sonra rāẓī oldu. 

Vasaṭī sekizde Dinar’dan ḥareket ettik. Sandıklı’ya* [*�'��-	��� yazılmış] sekiz 

kilometroya mesāfe kala lastik patladı. Sā‘at on idi. Vasaṭī sā‘at on ikide Sandıklı’ya* 

[*�'��-	��� yazılmış] vāṣıl olduk. Belediyyeye indirdiler. Suyu ve havāsı güzeldir. 

‘Ulemādan Meḥmed Emīn Efendi maḫdūmuyla birlikte geldi. Bizim Sa‘dī Efendi’ye 

pek müteveccihtir. Belediyye Re’īsi’nin ḫānesinde yattık. Đsmi Đbrāhīm Ḥaḳḳīdır.  

 

Muraḫḫaṣlar geldi. Hemān cümlesi belediyye dā’iresine geldiler görüştüm. Bekir 

Sāmī Beyefendiyle ḫuṣūṣī yarım sā‘at ḳadar görüştük. Evvelce Đtalya’ya ve Fransa’ya 

gidecekler oradan da‘vet vuḳū‘bulur ise Londra’ya gidecekler. Aldıkları ta‘līmāt 

Mīsāk-ı Millī’de ta‘yīn olunan aḥvāl üzerine ṣulḥ etmektir. Sevr Mu‘āhedesi’ni 

ġayrimevcūd ‘addediyorlar.  

 

Bekir Sāmī Bey Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya benim için bir şifre yazmış. //XXIV-40// 
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9 Mercoledi 

 

1 Cemāẕiyyüluḫrā 1339 1921 

 

Cehārşenbih 

 

Bekir Sāmī Bey’in taḥt-ı riyāsetinde bulunan ṣulḥ hey’et-i muraḫḫaṣası ṣabāḥleyin 

sā‘at sekizde Sandıklı’dan** [*ن���-��� yazılmış] ḥareket etti. Biz de onları müte‘āḳib 

ḥareket ettik. Bir sā‘at gittikten sonra lastik patladı. On a buçuğa ḳadar vaḳit ẓāyi‘ 

ettik. Yarım sā‘at sonra yine patladı. Damlalı Boğaz’da Derbend ḳahvesine gelmiş 

idik. Biraz ısındık ṭa‘ām ettik. Bu ḳahve Afyon ile Sandıklı* [*��-	��� yazılmış] 

arasında nıṣf-ı ṭarīḳtedir. Afyon’a üç sā‘at ḳadar mesāfede benzin bitti. ‘Araba ile 

gitmeye mecbūr kaldık. Bereket Kumandan Faḫreddīn Bey otomobili göndermiş 

onunla* [*��%2	ا yazılmış] sā‘at üçte Afyonkaraḥiṣārı’na vāṣıl olduk. Şehre ḳarīb bir 

maḥalde On Đkinci Kolordu Kumandanı Faḫrī Bey Mutaṣarrıf Edhem Bey ḳāḍī ve 

sā’ir ẕevāt gelmişler onlar ile şehre geldik. Merkez Kumandanlığı Dā’iresi’nde xx 

Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Đdāre Merkezi’ne imiş misāfir ettiler. Şimendüferler Kumandanı 

Behīc Bey buranın şimendüfer kumandanı binbaşı bir efendiye emir vermiş bizim için 

vagon gönderecek imiş. ‘Đṣmet Paşa’ya bir telgraf yazdım rütbesini tebrīk ettim. 

//XXIV-41// 

 

10 Giovedi 

 

Ṣabāḥleyin kalktığımda sol ṭaraf böğrümde* [*,�9ڭ�	* yazılmış] bir ağrı ḥissettim. 

Ġurebā Ḫastaḫānesi Serṭabībi Şükrī Bey’i mutaṣarrıf da‘vet etti. Ledelmu‘āyene 

akcigere bir miḳdār kan hücūm ettiğinden şişe çekmek īcāb ettiğini söyledi. Karaḥiṣār 

bidāyet a‘ẓāsından Nevşehirli Kāżım Bey’e bizim Faḫrī Efendi bir telgraf yazmış 

muvāṣalat ve ḥareketimi soruyor. Karaḥiṣār Meb‘ūsu Ḫalīl Ḥilmī Efendi geldi. 

Vaḳtiyle Mekteb-i Ḥuḳūḳ’ta bizim ṭalebeden olduğunu söylüyor. Doktor Şükrī Bey 

refāḳatinde ḫastaḫāne operatörüyle geldiler. Şişe ile ağrının izālesine himmet ettiler. 

Öğleden sonra sā‘at üç buçukta mutaṣarrıfı dörtte Kumandan Faḫrī Bey’i ziyāret 

ettim. Dün ḳaṣabaya girer iken merkez kumandanının kumandasında bir müfreze-i 

‘askeriyye ṭarafından resm-i selām īfā edildi. Bu müfreze meyānında Bekirağa 
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Bölüğü’nde mevḳūf bulunduğumuz zamān muḥāfażamıza me’mūr Yüzbaşı Şādī 

Bey’in bulunması taḳallübāt-i ‘acībe-i aḥvāldendir. Ma‘hāẕā Şādī Bey iyi çocuktur. 

Bugün de gerek ḥükūmet dā’iresinde ve gerek kumandanlık önünde birer müfreze 

resm-i selām īfā etti. Bilcümle me’mūrīn-i mülkiyye ve ‘askeriyye ṭarafından pek çok 

ḥürmet gösterildi. ‘Ādetā maḥcūb oldum. //XXIV-42// 

 

11 Venerdi 

 

3 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Dün gece ya‘nī cum‘a gecesi Karaḥiṣārlı Mollāzāde Đbrāhīm Efendi’nin ḫānesinde 

ṭa‘ām ettik. Müdāfa‘a-i Milliyye hey’et-i merkeziyyesine ‘avdeti müte‘āḳib 

Kumandan Faḫrī ve Mutaṣarrıf Edhem ve Mülkiyye Müfettişi Behcet Beyler ile 

konuşmakta iken Telgraf Müdīri geldi. “Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den şimdi 

telgraf aldım. Muṣṭafā Kemāl Paşa ve ‘Adnān Bey selām ediyorlar. Sizi Ankara’ya 

da‘vet ediyorlar. Yarın Dāḫiliyye Vekīli Kumandan Re’fet Paşa tren-i maḫṣūṣ ile 

Konya’dan geliyor. Onunla birlikte ḥareketinizi ricā ediyorlar. Gerek Ẕāt-ı ‘Ālīnize ve 

gerek Re’fet Paşa’ya bunu teblīġe me’mūrum.” dedi. “Peka‘lā.” dedim. Telgraf 

Müdīri’nin ismi Reşīd Beydir.  

 

Re’fet Paşa bir buçukta geldi. Trenle üç buçukta ḥareket ettik.  

 

Gece sā‘at vasaṭī on birde Eskişehir’e muvāṣalat ettik. Erkān-ı Ḥarbiyye-i ‘Umūmiyye 

Re’īsi Kumandan ‘Đṣmet Paşa ile görüştüm. Otomobili ile ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi 

birāderimizle berāber ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’nin ḫānesine misāfir geldim. ‘Adnān 

Beyefendi Mīralay Behīc Bey ve sā’ire istasyonda idi. Muṣṭafā Kemāl Paşa yatmış 

görüşemedim. //XXIV-43// 

 

12 Sabato 

 

Ṣabāḥ sā‘at on bir buçukta Muṣṭafā Kemāl Paşa ile görüştüm. “Ürgüb’de iki ay ḳadar 

istirāḥat ettikten sonra vecībe-i ziyāreti īfā etmek isterdim faḳaṭ Karaḥiṣār’da emrinizi 

alınca gelmeye mecbūr oldum.” dedim.  
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“Karaḥiṣār’a teşrīfinizi* [*teşrīf i- hāli (yani Karaḥiṣār’ı teşrīfinizi şekli) yerine e- 

hāli ile kullanılmış] ḫaber aldım. Bizim de buraya gelmek īcāb edince hem görüşmek 

ve hem de müdāvele-i efkār etmek üzere ricā ettim.” dedi. Nihāyet “Görüşmek 

zamānını biz ta‘yīn edelim.” sözünü ‘ilāve etti. Malta’dan yalnız Fetḥī Bey’i sordu.  

 

Aḫşām üzeri sā‘at altı rāddelerinde Ṣıḥḥiyye Vekīli ve Dāḫiliyye Vekīli’nin Vekīli 

‘Adnān Bey geldi. Ankara’da yer bulunmadığı için bugün Ankara Vālīsi’ne bir telgraf 

yazdığını ve ‘ulemādan bir münāsibinin ḫānesine misāfir edilmekliğimi bildirdiğini 

söyledi. //XXIV-44// 

 

13 Domenica 

 

5 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Gece ḫaylī kar yağmış.  

 

Đstiklāl Maḥkemesi’ni ziyāret ettim faḳaṭ hey’et-i maḥkemeyi bulamadık. Ra’uf 

Bey’in birāderi eniştesi ‘Azīz Bey Doktor Emīn Bey Mīralay Behīc Bey geldiler.  

 

Aḫşām üzeri Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın yāveri geldi. Bu gece vasaṭī sā‘at birde 

Ankara’ya gideceklerinden beni almak üzere bir vāsıṭa göndereceklerini teblīġ etti. 

‘Adnān Bey ile Re’fet Paşa’nın da berāber gideceklerini söyledi. Aḫīren bir ‘asker 

geldi. Muṣṭafā Kemāl Paşa daha birkaç gün kalacağını ve faḳaṭ ‘Adnān Beyle Re’fet 

Paşa’nın gideceklerini söyledi. Benim arzūmu sordular. “Ben de giderim.” dedim. 

Sā‘at onda yāver geldi beni aldı Paşa’nın yanına götürdü. ‘Đṣmet ve Re’fet Paşalar ile 

‘Adnān Bey birlikte sā‘at bire ḳadar görüşüldü. Oradan xxx trene trene* [*ilk trene 

bozuk yazıldığı için sonra kırmızı mürekkeble tekrār yazılmış] geldik. ‘Abdullāh 

‘Azmī Efendi gelmiş. Bir buçukta Ankara’ya müteveccihen ḥareket ettik.  

 

Bu yazılar tren ḥareket ederken yazıldı. //XXIV-45// 

 

14 Lunedi 

 

Ankara’ya muvāṣalat 
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Ṣabāḥleyin sā‘at vasaṭī on buçukta Ankara’ya muvāṣalat ettik. Şeyḫ Ṭayyib Efendi 

merḥūmun maḫdūmu Şemseddīn Efendi’nin ḫānesine misāfir ettiler. ‘Ulemā ve 

meb‘ūsān-ı kirām geldiler. Meclis Re’īsleri Celāleddīn ‘Ārif Beyefendi Vehbī Efendi 

Ḥasan Bey geldi. Umūr-ı Şer‘iyye Vekīli Muṣṭafā Fehmī Efendi ve pek çok ẕevāt 

geldiler.  

 

Niğdeli Ḥāzım Beyefendi maḫdūmu Celāl ile dün Ankara’ya gelmiş. Öğleden sonra 

geldi görüştüm. Ankara Vālīsi Đḥsān Bey ‘Adliyye Vekīli Ḥāfıż Meḥmed Efendi 

Müftī Efendi Meb‘ūs Ḥācī Muṣṭafā Efendi Konya Meb‘ūsu Yalvaçlı Ḫāce ‘Ömer 

Efendi ve daha bir çok ẕevāt istasyona ḳadar iḫtiyār-ı zaḥmet buyurmuşlar.  

 

Mar‘aş’tan Ḳāḍīzāde Ḥasan Fehmī Efendi 1 Şubāṭ 921 ta’rīḫinde Ankara’ya telgraf 

çekmiş. Bugün verdiler. Anadolu’ya vürūdumu tebrīk ediyor.  

 

Şemseddīn Efendi Ankara’da Büyük Millet Meclisi a‘ẓāsından ve Ḥācī Bayram-ı Velī 

Dergāhı şeyhi ve ‘azīz-i müşārünileyh aḥfādındandır. Muvāṣalatımı müte‘āḳib 

Şemseddīn Efendi’nin ḫānesine hemān muttaṣıldır denilecek ḳadar ḳarīb olan velī-yi 

müşārünileyhin türbesini ziyāret ettim. //XXIV-46// 

 

15 Martedi 

 

7 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Ṣadr-ı Esbaḳ Aḥmed ‘Đzzet Paşa Ḥaẓretleriyle teşrīf ettiler. Yāver Nācī berāber. 

Nāfı‘a Vekīli ‘Ömer Lüṭfī Bey Ḫāriciyye Vekīli Muḫtār Bey meb‘ūsān-ı kirāmdan 

birçok ẕevāt geldiler. Aḥmed ‘Đzzet Paşa ile gelen hey’etten Ḥüseyin Kāżım ve Bern 

Sefīri Cevād Beyler de geldiler. Kar yağmağa başladı.  

 

Öğleden sonra Ṣadr-ı Esbaḳ Ṣāliḥ Paşa Ḥaẓretleri, Faṭīn Efendi, vükelādan Đḳtiṣād 

Vekīli Celāl Bey geldiiler.  
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Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey ile görüştüm. Antalya’da Hilāl-ı Aḥmer 

eṭibbāsından Reşīd Bey’e bir servis yazacak benim nāmıma bir şey vürūd edip 

etmediğini soracaktır. //XXIV-47// 

 

16 Mercoledi 

 

Öğleden sonra Ṣadr-ı Esbaḳ Aḥmed ‘Đzzet ve Ṣāliḥ Paşalar Ḥaẓerātını ziyāret ettim.  

 

Na‘īm Efendi’den bir telgraf aldım. Đḳtiṣād Vekāleti’nde Mümeyyiz Avanoslu Tevfīḳ 

Bey vāsıṭasıyla yazmış cevāb yazdım.  

 

Antalya Müftīsi Aḥmed Ḥamdī Efendi’ye Malta’da ḫidmetimizde bulunmuş olan 

rüsūmāt idāresinde istiḫdām olunacak Trabzonlu Niyāzī ile bir mektūb yazdım (posta 

ile gönderdim.). Gece ‘Đzzet Paşa Ḥaẓretleri misāfir bulunduğum ḫāneye geldi. 

Burada bulunmaya mecbūr edilmesinden dolayı te’essürātını iżhār etti. Bizim 

Đngilizlere teslīmen Malta’ya ī‘zāmımızın Ferīd Paşa ve ‘Alī Kemāl Bey ṭaraflarından 

olduğunua şübhesi olmadığını söyledi.  

 

Ṣabrī Bey’in yazdığı servisin cevābı geldi. Nāmıma gelen üç mektūbu ‘Aşkī Bey’in 

Cenūb Cebhesi Kumandanlığı’na gönderdiğini Doktor Reşīd Sāmī Bey’in ifādesine 

‘aṭfen Antalya Telgraf Müdīri ‘Alī Ẕūlfiḳār Efendi bildiriyor. //XXIV-48// 

 

17 Giovedi 

 

9 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Antalya’da Đstiḫbārāt Müdīri ‘Aşkī Nā’ilī Bey’e bir mektūb yazdım. Öğleden sonra 

Büyük Millet Meclisi’ne gittim. Re’īs Odası’nda Re’īs’i ziyāret ettim. Sonra locadan 

müẕākereyi dinledim. Đstiklāl Maḥkemelerinin (Ankara Đstiklāl Maḥkemesi’nden 

mā‘adā ) laġvına ḳarār verdiler. 

 

Hey’et-i Vekīle’den Dāḫiliyye, Şer‘iyye, Đḳtiṣād, Nāfı‘a, Ḫāriciyye, ‘Adliyye 

Vekīllerini ziyāret ettim. Ḥāzım Bey’i Taşḫān’dan ziyāret ettim. Rāḥatsızdır.  
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Māliyye ve Ma‘ārif ve Müdāfa‘a-i Milliyye Vekīlleri gelmedi ben de gitmedim. Vālī 

Đḥsān Bey’i ziyāret ettim. Niğde’den Muḥyīeddīn, ‘Ābidīn, Rāsiḫ Efendilerden 

müşterek telgraf aldım. Tebrīk ve da‘vet ediyorlar. Cevāb yazdım. Behcet Bey’den 

telgraf aldım. “Emānetleri ‘Aşkī Bey nāmınıza Ankara’ya göndermiştir.” diyor.  

 

Bizim Ġālib de Kırşehri’nden telgrafla ṣıḥḥatimi ve müddet-i iḳāmetimi soruyor. 

//XXIV-49// 

 

18 Venerdi 

 

Konya’da ‘Āmil Çelebi’den Niğde’de Müfīd Bey’den ve Ḳāḍī Meḥmed ‘Alī ve Müftī 

Süleymān Afşar Efendilerden Ürgüb’de Ḥācīismā‘īlağazāde Ḥüseyin, ‘Aḳıllıoğlu 

Meḥmed ve Sucuzāde Ḥüseyin Efendilerden telgraflar aldım cevāblarını yazdım. 

Esbaḳ Meşīḫat Müsteşārı Kāmil Efendi Sivas’ta müteşekkil Maḥkeme-i Temyīz-i 

Şer‘iyye Dā’iresi riyāsetine ve Me’mūrīn Müdīri Esbaḳ Baḥrī Efendi a‘ẓālığına ta‘yīn 

kılınmış olduklarından bugün vedā‘ ettiler. Yarın ekspres trenle Konya ve Ereğli 

ṭarīḳiyle gideceklerdir.  

 

Ankara Müftīsi Rıf‘at Efendi’yi – Ḥācī Bayram-ı Velī Cāmi‘-i Şerīfi’nde cum‘a 

namāzını ba‘deledā – ziyāret ettim. ‘Avdet ettikten sonra şā‘ir ‘Ākif ve refīḳi Eşref 

Edīb Beyler geldiler. Sebīlürreşād’ı Ankara’da çıkarıyorlar iki nüsḫasını verdiler. 

//XXIV-50// 

 

19 Sabato 

 

11 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Cemre-i Ūlā 

 

Ḥüsnī Paşa (Raḥmī Bey’in kayınpederi) geldi. Öğleden sonra meclise gittim. 

Belediyye dā’iresini ziyāret ve re’īse i‘āde-i ziyāret ettim.  
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Yolların ne ḥālde bulunduklarına dā’ir ‘Adnān Beyefendi Keskin Ḳā’im-i Maḳāmıyla 

Kırşehir mutaṣarrıfına birer telgraf yazmış idi. Bugün Keskin Ḳā’im-i Maḳāmı’nın 

cevābı geldi şöyle yazıyor: 

 

(1) Tren ile Yahşiḫān’a teşrīf* [*teşrif i- hāli (yani Yahşiḫān’ı teşrīf şekli) yerine e- 

hāli ile kullanılmış] buyurduklarında ḳarye-i meẕkūrede muntażam maḥal 

olmadığından istasyonda Mühendis Şevḳī Bey’in bulunduğu maḥalde istirāḥatleri 

mümkindir. (2) Yollar iyidir ve emniyyetlidir. Yahşiḫān’dan Keskin altı sā‘attir. 

Keskin’den Kırşehir iki gündür. Arada Ḥamīd ḳaryesi vardır. //XXIV-51// 

 

20 Domenica 

 

Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey’den ḥükūmet ve ahālī nāmına telgraf-ı tebrīki 

aldım cevāb yazdım. Ḥüsnī Paşa’ya Đsmā‘īl Fāẓıl Paşa’nın ḫānesinde i‘āde-i ziyāret 

ettim. Orada Sāmih Bey’i de gördüm. Aḫşām üzeri Ankara ‘ulemāsından Meb‘ūs 

Ḥācī ‘Āṭıf Efendi’nin ḫānesine naḳlettim. Birkaç gün de burada müsāferet edeceğim.  

 

Öğleden evvel Şeyḫ Şemseddīn Efendi’nin ḫānesinde iken Şer‘iyye Vekīli Muṣṭafā 

Fehmī Efendi geldi. Đki sā‘atten ziyāde görüştük. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi de berāber 

idi. Fehmī Efendi şer‘iyye müsteşārlığı için birini sordu. Amasya Ḳāḍīsı ‘Alī Himmet 

Efendi’yi tavṣiyye ettim “Ma‘hāẕā tedḳīḳ et.” dedim.  

 

Bugün de Kırşehir Mutaṣarrıfı’nın cevābī telgrafı geldi. O da Keskin Ḳā’im-i 

Maḳāmı’nın ‘aynıdır. //XXIV-52// 

 

21 Lunedi 

 

13 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Ḥācī ‘Āṭıf Efendi Millet Meclisi’ne gitti. Ben yalnız kaldım. Roma’da Boston 

Oteli’nde yalnız kaldığım eyyāmı taḥaṭṭur ettim.  
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Gece Konya Meb‘ūsları Meḥmed Vehbī ve Yalvaçlı ‘Ömer Efendiler geldiler. Niğde 

Meb‘ūsu Aksarāylı Vehbī Efendi de geldi. Cehārşenbih günü ḫānesine naḳlederek bir 

müddet de orada misāfir kalmaklığımı teklīf etti ḳabūl ettim. //XXIV-53// 

 

22 Martedi 

 

Ankara Meb‘ūsu Ḥācī Muṣṭafā Efendi ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi Kırşehir Meb‘ūsu 

Müfīd Efendi Ankara Meb‘ūsu Şeyḫ Şemseddīn Efendi geldiler.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Çerkesşeyhizāde ‘Adliyye Müsteşārı Bahā Bey’in ḫānesinde ettik. 

Şer‘iyye Vekīli Muṣṭafā Fehmī ve ‘Abdullāh ‘Azmī ve Ḥācī ‘Āṭıf Efendiler berāber 

idiler.  

 

‘Ā’ilemin Roma’ya ve Rodos’a ve Antalya’ya gönderdikleri yedi mektūbu birden 

bugün aldım.  

 

Malta’da Sābit Bey’in Đstanbul’da Ebūl‘ulā Bey’in Roma’ya gönderdikleri mektūbları 

da bugün Ankara’da aldım. //XXIV-54// 

 

23 Mercoledi 

 

1339 Şubāṭ 1921 

 

15 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Bugün ba‘deżżuhr sā‘at birde Ḥācī ‘Āṭıf Efendi’nin ḫānesinden Niğde Meb‘ūsu 

Aksarāylı Vehbī Efendi’nin ḫānesine naḳlettim. Bir müddet de burada kalacağım. 

Eyyūb Ṣabrī Bey geldi Vehbī Efendi’nin ‘arabasıyla beni aldı.  

 

Ba‘deżżuhr sā‘at üç buçukta Muṣṭafā Kemāl Paşa Vehbī Efendi’nin ḫānesine geldi. 

Dördü yirmi geçe gitti. Bu müddet żarfında cereyān eden müẕākereyi defter-i 

maḫṣūṣuna yazacağım.80 

 

Bana düşen vaṭanī teklīfimi yaptım. Ba‘demā vicdānen müsterīḥim. //XXIV-55// 
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24 Giovedi 

 

Kemāḥ’da Ḥācī Sadīk Bey’e mektūb yazdım. Sābit Bey’in mektūbunu gönderdim. 

Refīḳama Rodos’ta Şevket ve Meḥmed Kemāl Beylere mektūb yazdım. Avanos Re’īs 

ve Müdde‘ī-i ‘Umūmī ve Müftī ve A‘ẓā Efendilerin müşterek tebrīk telgraflarını 

aldım.  

 

Öğleden sonra iḳāmetgāhlarında ‘Đzzet Paşa Ḥaẓretleriyle görüştüm. Muṣṭafā Kemāl 

Paşa Ḥaẓretleriyle cereyān eden ve kendilerine ‘ā’id olan ḫuṣūṣu söyledim. Dāḫiliyye 

Vekīli ‘Adnān Bey’i Posta ve Telgraf Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’i maḳāmlarında 

ziyāret ettim. Eyyūb Ṣabrī Bey berāber idi.  

 

Ürgüb Müftīsi Muṣṭafā Efendi’den Akçaşar, Salur, Uçḥiṣār, Ortaḥiṣār ḳaryeleri 

ahālīsi nāmına telgraflar aldım. Niğde’den Dilāver ve Cemāl ve Şahāb Efendilerden 

bizim Ġālib’den telgraf aldım.  

 

Londra’da bulunan hey’et-i muraḫḫaṣanın müşāvirlerinden Đzmit Meb‘ūsu Sırrī 

Bey’den gelen telgrafta Đstanbul’dan giden hey’etin re’īsi Tevfīḳ Paşa sözün Anadolu 

hey’etinin olduğunu konferansta beyān ettiği bildiriliyor. //XXIV-56// 

 

25 Venerdi 

 

17 Cemāẕiyyüluḫrā Cum‘a 

 

Öğleden sonra ‘Adnān Bey’in ḫānesine gittikm. Ḫālide Edīb Hanımefendi’yi gördük. 

‘Abdullāh ‘Azmī Eyyūb Ṣabrī Vehbī Beyefendiler birlikte idi. ‘Avdette Müdāfa‘a-i 

Milliyye Vekīli Fevzī Paşa’ya uğradık. Oradan Vehbī Bey’in ḫānesine ‘avdet ettim. 

Niğde Meb‘ūsu ‘Aṭā Beyle Ḥilmī Efendi’yi buldum. Sonra Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa 

teşrīf buyurdular. Dünkü müẕākeremiz üzerine düşünmüşler. “Đstanbul’a ‘avdet 

muḳteẓādır. Sonra isterler ise gelirim. Đstemezler ise Đstanbul’da kalmak* [*�����
 

yazılmış] niyyetinde değilim. Başka bir melce’ arayacağım.” dedi ve “Gider gitmez 

isti‘fā edeceğim.” sözünü ‘ilāve etti.  
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Yarın Đstanbul’a Đnebolu ṭarīḳiyle gidecek olan Meḥmed Şevket Bey nāmında Đzmirli 

bir ẕāt ile Ebūl‘ulā Bey’e ve ‘ā’ileme birer mektūb gönderdim. //XXIV-57// 

 

26 Sabato 

 

Cemre-i Sāniyye 

 

Eyyūb Ṣabrī Bey geldi görüştük konuştuk. Evvelki sene biz Bekirağa’da mevḳūf iken 

Arnavud Mālik Bey’in (Ḥasan ‘Đzzet Paşa’nın dāmādı tüccār) Merkez-i ‘Umūmī 

a‘ẓāsından Kemāl Bey’e yirmi dört bin lira verdiğini söyledi. Bunu bize ḫaber 

vermediler. Malta’da “Pāramız yoktur.” diye ağlıyor idiler (Fesübḥānallāh). Kör ‘Alī 

Bey ve sā’ire de taṣdīḳ ediyor imiş.  

 

Öğleden sonra Muṣṭafā Kemāl Paşa’yı iḳāmetgāhında bulamadım. Gürcü 

Sefāretḫānesi’ne gitmiş. Burada iki sefāretḫāne vardır (1) Gürcü Ḥükūmeti’nin 

sefāretḫānesi (2) Bolşevik Rus Ḥükūmeti’nin sefīri ve sefāretḫānesi. Rus Sefīri geleli 

dört beş gün oluyor. Bugün vasaṭī dörtte Ḫāriciyye Vekīli’ne i‘timādnāmesini verecek 

Muṣṭafā Kemāl Paşa ile mülāḳāt ṭaleb edecektir. Büyük Millet Meclisi’ne gittim 

müẕākerātı dinledim. Sonra Paşa ile görüştüm ‘Đzzet Paşa’nın sözlerini söyledim. 

“Peka‘lā Hey’et-i Vekīle ile görüşeyim. Đmāleye çalışırım.” dedi. Londra’dan Bekir 

Sāmī Bey’den bir şifre gelmiş faḳaṭ ḥalledememişler. //XXIV-58// 

 

27 Domenica 

 

1339 Şubāṭ 1921 

 

19 Cemāẕiyyüluḫrā 

 

Pāzār 

 

Dün Bekir Sāmī Bey’den gelen şifre aḫşām üzeri ḥalledilmiş Meclis-i Millī’de ḳısmen 

ḳırā’at edilmiştir. Sırrī Bey’den gelen telgraf me’ālini te’yīd ediyor imiş. Dün 

Meclis’te Muṣṭafā Kemāl Paşa ile görüşür iken “Ra’uf’u taḫlīṣ etmek mümkin değil 

midir?” dedim. “Bekir Sāmī Bey’e gider iken söyledim. Ra’uf ve Fetḥī için 
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çalışacaktır.” “Diğer Malta’dakiler için bir şey yok mudur?” dedim. “Mümkin olursa 

hepsi için çalışacaklar olmazsa hīç olmazsa bunlar gibilerin.”  

 

Bugün öğleden sonra vasaṭī sā‘at ikide Ḥācī Bayram-ı Velī Şeyḫi Ankara Meb‘ūsu 

Şemseddīn Efendi’nin ḫānesine gittim. Orada istiḥmām ettim çamaşır değiştirdim. 

Faḳaṭ biraz üşüdüm. Sā‘at altıda çıktım ‘Azīz’i ziyāret ettim. //XXIV-59// 

 

28 Lunedi 

 

1339 Şubāṭ 1921 

 

20 Cemāẕiyyüluḫrā  

 

Pāzār ertesi 

 

Şiddetli nezle oldum. Bugün dışarıya çıkamam. Eyyūb Ṣabrī Bey geldi. “Amerika 

gazetelerinden birinin muḫbiri seninle mülāḳāt ṭalebinde bulunduğunu ‘Adnān Bey 

söyledi ben de ‘Kendisinden sorayım.’ dedim. Ne dersiniz?” dedi. “Şimdi hey’et-i 

muraḫḫaṣa Londra’da bulunuyor. Mülāḳātta Đngilizlerin ‘aleyhine söz söylemek ṭabī‘ī 

olur. Bunun ḥükūmetin siyāsetine muvāfıḳ olup olmadığını sor.” dedim. //XXIV-60// 

 

Note 

 

Eyyūb Ṣabrī Bey gece geldi. ‘Adnān ve Ḥamdullāh Ṣubḥī Beylerin evḳāfın 

ḥükūmetten bittefrīḳ bana tevdī‘ i arzūsunda bulunduklarını söyledi. “Evḳāfın devā’ir-

i devlet meyānından tefrīḳ edilerek cemā‘at-ı islāmiyyeye verilir ve cemā‘at riyāsetine 

de mu‘ayyen müddetle intiḫāb olunursam ma‘eliftiḫār ḳabūl ederim.” dedim. ‘Adnān 

Bey ṣıḥḥiyye ve dāḫiliyye vekīli Ḥamdullāh Ṣubḥī Bey ma‘ārif vekīlidir.  

 

‘Đzzet Paşa Şūrā-yı Salṭanat’ta cereyān eden müẕākereyi şöyle taṣvīr etti “Ġarīb bir 

manevra çevrildi. Herkese söz verilmedi. Evvelce müretteb olan ba‘ẓı ẕevāta söz 

söyletildi. Sonra Sevr Mu‘āhedesi’nin ḳabūl ve ‘adem-i ḳabūlü ḥaḳḳında ayağa 

kalmalkmak* [*���-��
 yazılmış] ṣūretiyle ārāya mürāca‘at olunacağı iḫṭār* [*�+ا� iḫṭā 

yazılmış] olundu. Bunu müte‘āḳib Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ayağa kalktı. Herkes 



 

 

644  

Pādişāh’a ḥürmeten ḳıyām etti. Bu ḳıyām mu‘āhedeyi ḳabūl ‘addedildi. Ḥaḳīḳatte ise 

ḳabūl değildi. Ṣırf bir eser-i ta‘żīm idi.” ‘Đzzet Paşa bu sözleri söylediği zamān Ṣāliḥ 

Paşa da ḥāẓır idi. Bir şey söylemedi. Baḥis Ankara’da misāfir bulundukları ḫānede 

oldu. //XXIV-61// 

 

Marzo 

 

1 Martedi 

 

1339 1337 1921 

 

Mart 

 

21 Cemāẕiyyüluḫrā  

 

Salı 

 

Nezlem devām ediyor. Gece Yalvaçlı ‘Ömer Efendi ve Keskinli Yaḥyā Bey geldi 

birlikte ṭa‘ām ettik. Bugün Meclis’te Re’īs-i Sānī intiḫābına teşebbüs etmişler ‘Adnān 

Bey seksen Celāl ‘Ārif Bey seksen iki re’y almış her ikisi ekseriyyet alamadıklarından 

intiḫāb yarına kalmıştır. Türkiyā Büyük Millet Meclisi Re’īsi Muṣṭafā Kemāl Paşa 

bugün sene ibtidāsı olmak ḥasebiyle mecliste uzun bir nuṭuḳ ile bir senelik veḳāyi‘i 

ḫulāṣa etmişler.  

 

‘Adnān Bey bugünkü intiḫābın aldığı cereyāndan müte’essir olmuş riyāset 

nāmzedliğini geri almış. Yarın riyāset-i sāniyye nāmzedliğine ‘Abdullāh ‘Azmī 

Efendi gösterilecekmiş. //XXIV-62// 

 

2 Mercoledi 

 

22 
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Eskişehir Meb‘ūsu Eyyūb Ṣabrī Bey sevḳiyyāta me’mūr Binbaşı Rıẓā Beyle geldi. 

Rıẓā Bey evvelce Đstanbul sevḳiyyātına me’mūr idi. Amasya mutaṣarrıflığında 

bulunmuş olan Gürcī Sırrī Bey de geldi.  

 

‘Adnān Bey bugünkü intiḫābda riyāset-i sāniyyeye intiḫāb edilmiş Celāleddīn ‘Ārif 

Bey maġlūb olmuştur.  

 

Gümüşḫāne Meb‘ūsu Ḥasan Fehmī Bey birinci re’īs vekīlliğine ‘Abdullāh ‘Azmī 

Efendi ikinci re’īs vekīlliğine intiḫāb olunmuşlar. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi isti‘fā 

edecektir. //XXIV-63// 

 

3 Giovedi 

 

Antalya Meb‘ūsu Rāsiḫ Efendi geldi. Muṣṭafā Kemāl Paşa ṭarafından “Sizi içimizde 

görmek isteriz. Münḥal olan meb‘ūsluklardan birine intiḫāb olunmanız ve şer‘iyye ve 

evḳāf vekāletlerini der‘uhde etmeniz pek arzū olunuyor.” dedi. Đ‘tiẕār ettim. Đstirāḥate 

iḥtiyācım olduğunu söyledim.  

 

Antalya ṭarīḳiyle Đstanbul’dan Ankara Düyūn-ı ‘Umūmiyye Müdīr-i ‘Umūmīsi Cevād 

Bey geldi. Elbīsemi getirdi ve Evḳāf Neżāreti’nde ‘aḳārāt-ı Vaḳfiyye Müdīri ‘Osmān 

Bey’den bir de mektūb getirdi.  

 

Behcet Bey de berāber geldi. Konya Vālīsi Ḥaydar Bey de gelmiş. ‘Ā’ilesi 

Đstanbul’dan Antalya’ya gelmişler. Bana bir çok mektūb getirmişler faḳaṭ Ürgüb’e 

gitti żannıyla Ürgüb’e göndermiş olduklarını Ḥaydar Bey’den rivāyeten Behcet Bey 

söyledi. //XXIV-64// 

 

4 Venerdi 

 

24  

 

Cereyān-ı Mā-i Eşcār 
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Đstanbul’dan Antalya ṭarīḳiyle Ṣubḥī Bey (Āmedci) geldi. Tüccār Ḥalīm Bey, 

‘Abdullāh ‘Azmī Bey Behcet Bey Nevşehirli Ḥasan Efendi, Meb‘ūs ‘Aṭā Bey, 

Meb‘ūsān Re’īsi Vekīli Ḥasan Bey daha birçok ẕevāt geldiler. Tüccār Ḥalīm Bey 

Antalya’ya nāmıma gelen bir mektūbumu Ürgüb’e gönderdiğini söyledi. Mektūb 

Đstanbul’dan ‘ā’ilemden gelmiş.  

 

Bizim Ḥācī ‘Osmān’ın oğlu Aḥmed’in işi bitmediği için yarın ‘Alī Efendi ile 

Aḥmed’i gönderemeyeceğim. Aḥmed ‘asker olmuş Ankara’da ẓābiṭ nāmzedleri 

mektebinde bulunuyor. Ḥālbuki evvelce Almanya’ya gönderdim debbāġāt taḫṣīl etti. 

Şimdi Erzincan deġā Debbāġāt Fabrikası’na naḳletmeğe söz verdiler. Mu‘āmelesi için 

uğraşıyorlar. Yarın mu‘āmele biter ise pāzār günü ‘Alī Efendi ile berāber Keskin’e 

göndereceğim ben de pāzār ertesi günü Ha Yaḥyā Beyle ḥareket edeceğim 

inşā’allāhürraḥmān. //XXIV-65// 

 

5 Sabato 

 

25  

 

Cemre-i Sālise 

 

Refīḳama bir mektūb yazdım Ürgüb’e Nīsān on beşinde gelmelerini bildirdim. 

Đstiḫbārāt Müdīr-i ‘Umūmīsi Muḥyīeddīn Bey gönderdi. Öğleden sonra meclise gittim 

ba‘ẓı ẕevāt ile görüştüm vedā‘ ettim.  

 

Gece Müdāfa‘a-i Milliyye Vekīli Kavaklı Fevzī Paşa ve Nāfı‘a Vekīli ‘Ömer Lüṭfī 

Bey ve Yalvaçlı ‘Ömer Efendi geldiler. Ḥükūmetin Afġān’a bir hey’et göndermek 

arzūsunda bulunduğu vekīlān-ı müşārünileyhimānın ifādelerinden anlaşıldı. Geçende 

Muṣṭafā Kemāl Paşa da bu hey’etten baḥsederek “Bir hey’et göndereceğiz faḳaṭ ādam 

bulmak müşkildir. Şimdi Afġān’da Cemāl Paşa vardır. Onun te’sīrine tābi‘ olmayacak 

ẕevāt lāzımdır. Fevzī Paşa ‘Beni gönderiniz.’ diyor ammā ben de ondan istiġnā 

edemiyorum.” demiş idi.  

 

Bizim Aḥmed Ṭāhir’e ḫarc-ı rāh vermediklerinden berāber götürmekten vazgeçtim.  

 



 

 

647 

Roma’da Otel Palas’ta Ẓiyā Bey’e cevāb yazdım Ḫāriciyye Müsteşār Vekīli Su‘ād 

Bey’e verdim. Kurye* [*�'ى�	
 yazılmış] ile gönderecektir. //XXIV-66// 

 

Defter XXIII 

 

Defter XXIV 

Velī‘ahd-ı Salṭanat ‘Abdülmecīd Efendi 

Ḥaẓretlerine Antalya’dan 9 10 

Cemāẕiyyülūlā 339 ve 20 Kānūn-i Sānī 

921 = 337 ta’rīḫli ‘arīẓamdır 

 

Ma‘rūẓ-ı dā‘ī-i kemīneleridir 

 

Bir buçuk sene devām eden esāret ve 

taẓyīḳten Allāh’ın luṭf ve ‘ināyetiyle 

kurtularak Malta’dan vapur ile on sā‘at 

mesāfede bulunan Siraküza’ya oradan 

şimendifer ile Roma’ya gittim. Bir māh 

kaldım. Meşāhīr-i eṭibbāya ḫastalığımı 

mu‘āyene ettirdim. Tertīb-i ṣıḥḥīlerini aḫẕ 

ve telaḳḳī ettikten sonra Avrupa’da uzun 

müddet kalamazdım. Zīrā ḥāl ve naḳdim 

müsā‘id olmadığı gibi muvāfıḳ da değildi. 

Min ġayri istibhāl iḥrāz ettiğim maḳāmın 

ḥaysiyyetiyle mütenāsib bir ḥayāt 

ta‘ḳībine imkān da göremedim.  

 

Ẕāten ḫastayım. Esāret-i taẓyīḳin īrās 

ettiği ẓa‘af ve fütūr ile pek yorgun bir ḥāle 

düştüm. Masḳaṭ-ı re‘simde münzeviyyāne 

bir köy ḥayātıyla istirāḥate ḳarār verdim. 

Roma’dan Brindizi ṭarīḳiyle Antalya’ya 

geldim. Ürgüb’e gidiyorum. Velīni‘met-i 

bīminnetim Efendimden gördüğüm luṭf ve 

6 Domenica 

 

26 

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya istasyondaki 

ḫānesine vedā‘a gittim. Ḫaylī görüştük. 

Meb‘ūsluğu ḳabūl etmekliğimi teklīf etti. 

Đ‘tiẕār ettim. Evvelce görüştüğümüz 

vechile muvaḳḳat ḫuṣūṣī ḫidemātı īfā 

edebileceğimi söyledim. Ḳabūl etti. “Git 

bir müddet istirāḥat et bakalım.” dedi. 

Sonra ‘Đzzet Paşa ile rüfeḳāsına Đstanbul’a 

gitmeleri için müsā‘ade edildiğini faḳaṭ 

ḳısım ḳısım gitmeleri tensīb olunduğunu 

söyledi. Bu ḫuṣūṣ 23 Şubāṭ’ta vuḳū‘bulan 

mülāḳātımızda “Paşaların bu ḥālde 

kalmalarından gitmeleri daha muvāfıḳtır. 

Mādām iltiḥāḳ etmiyorlar serbest 

bırakılmaları īcāb eder. Bu ḥāl-i cebrīnin 

devāmı doğru değildir.” demiş idim. 

Muṣṭafā Kemāl Paşa da “Sen bir kerre 

‘Đzzet Paşa’yı iskandil et muṭlaḳ gitmek 

isterse Hey’et-i Vekīle’yi imāleye 

çalışırım.” dedi. 24 Şubāṭ’ta ‘Đzzet Paşa 

ile görüştüm bu ḫuṣūṣu söyledim. Paşa 

“Đstanbul’a bir kerre gitmek benim için 

nāmūs mes’elesidir gideyim.” dedi. 26 

Şubāṭ’ta Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya 
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iltifātın ‘ömrüm oldukça minnetdār ve 

müteşekkiriyim. “Rabbim Mütte‘āl şevket 

ve iclāl-ı necābetpenāhīlerini //XXIII-70// 

dā’im ve mütezāyid buyursun.” da‘vātını 

her yerde dā’imā ber āverde-i lisān 

‘ubūdiyyet ediyorum.  

 

Devletlü necābetlü ‘Ömer Fārūḳ Efendim 

Ḥaẓretlerinin ḫākpāylarına yüz sürerim. 

Kātıbe-i aḥvālde ‘abd ve fermān Ḥaẓret-i 

Veliyyülemrindir.  

 

Şeyḫülislām-ı Esbaḳ A‘yāndan  

 

‘Abd-ı dā‘īleri  

 

Ḫayrī81 

 

Ankara’da Niğde Meb‘ūsu Aksarāylı 

Vehbī Bey’in misāfiri bulunduğum 

ḫānesinde nıṣfülleylde aldığım teẕkerenin 

ṣūretidir 

 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi Riyāseti

   Ankara 

Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīriyyeti  

   6/7 fī Mart/337 

‘Aded  

 

Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi 

Ḥaẓretlerine 

 

Efendimiz 

söyledimmiş idim. Bugün oradan ‘Đzzet 

Paşa’ya gittim ḥāẓırlanmışlar yarın 

Ḥüseyin Kāżım ve Cevād Beyler ile Faṭīn 

Efendi öbür gün de – pāzār ertesi – ‘Đzzet 

Paşa ve Ṣāliḥ Paşa ve iki yāver gidiyorlar.  

 

Gece Nıṣfülleylde Velī‘ahd Mecīd Efendi 

Ḥaẓretlerinin bir iltifātnāmesini getirdiler. 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya gelen żarf içinde 

żuhūr ettiği Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīri 

Ḥayātī imẓāsıyla bir teẕkerede 

bildiriliyor. //XXIV-67// 
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Velī‘ahd Mecīd Efendi Ḥaẓretlerinden 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi Re’īsi 

Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretlerine mevrūd 

bir żarf derūnunda Ẕāt-ı ‘Ālīlerine de 

‘ā’id olarak żuhūr eden bir ḳıṭ‘a taḥrīrātı 

müşārünileyh ḥaẓretlerinin emriyle 

Efendimize taḳdīm ediyorum.  

 

‘Arẓ-ı iḥtirāmāt eylerim Efendimiz.  

 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi ve Đcrā 

Vekīlleri Hey’eti Riyāsetleri  

Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīri  

Ḥayātī 

 

Metn-i teẕkerede baḥsolunan taḥrīrāt 

ṣūreti ber vech-i ātīdir. //XXIII-71// 

 

Sağ gūşede başta sorguçlu pādişā eski 

pādişāhların giydiği bir kavuk altında 

tuğra şeklinde ‘Abdülmecīd bin 

‘Abdül‘azīz Ḫān surḫle damga vardır.  

 

“Muḥterem Efendi Ḥaẓretleri 

 

Ẕāt-ı Fāẓılāneleri gibi dīn ve devlete pek 

ḳıymetdār ḫidemāt-ı meşkūresi sebḳeden 

bir ẕāt-ı ‘ālīḳadre revā görülen mu‘āmele-

i nālāyıḳa beni cidden pek dilḫūn eyledi. 

Bilḫāṣṣa ḫānedānıma mensūb bir 

şaḫṣiyyetin bu bābda ‘āmil-i maḫṣūṣ 

olması ḥüzün ve te’essürümü büsbütün 
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artırıyor ve beni pek ziyāde maḥcūb 

ediyor. Dūçār olduğunuz ālām ve 

ıẓṭırāblar beni burada ta‘ẕīb ederek ḥazīn 

gözyaşları döktüğüme ḳāni‘ olunuz. Bu 

felāketler elbet nażar-ı millette ḳadr-i 

mevḳi‘nizi naṣıl derbālā eylediyse 

inşā’allāh ‘indillāhta da me’cūr olarak 

Dīn-i Đslām, Millet-i Necībe-i 

‘Osmāniyye’ye şimdiden sonra da 

ḫidmetler eder ve te‘ālī-i şān ve şevketini 

görmekle mes‘ūd olursunuz. Fī 6 

Cemāẕiyyülāḫir Sene 1339.  

 

Đmẓā 

‘Abdülmecīd.”82 

 

Ḫaṭṭ-ı dest-i ‘ālīleriyle muḥarrerdir. 

//XXIII-72//  

 

 

Defter XXIV 

 

7 Lunedi 

 

27  

 

Ṣabāḥleyin sekiz buçukta Ankara’dan Keskin eşrāfından Yaḥyā Beyle Vehbī Bey’in 

‘arabasıyla ḥareket ettik. Öğleden sonra üçte Kılıçlı ḳaryesine geldik. Dün 

gönderdiğim iki ‘araba ile ‘Alī Efendi’yi ḥāẓır buldum. Vehbī Efendi’nin ‘arabasını 

orada terkettim. Dīger ‘arabalara binerek ḥareket ettik. Yollar çamur ḫaylī zaḥmet 

çekildi. Gece vasaṭī dokuz buçukta Keskin’e Yaḥyā Bey’in ḫānesine muvāṣalat ettik. 

Geceyi çok şükür rāḥat ile geçirdim.  
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Ankara’dan tren bizden evvel ḥareket ettiği ḥālde ḫaṭṭın müntehāsı olan Yahşiḫān’a° 

°biz trenden evvel vāṣıl olduk. Ankara’dan Yahşiḫān’a sekiz sā‘atte gittik ve Keskin’e 

ḳadar devām ettik.  

 

Yahşiḫān’da Kızılırmağı bir köprü üzerinden geçtik. 

 

Düne ‘ā’id ḫāṭıra 

 

Dün ‘Đzzet ve Ṣāliḥ Paşalar ile görüşür iken Malta’dan 28 Teşrīn-i Evvel 920 

ta’rīḫinde Āgāh Beyle ‘Đzzet Paşa’ya gönderdiğim mektūbu almadığı gibi Roma’dan 

21 Teşrīn-i Sānī 920 ta’rīḫinde gönderdiğim mektūbu daḫī almadığını ‘Đzzet Paşa ve 

Ṣadr-ı A‘żam Tevfīḳ Paşa’ya yazdığım (Siraküze’den) 20 Teşrīn-i Sānī 920 ta’rīḫli 

telgraftan da ḫaberleri olmadığını müşārünileyhimā Paşalar söyledi.  

 

Celāleddīn ‘Ārif Bey geldi. “Paşaların Đstanbul’a ‘azīmetleri netīce-i ḫayriyyesini 

sizden biliyorlar* [*و����'* yazılmış].” dedi. Bu ḫuṣūṣ benimle ‘Đzzet Paşa ve Muṣṭafā 

Kemāl Paşa arasında bir sır idi. Żannederim rüfeḳāsına ‘Đzzet Paşa söylemiş olacaktır 

ki Celāleddīn ‘Ārif Bey de onlardan işitmiştir. //XXIV-68// 

 

8 Martedi 

 

28 

 

Bugün Keskin’de* [*,�6آ��% yazılmış] kalmaya mecbūr oldum. Meb‘ūs Ḥamīdli Rıẓā 

Bey geldi. Ḫāne ṣāḥibi Yaḥyā Bey’in aḳrabāsındandır. Maġnīsa Meb‘ūsu Necātī 

Çorum Meb‘ūsu Hāşim ve evvelce Ankara muraḫḫaṣı olup şimdi meb‘ūs Necātī bir 

de başka bir meb‘ūs memleketin ḳāḍī müftī ḳā’im-i maḳāmı şu‘be re’īsi binbaşısı 

eşrāfı geldiler.  

 

Yaḥyā Bey’in ‘amūcazādesi Ḥācī Bey tehcīrden dolayı tevḳīf edilmiş (Ferīd Paşa 

zamānında). Ankara’ya sevḳedilir iken Ḥasandede ḳaryesinde kendi ādamlarından on 

beş ḳadar süvārī gelmişler cebren kurtarmışlar. O zamāndan silāḥa sarılıp da‘vā-yı 

millīye mu‘īn olmuşlar. Kılıçlı ḳaryesinde Ankara Vālīsi Muḥyīeddīn Paşa’yı tutup 

Keskin’e getirmişler. Sonra ‘Alī Fu’ād Paşa’nın emriyle maḥfūżan Sivas’a 
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göndermişler. ‘Amūcazādesi Meb‘ūs Rıẓā Bey berāber imiş. Rıẓā Bey evvelce Ṭal‘at 

Paşa zamānında da tevḳīf ve taḫliyye edilmiştir. Rıẓā Bey’in iḫtiyār pederini de Ḥācī 

Beyle berāber Ankara’ya naḳlediyorlar imiş. Olzamān firār eden Rıẓā Bey’in 

gönderdiği atlılar mevḳūfları taḫlīṣ ve teslīḥ etmişler.  

 

Muḥyīeddīn Paşa Keskin’den Ḥamīd köyünde Meb‘ūs Rıẓā Bey’in ḫānesinde bir 

hafta tevḳīf edildikten sonra Sivas’a gönderilmiş. //XXIV-69// 

 

9 Mercoledi 

 

29 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at yedide Keskin’den ḥareket ettim. On birde Ḥamīd ḳaryesine 

muvāṣalat eyledim. Ḳaryeye iki sā‘at mesāfede Yaḥyā Bey’in birāderi Es‘ad Bey at 

ile geldi. Yarım sā‘at mesāfede on atlı daha geldiler. Birlikte köye gittik. Yaḥyā 

Bey’in pederi Ḥācī ‘Alī Bey’in ḫānesine misāfir oldum. Yetmişi mütecāviz bir pīrdir. 

Bugün burada kalacağım.  

 

Jandarma mülāzımlığından müteḳā‘id Ḥamīdli ‘Ārif Ağa nāmında yetmiş yaşında bir 

iḫtiyār ile görüştüm. Beşiktaş Muḥāfıżı Ḥasan Paşa’nın ma‘iyyetinde müddet-i 

medīde bulunmuş 1292’den 1319’a ḳadar ḫidmet etmiş. Su‘āvī vaḳ‘asını görmüş. 

“Ḳahve ocağında asılı durur bir şeşperi var idi. Paşa onunla ‘Alī Su‘āvī’nin tepesine 

vurunca beynini dağıttı.” dedi. “Ḥasan Paşa’nın kendi eliyle öldürdüğünü iyi biliyor 

musun?” dedim. “Evet iyi biliyorum Paşa eliyle öldürdü. ‘Onun üzerine yürüyün 

vurun.’ dedi.”  

 

‘Ārif Ağa’nın Paşa’ya karşı ḥālā ḥürmeti vardır.83 //XXIV-70// 

 

10 Giovedi 

 

1339 1337 1921 

 

30 Cemāẕiyyüluḫrā 
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Pençşenbih 

 

Ṣabāḥleyin vasaṭī sā‘at sekizde Ḥamīd köyünden ḥareket ettik. ‘Īsāḫāceli* 

[*����	��7�� ‘Īsāḫocalı yazılmış] ḳaryesine yakın dağın zirvesindeki ṭarīḳi kar 

seddetmiş. Eğer ḳaryesi ahālīsi evvelce ḫaberdār olarak gelmemiş olsalardı oradan 

geçmek imkānı yok idi.  

 

Geçidi geçtik ‘Īsāḫāceli* [*����	��7�� ‘Īsāḫocalı yazılmış] ḳaryesinde Mutaṣarrıf 

Sa‘īd Bey müftī efendi eşrāftan Es‘ad Ağa bizim Ġālib ve eşrāftan Bekir Ağa ve 

jandarma kumandanı gelmişler. Birlikte ‘avdet ba‘deżżuhr dörtte Kırşehri’ne 

muvāṣalat ettik. Bilcümle me’mūrīn eşrāf dā’ire-i ḥükūmette resm-i ḫōşāmedī ettiler.  

 

Eyyūb Ṣabrī Bey’in telgrafı üzerine Ḥācībektaş babalarından Atacı Feyẓī Baba 

Dergāh-ı Şerīf Türbedārı Niyāzī Baba’nın bir mektūbuyla bana* [*noktasız yazılmış] 

istiḳbāl ve da‘vete gelmiş. “Bir müddet burada kalacağım. Siz gidiniz selām ediniz 

sonra inşā’allāh gelirim.” dedim gitti.  

 

Aḫşām üzeri Ḥācībektaş-ı Velī Çelebisi Cemāleddīn Efendi’den telgraf aldım – 

Ürgüb’e geçerken Ḥaẓret-i Pīr’i ziyārete ve ḫānesine müsāferete da‘vet ediyor. Cevāb 

yazdım teşekkür ettim.  

 

Aksarāy Müftīsi Đbrāhīm ve Müderris* [*�9س yazılmış] Ḥüseyin ve Meḥmed 

Efendiler ile Belediyye Re’īsi Aḥmed ve eşrāftan Ṭāhir ve Edhem ve Şākir ve Rıẓā 

Efendilerden tebrīk telgrafı aldım cevāb yazdım. //XXIV-71// 

 

11 Venerdi 

 

1339 

 

1 Receb 

 

Kayınbirāderim Ġālib Bey’in ḫānesinden bugün çıkmadım. Mutaṣarrıf ve sā’ir ẕevāt 

geldiler. Havā dünkü gibi karlı ve yağmurlu değildir. Biraz rūzgār var ise de açıktır. 
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Müftī Efendi geldi. Medrese-i Ḳuẓāt’tan me’ẕūndur. Vaḳtiyle bizden okumuş ve 

zamān-ı meşīḫatimizde buraya müftī olmuş.  

 

Ürgüb’de Nümūne Mektebi Müdīri Ḫāce Süleymān Efendi’nin hey’et-i tedrīsiyye 

nāmına keşīde ettiği telgrafı Ankara’dan ḥareket ederken almış idim. Cevābını bugün 

Kırşehri’nden yazdım. //XXIV-72// 

 

12 Sabato 

 

Bugün de istirāḥat ettim. Nevşehir Belediyye Re’īsi ‘Đzzet Efendi’den ahālī-yi belde 

nāmına tebrīk ve da‘vet telgrafı aldım. ‘Arabsun eşrāfından Rāşidbeyzāde Ḥüseyin 

‘Đrfān Bey’den telgraf aldım.  

 

Avanos Müftīsi’nden da‘vet telgrafı geldi. Ḥācī Bektaş-ı Velī Çelebisi Efendiyle 

babalar yevm-i ḥareketimi Kırşehir Evḳāf Müdīri’nden sormuşlar Mucur Ḳaẓāsı 

Belediyye Re’īsi de Kırşehir Belediyye Re’īsi Maḥbūb Efendi’den zamān-ı 

ḥareketimi telgrafla istemiştir.  

 

Burdur’dan buraya ḳadar berāberimde gelen Ḳayṣeriyyeli ‘Alī Efendi’ye iẕin verdim 

buradan doğru Ḳayṣeriyye’ye gitti. Ḳayṣeri Mutaṣarrıfı Bayram Fehmī Bey’e bir 

mektūb yazdım bir polis me’mūrluğuna veyā başka bir münāsib bir ḫidmete ta‘yīnini 

tavṣiyye ve ricā ettim. //XXIV-73// 

 

13 Domenica 

 

Kırşehri’nin kenārında (Terme) dedikleri bir ılıcaya girdim. Yarım sā‘atten faẓla su 

içinde kaldım. Fenālık geldi derḥāl ‘avdet ettim yatağa yattım. Ṣıḥḥiyye Müfettişi 

Muḥarrem Efendi geldi sağ kolumdan şırınga yaptı. Bugün bütün günüm yatakta 

geçti.  

 

Bu ılıca esāsen güzeldir. Kūkürd ve demirden terkīblerini müştemil imiş. Suyu ılıktır 

faḳaṭ bir kaya kovuğunda yapılmış ġayrimuntażam bir ḥāldedir. Bu sene meclis-i 

‘umūmī-i livā i‘mār ve ıṣlāḥına ḳarār vermiş.  
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Öğleden sonra Mülkiyye Müfettişi ‘Alī Kemālī Beyle Müfīd Efendi’nin dayısı 

eşrāftan ve Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından Ḥaḳḳī Efendi geldiler. //XXIV-74// 

 

14 Lunedi 

 

Bugün lehulḥamd iyiyim.  

 

Bu aḫşām Müftī Efendi’nin ḫānesine med‘ū idik. Mutaṣarrıf ve ḳāḍī ile birlikte ṭa‘ām 

ettik.  

 

Rum papasıyla ileri gelenlerinden bir hey’et ḫōşāmedīye geldiler. //XXIV-75// 

 

15 Martedi 

 

Refīḳama mektūb yazdım Ṣabrī Bey vāsıṭasıyla Su‘ād’ın adresine gönderdim. 

‘Abdullāh ‘Azmī Bey’e Eyyūb Ṣabrī Bey’e de yazdım. Kırşehri’nden haftada bir gün 

Ankara’ya posta vardır yarın ḥareket edecektir.  

 

Eşrāftan Bekir Ağa geldi. Kırşehir Meb‘ūsu Müfīd Efendi’nin birāderinin 

kayınpederidir.  

 

Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’e de bir mektūb yazdım. Malta’daki rüfeḳā ile 

ḥaḳḳımızdaki ma‘hūd ḳarārının fesḫini ‘Đzzet Paşa’ya söylemeğe* [*i-hali 

(Akkuzatif) yerine e-hali (Datif) kullanılmış] unutmuş idim. “Đnebolu’da bunu Yāver 

Nācī Bey’e anlatabilir misin?” diye sordum. //XXIV-76// 

 

16 Mercoledi 

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını eşrāftan Bekir Ağa’nın ḫānesinde ettik. Mutaṣarrıf Sa‘īd Bey Ḳāḍī 

Efendi Taḥrīrāt Müdīri Nūrī Bey eşrāftan Ḥaḳḳī Efendi Sābıḳ Müdde‘ī-i ‘Umūmī 

Mu‘āvini Borlu Nā’il Bey mevcūd idiler. //XXIV-77// 

 

17 Giovedi 
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Mutaṣarrıf Sa‘īd Bey ikindiden sonra geldi. “Dāḫiliyye Vekāleti’nden bir telgraf 

aldım. Efendimize beş yüz lira taḳdīm etmekliğimi emrediyorlar.” dedi bir żarf verdi.  

 

“Telgrafı görebilir miyim?” dedim.  

 

“Yanımda yoktur cum‘a ertesi günü dā’ireden alır taḳdīm ederim.” 

 

Biṭṭabi‘ tedḳīḳe şāyān bir mes’eledir. Bakalım netīcesi ne olacaktır? Ben Ankara’da 

iken ‘Adliyye Vekīli Ḥāfıż Meḥmed Efendi “Dün gece hey’et-i vekīlede ‘Mādām 

‘Đzzet ve Ṣāliḥ Paşalara müşīr ma‘āşları a‘yāndan Ḥüsnī Paşa’ya ferīḳ ma‘āşı 

veriyoruz Ḫayrī Efendi’ye de meşīḫat ma‘zūlü nāmıyla bir şey vermeliyiz.’ Māliyye 

Vekīli Ferīd Bey ‘Đttiḥādcı ġayreti.’ dedi. Biz ‘‘Afvedersin memleketin ḥaysiyyetidir. 

Bir şeyḫülislāmı muẓāyaḳada bırakamayız.’ dedik. ‘Cānım laṭīfe ediyorum peka‘lā.’ 

dedi.” Ben ‘Evet arkadaşlarımın hem burada hem Đstanbul’da ma‘āş aldıklarını 

duydum faḳaṭ ben bunu alamam.’ dedim. Bilāḫere ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye açtım. 

O da sizin Malta’da dūçār olduğunuz ẓarara muḳābil toptan xxx bir meblaġ verirler 

ise fenā olmaz demiş idi.” //XXIV-78// 

 

18 Venerdi 

 

Cum‘a namāzını Kapıcı Cāmi‘-i Şerīfi’nde edā ettim. Namāzdan evvel eşrāftan Es‘ad 

Ağa Müdde‘ī-i ‘Umūmī Đlyās Efendi Mutaṣarrıf Sa‘īd Bey Cezā Re’īsi Mühendis 

Ṣafvet Bey geldiler.  

 

Isparta Jandarma Tabur Merkezi’nde Mülāzım Ürgüblü Meḥmed Fevzī – Kīmyāger 

Aḥmed Bey’in birāderidir açıkta olduğundan civār ve münāsib bir yere 

yerleştirilmesini mektūbla ricā ediyor. Mektūb ta’rīḫi 5/Mart/37. //XXIV-79// 

 

19 Sabato 

 

Mutaṣarrıf Sa‘īd Bey Dāḫiliyye Vekāleti’nden aldığı telgrafın ṣūretini göndermiştir.  

 

Dāḫiliyye Vekālet-i Celīlesi’nin Mart Sene 37 ta’rīḫli 3462/10 nümerolu şifre 

telgrafnāmesi ṣūretidir.  
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“Livā nāmına beş yüz lira gönderildi. Đşbu pāranın Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi 

Ḥaẓretlerine biẕẕāt i‘ṭāsını ricā ederim.” 

 

Bugün gelen Ankara gazetelerinde ‘adliyye müsteşārlığına Antalya ‘Adliyye 

Müfettişi Tevfīḳ Fikret Bey’in ta‘yīni yazılıdır. ‘Adliyye Vekīli Ḥāfıż Meḥmed Bey’e 

Ankara’da iken ben tavṣiyye ettim. Fikrimce muṣīb bir ta‘yīndir. //XXIV-80// 

 

20 Domenica 

 

1339 1337 1921 

 

10 Receb  

 

Bugün eşrāftan Ḥaḳḳī Efendiyle (Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından ve Meb‘ūs Müfīd 

Efendi’nin dayısıdır) ‘araba ile çıktık. Ḫāce Bey* [&ك �ج�� yazılmış] Cāmi‘-i Şerīfi 

‘Āşıḳ Paşa-yı Velī xxx Āḫī Evrān Velī’yi* [*            Gْن و�TْورT GاوخG�  yazılmış, vāv elifin 

altında] türbelerini ziyāret ettikten sonra mekteb-i i‘dādīye gittim hey’et-i i‘dādiyye 

ve tedrīsiyyeyi gördüm. Oradan ḥükūmet dā’iresinde belediyyeyi ziyāret ettim. 

Mutaṣarrıfı ve sā’ir rü’esā-yı me’mūrīnie i‘āde-i ziyāret ettim. Yedide çıktım dokuz 

buçukta ‘avdet eyledim.  

 

Faḫrī Efendiyle Ḳāsım’a birer telgraf yazdım. Đnşā’allāh havā bozulmaz ise 23 Mart 

921 Cehārşenbih günü ḥareket edeceğimi bildirdim.  

 

Kırşehri’nde şimdi aldığım ajans:  

 

Ankara 19 Mart 921 

 

Dün Đstifani Ajansı’nın teblīġ ettiği ḫabere göre Berlin’de Ermeni ṭalebesinden biri 

Şarlonburg’da Ṣadr-ı Esbaḳ Ṭal‘at Paşa’yı tabanca ile şehid etmiştir. Dīger ṭaraftan 

Amerika Ajansı şu tafṣīlātı vermektedir: “Ṭal‘at Paşa Şarlonburg’da iḳāmetgāhına 

‘avdet eder iken esmer benizli otuz yaşında bir genç omuzuna dokunmuş ve geri 

döner dönmez āteş etmiştir. Bir Ermeni olan cānī Alman polisi ṭarafından derdest 
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edilmiştir.” Çok müte’essir oldum. Cenāb-ı Ḥaḳ ġarīk-i raḥmet eylesin. Merḥūm 

ḥaḳḳındaki müṭāla‘amı yazacağım. //XXIV-81// 

 

Defter XXIII 

 

Kırşehri’nde 

 

11 Receb 1339 ve 21 Mart 1921 Pāzār ertesi 

 

Dün Kırşehir eşrāfından Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından Ḥaḳḳī Beyle ‘Āşıḳ Paşa-yı 

Velī’nin türbesini ziyāret ettim. Türk ṭarz-ı mi‘mārisini irā’e eden türbenin kapısı 

muṣanna‘dır. Aṣıl maḳberenin bulunduğu ḳubbenin iç kapısı aḫşābdan ve faḳaṭ 

sonradan yapılmışa benzemiyor. Merḥūmun üzerindeki ṣandūḳa ‘ādī bir taḫtadan 

yapılmış yeni bir şeydir. ‘Āşıḳpaşazāde Ta’rīḫi’nin ṣāḥibi Aḥmed Çelebi’nin ceddi 

olan bu ‘Āşıḳ Paşa iyi tedḳīḳ etmedim ammā vefāt edeli altı yüz sene vardır. Altı 

‘aṣırdan beri beḳā bulan bu ābide bu türbe insāna bir ḥiss-i ḥürmet ilḳā ediyor. 

Merḥūmun āsārını sordum ma‘ārif Ġarībnāme’sinden başka bir şey olmadığını Ḥaḳḳī 

Efendi söyledi. Görmeyi arzū ettim. Bugün Ma‘ārif Kātibi Ḫayrī Bey getirdi. Yazma 

faḳaṭ yazı güzel bir yazı değildir. Kitābın başından bir ṣaḥīfesi nihāyetinden sekiz 

ṣaḥīfesi noḳṣān imiş. X 23 Kānūn-i Sānī Sene 303 ta’rīḫinde mütevellīsi Şeyḫ ‘Alī 

ṭarafından daha fenā bir yazı ile yazdırılmış ikmāl edilmiştir. Aṣıl kitāb yedi yüz 

otuzda yazılmıştır. Türkçe yazılan en eski bir eserdir.  

 

Mü’ellif kitābın nihāyetlerinde şöyle söylüyor  

 

Kim alursa bu kitābı yādına   Đre cümle ma‘nī nüŋ bünyādına  

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili  Đllā ma‘lūm oldı ma‘nī menzili 

Çün bulasıŋ cümle yol menzil lerin  Yirmegil sen Türkü Tācik dil lerin 

Türk diline kimesne bakmazıdı  Türk lere hergiz göŋül akmazıdı 

Bu kitāb anuŋiçün geldi dile   Kim bu dil ehli daḫī ma‘nī bile 

 

dedikten sonra beş on beş beyt aşağıda //XXIII-73// 

 

Bu kitābuŋ ḫatmi uş oldı tamām  Toptolu yüz dāstān geldi tamām° 
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Yidi yüz otuz yılında hicretüŋ  Sözi irdi ḫatmine bu fikretüŋ 

 

üç beyt sonra: 

 

Haḳ katında* [*,�1
ِ yazılmış] ‘āşıḳuŋ eksügi çok  Allāhuŋ eksüklüye eylügi 

çok 

Ey ḫüdāvendā senüŋ faẓluŋ delīm  Sensin āḫir hem ḥaḳīm ve hem ‘alīm 

Raḥmetüŋle yarlıga kullaruŋı   Sen esirge kendü yoḫsul laruŋı 

 

Kitābın son beyti budur 

 

Birinci maḳāle-i besmele-i şerīfeden sonra: 

 

Allāh adın idelüm evvel ibtidā  Ki andan oldı ibtidā ve intihā 

Evvelüŋ ol evvelidür bī gümān  Āḫirüŋ hem āḫiridür cāvidān 

Cümle ‘Ālem yoğiken ol vāridi  Şöyle eksüksüz ġanī cabbār idi 

Küllü şeyyin ḫālikün den soŋra hem   Ḳāle illā vechehu bī pīş ve kem 

Ol zamānda kim henūz yoğıdı zamān Bī zamān ol bī mekān varıdı hemān 

Her dū ‘ālem ol ‘ademde farḳıdı  Hem ‘adem ol aṣl demde ġarkidi 

Varidi ol pādişāhī bī niyāz   Kandese ne nāz vardı ne niyāz 

Kendözine kendözi nāz eyledi  Kāfu nūna urdı bir sāz eyledi 

 

°Mü’ellif kitābını bāblara taḳsīm etmiş her bābda müte‘addid dāstān yazmıştır. 

//XXIII-74// 

 

Kāf bundan kopdı nefeḫāt uṣūl  Kim işitti ilk anı ulı kul 

 

Ḳavluhu ta‘āla iẕā irādah şayyan an yaḳūla lahu kun fayakūn  

‘Aklı küldür adı ma‘rūf ol kuluŋ  Kamu kuldan öŋ kelübdür ol bilük 

Ḳāle n-nebī ‘aleyhi s-selām    Evvel mā ḫalaḳallāh ta‘āla el-‘aḳl 

 

Dīvān-ı ‘āşıḳ mutaṣavvıfānedir. Beş yüz yetmiş üç ṣaḥīfeden ‘ibārettir. ‘Āşıḳ Paşa 

kitābını on bāba taḳsīm etmiş her bābda on dāstān derceylemiştir. Tertīb-i mü’ellif 

ḥaḳḳında bir ‘ilm icmālī ḥāṣıl olmak için en son bābın serlevḥasını naḳledelim 



 

 

660  

 

Elbāb el‘āşir fi-l‘işārā 

 

 

Bāb onuncuda bu on dāstān   Ḫōş ḥaḳā’iḳ ḫōş deḳā’iḳ ḫōş beyān 

Ma‘lūm eyler onları ḳīldan ḳīla  Hemçünan ki tilka ‘aşratün kāmileh 

Dāstān ol erbāb-ı dehem   Der şerḥ-i ‘aşarahu mübeşşere 

Kanı ol ‘aḳlı bütün göŋli safā   Biren işütün neyledi ol Muṣṭafā 

 

… Đlḥ 

 

Kitābı Ankara’dan Ma‘ārif Vekāleti ṭaleb etmiş Kırşehirliler ẓıyā‘ından ḫavfederek 

vermemişler. Vekālet-i müşārünileyhā istinsāḫına emir vermiş. Bugünlerde istinsāḫa 

başlamışlar.  

 

Kitābın bir nüsḫası da Ḥācī Bektaş-ı Velī Dergāhı’nda olduğunu ve ḥattā bu nüsḫada 

noḳṣān bulunan ṣaḥīfelerin ondan ikmāl edildiğini Ḥaḳḳī Efendi söyledi. Ḥaḳḳī 

Efendi altmışını geçmiş belki yetmişe yaklaşmış ta’rīḫ merāḳlısı muḥterem bir ẕāttır. 

//XXIII-75// Kitābın ismi Ġarībnāme’dir.  

 

Beş yüz altmış üçüncü ṣaḥīfesinde serlevḥa şöyledir.  

 

Dāstān-ı dehem der sebeb ma‘lūm kerden deh bāb-ı kitābest 

ḥikāyet der ḥātemest* [*#7�1�� ḥātemest yazılmış, #7�1�� ḫātemest olacak] kitāb-ı 

ġarībnāme 

 

Bu dāstān kitābın son faṣlını teşkīl eder yüz altmış altı beyti müştemildir.  

 

(Ġarībnāme) ‘Āşıḳ Paşa Dīvānı tedḳīḳ edilince ba‘ẓı ebyātta Süleymān Dede’nin 

Mevlid-i Şerīfi’ndeki ebyāt ile tevārüd olduğu görülüyor. Meselā üçüncü beyt ‘aynen 

Süleymān Dede’de* [*,�� 6����7 yazılmış] mevcūddur. Ba‘ẓı ebyāt da me’ālen īrād 

edilmiş gibidir. Meselā: 

 

Olzamānkim Ḥaḳ yaratdı ‘ālemī  Hem yaratdı ‘ālem içre Ādemī 
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....84 

 

Defter XXIV 

 

21 Lunedi 

 

Ṣabāḥleyin Bekir Ağa geldi yarın aḫşām için tekrār da‘vet etti. Đ‘tiẕār ettim da‘vetin 

tekerrürünü münāsib görmedim. Sonra Kırşehri ḫācelerinden Pehlivānzāde Meḥmed 

Ḥilmī Efendi geldi. Đḫtiyār bir ẕāttır. 1249 ta’rīḫinde tevellüd ettiğini söylemesine 

nażaran doksan yaşındadır. Du‘ālar etti. Kendi iḥtiyācı olmadığını ve faḳaṭ dīger 

ḫācelerin pek faḳīr bulunduklarını Müsevvid Ḥamdī ve ‘Ömer Semerci 

Ḫāceefendilerin birer miḳdār ma‘āşa mażhariyyetine delāletimi ṭaleb etti.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Ḳāḍī Efendi’nin ḫānesinde ettik. Mutaṣarrıf ve Taḥrīrat Müdīri ve 

Cezā Re’īsi ve Müdde‘ī-i ‘Umūmī ve Reji Müdīri ve eşrāftan Bekir Ağa var idi. 

//XXIV-82// 

 

22 Martedi 

 

Ġaffārzāde Lüṭfī Efendi için Reji Muḥāsebe-i ‘Umūmiyye Müdīri Reşīd Bey’e 

Çopuroğlu Mülāzım Meḥmed Fevzī Efendi için de Aksarāylı Vehbī Bey’e birer 

mektūb yazdım.  

 

Kırşehri ṣıḥḥiyye seyyar me’mūrlarından ‘Arabsunlu Tevfīḳ Bey’in terfī‘ini ‘Adnān 

Bey’e yazdım.  

 

Öğleden sonra Bekir Ağa’ya Müftī Efendi’ye Es‘ad Ağa’ya ḫānesinde Mutaṣarrıf 

Sa‘īd Bey’e i‘āde-i ziyāret ve vedā‘ ettim. Allāh ḳısmet ederse yarın ḥareket 

edeceğim. //XXIV-83// 

 

Defter XXIII 

 

Defter XXIV 
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(Ḥācī Bektaş’da) 

 

23 Mart 1921 Cehārşenbih 

 

Đkindiden sonra Ḥācībektaş’a vāṣıl oldum. 

De Dergāha misāfir oldum. Kitābları 

sordum. ‘Āşıḳ Paşa Dīvānı olmadığını 

babalar söylediler. Ḥācī Bektaş-ı Velī’nin 

bir eseri olup olmadığını sordum. Bir 

velāyetnāmeden başka eser olmadığını 

bilbeyān kitābların mevẓū‘ bulunduğu 

dōlābdan Niyāzī Baba velāyetnāmeyi 

getirdi. Faḳaṭ Ḥaẓret-i Pīr’in kendi eseri 

değildir. Sonradan yazılmıştır. Pīrin 

kerāmetlerini ta‘dād ve tafṣīl ediyor ḥattā 

– Ürgüb’de kerāmet gösterdiği – 

serlevḥası altındaki faṣılda pīrin Sinason 

//XXIII-76// ḳaryesiyle Uçḥiṣār ḳaryesine 

oradan Aksarāy’a gittiği yazılıdır ve ba‘ẓı 

ḫāriḳul‘āde aḥvāl göstermiştir. 

Bektaşīlerin boyunlarına taktıkları teslīm 

taşı dedikleri taş Ürgüb’den çıkmaktadır. 

Bu Pīr’in kerāmātından olduğunu evvelce 

Pīr bunu Ürgüb’den almış sonra bu taş 

yerinde ġā’ib olmuş bilāḫere ḫalīfesi 

bulmuş olduğunu Niyāzī Ṣāliḥ Baba 

söyledi. Ḥālā Ḥācī Bektaş taşı dedikleri 

bu taş Ürgüb’de Çürüktepe civārında 

içmece yanlarında çıkmaktadır. Sūrāḫī 

yazı takımı, su bardağı gibi şeyler i‘māl 

ederler mermere benzer mermer değildir 

bir nevi‘ balġamī* [*���$��* yazılmış] 

taştır.  

23 Mercoledi 

 

Bugünden i‘tibāren eẕānī sā‘at isti‘māline 

başladım.  

 

Bugün ṣabāḥleyin sā‘at eẕānī bir buçukta 

Kırşehri’nden ḥareket ettik. Bekir Ağa ile 

bizim Ġālib berāber sā‘at dörtte Mucur’a 

vāṣıl olduk. Hemān ahālī kāmilen 

istiḳbāle çıkmışlar idi. Öğle yemeğini 

ba‘dettenāvül dayım Aḥmed Ṭāhir Efendi 

merḥūmun mücāzlarından Eyyūb 

Efendi’yi ḫānesinde ziyāret ettim. Yedide 

ḥareket ettik. Ḥācībektaş’a bir sā‘at 

mesāfede de Çelebi Efendi’nin oğlu 

pederi nāmına geldi. Babaların re’īsi 

Niyāzī Baba da geldi. Doğru dergāha 

geldim ḥuẓūr-ı pīre girdim. Đkindi 

namāzını kıldım. Dergāhta kaldım. Çelebi 

Efendi’nin oğluna “Mādām peder efendi 

rāḥatsızdır müsāferetle bir de biz rāḥatsız 

etmeyelim selām ederim burası da 

kendilerinindir.” dedim savdım. Yahşi 

Şeyḫi Ḥasan Efendi de bir sā‘at mesāfeye 

ḳadar geldi.  

 

Gece Çelebi Efendi bir sā‘at teẕkere 

gönderdi. Dergāha müsāferetle kendisinin 

me’yūs edilmemesini yarın aḫşām da 

çorbayı ḫānesinde tenāvül ve orada 

müsāfereti ṭaleb ediyor. //XXIV-84// 
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Defter XXIV 

 

24 Giovedi 

 

Yahşi Şeyḫi Ḥasan Efendiyle Çelebi° [°Çelebi Efendi’nin kendi ve oğlu ve ḫānesi 

ḫalḳından ekseri frenkli oldukları söyleniyor] Efendi’ye ḫaber ve selām gönderdim. 

“Bugün ḥareket edeceğim. Ürgüb’e ve Avanos’a ḫaber verilmiştir ‘afv buyursunlar.” 

dedim. Ṣabāḥleyin eẕānī sā‘at ikide ḥareket etmek üzere iken Faḫrī Efendi geldi. 

Birlikte ḥareket ettik sekizde Avanos’a vāṣıl olduk. Me’mūrīn eşrāf mekteb çocukları 

istiḳbāle çıkmışlar idi. Đbtidā ḥükūmete gittik orada ziyāret-i ‘umūmiyyeyi 

ba‘delḳabūl Müftī Efendi’nin ḫānesine gittim. Ürgüb’den Sa‘dī Efendi Müftī Efendi 

Ḥācī Ḳuṭb Efendi Cezā Re’īsi daha birçok ẕevāt geldiği gibi Nevşehir’den Ḳā’im-i 

Maḳām Cāvid Bey Belediyye Re’īsi ‘Đzzet Efendi Ḥācī Ḥamdī Efendi ve ba‘ẓı eşrāf 

geldiler. Bu aḫşām hepimiz Avanos’tayız. Đnşā’allāh yarın gideceğiz. Nevşehir Ḳāḍīsı 

ve Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi ile ‘Alībeyzāde Süleymān Bey ve pek çok ẕevāt geldiler. 

//XXIV-85// 

 

Defter XXIII 

 

Ürgüb’de 

 

25 Mart 1921 Cum‘a 

 

Bugün Avanos’tan Ürgüb’e geldim. ‘Umūm-ı sekene-i memleket ṭaraflarından büyük 

bir teżāhür ile istiḳbāl edildim. Maḥcūb oldum.  

 

Ürgüb’e geleli üç hafta oluyor. Köylerden ve civār ḳaṣabalardan birçok ẕevāt 

ḫōşāmedīye geliyorlar. Gelemeyenler de telgraf ve mektūb yazıyorlar.  

 

Ürgüb’de Müstanṭıḳ Kātibi Ṭayyārefendizāde Nūrī Efendi’de yazma Kuloğlu Dīvānı 

gördüm. Bu da Türkçedir. ‘Āşıḳ Paşa Dīvānı ḳadar değilse de ona yakın derecede 

büyükçedir. Bu da mtv mutaṣavvıfāne yazılmış her manżūmenin serlevḥası bir āyet-i 
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kerīme ittiḫāẕ edilmiş manżūme o āyet-i cemlīlenin //XXIII-77// me’āl-ı münīfi 

dā’iresinde beyān ve tafṣīli muḥtevī bulunmuştur.  

 

Besmele-i şerīfeden sonra birinci āyet ve manżūmex 

 

G�	- 	:
 � G��7� 6�ُ�
�ًة   -�ل ا} ت!��G رب اش�ح ��b GرS و �G� �7 ا��S َوُحُ�ْ

 

Benim bu göŋlümü ‘aşkıŋla kıl yā rabb sen şeydā Derūnumdan çıkar gitsün yine 

endīşe-i dünyā 

‘Đbādet emrini baŋa müyesser eyle her sā‘at  Daḫī vaesvās-ı şeyṭānı bu ḳalbe 

eyleme ilḳā 

Lisānım ‘uḳdesin ḥal eyle vir kim nuṭḳ-ı rūḥānī Kelāmıŋda bu dilim cāri olsun nite 

kim deryā 

 

Bundan on dört beyt aşağıda: 

 

Rüsūm-ı żāhire bu göŋlümü bağlamagıl yā rabb Nukūş-ı mā sevā bu ḳalbimi 

eylemesin yağma 

Bu dehriŋ ḳaydı benden elim tut ayaġım kurtar Emin ile beni hergiz kulağımdan 

götür ġavġā 

Kuloğlu bendek eylerse nola senden temennāyı Budur maḳṣūdı umar kim olasın 

luṭf ile ırẓā  

 

Birinci manżūme bu beyt ile bitiyor.  

 

En son manżūmenin serlevḥa ve ebyātı 

 

Ḳaṣīde liḫātimetü r-risāleti ş-şerīfe ve nām-ı īn kitāb bāġ-i bihişt dādīm 

Hüdāvendā biḥamdillāh derūnum şādgām oldı Hele bezm-i viṣāliŋde muḥabbet 

dolu cām oldı 

 

Sekiz beyt sonra.  
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Cihānda yādigār için yazup ben bir kitāb itdüm Şu Ḳur’ān-ı ‘Ażīm içinde anuŋ lā 

nifṣām oldı 

Anuŋ ḥablelmetīn olan saçı bu gerdenī cāna  Ne muḥkem bağlanub kaldı āyā 

görüne zemām oldı 

Ki her bir āyete ben bir ḳaṣīde eyledüm inşā Sanasın bir şeh-i iḳlīme bir ‘ālī 

maḳām oldı 

 

Đki beyt sonra: 

 

Bu deŋlü sa‘y ve cehditdüm anı yazmakda her bāri Dise bir kez Cenāb-ı Kibriyā aŋa 

rıẓām oldı 

Receb ayında başlayub ramaẓān içre bitürdüm Ḳadr gīcesi hem cum‘a idi ol 

iḫtitām oldı //XXIII-78// 

Tamām biŋ kırk iki sāline irmişidi hem tā’rīh Biḥamdillāh kitābım vaḳt-ı ‘aṣr 

içre tamām oldı 

Pes oġluŋ oldı adını ne koduŋ dir iseŋ baŋa   Aŋa bāgī bihişt ismi işit bir ḫōşça 

nām oldı 

Umarım cümle taḳṣīrim benüm ‘afveyleye Allāh Dilümde ḥamd ve istiġfārım uş 

āḫir-ı kelām oldı 

Kim ol miḥrāb ḳavsini temāşā eyleyüp bir kez Kuloğlu mescid-i maḳṣūduna irdi 

imām oldı 

 

Son beyt budur.  

 

Kitābın ketebesi ‘aynen şöyledir 

 

G&	د ا=رکH& GA S�D/�9 ا��� ح�ر, ا���9	 

,�1� &6 ا���ج �	�c ( � ا} ذ�	&:J و

 �'	&:J و�*_ و خ79'6 و �Eت'6

cو ا� 

١٢٥٧ 

 

Đmlāsını ve yanlışlarını muḥāfaża ederek yazdım.85 //XXIII-79// [sayfa XXIII-80-88 

boş] 
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Defter XXIV 

 

25 Venerdi 

 

Ürgüb’e Muvāṣalat 

 

Ürgüb’den ve Nevşehir’den ve köylerden daha birçok ẕevāt geldiler. Cum‘a namāzını 

ba‘deledā* [*�=ا�!* yazılmış] Ḥācī Ẕekeriyā Efendi Ḫāce merḥūmun maḳberini ziyāret 

ettikten sonra eẕānī sā‘at yedide ḥareket ettik. Dokuzda Ürgüb’e vāṣıl olduk. Ulu 

yolda Đslām ve Hıristiyan mektebleri ve hemān bütün memleket ḫalḳı gelmişler. 

Mektebler nuṭuḳlar īrād etmişler ettiler. Doğru ḥükūmete gittim. Biraz oturduktan 

sonra ikindi eẕānı okundu. Sa‘dī Efendiyle birlikte cāmi‘-i kebīre gittik. Ḥavlusunda 

medfūn bulunan dayım* [*Jpا� yazılmış] Ḥācī Aḥmed Efendi ile kayınpederim* [* Jر�� 

6��
 yazılmış] Yesārī Efendi’yi ve sā’ir maḳbereyeyi Fātiḥa itḥāf ettikten sonra ikindi 

namāzını kıldım. Sa‘dī Efendi’nin ḫānesine geldim. Bugün ve gece burada misāfir 

kalacağım.  

 

Aḫşām ṭa‘āmında Meb‘ūs Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey Müftī 

Efendi Ḥācī Ḳuṭb Efendi Nevşehir Ḳāḍīsı Müdde‘ī-i ‘Umūmī ve Süleymān Bey 

mevcūd idi. //XXIV-86// 

 

26 Sabato 

 

Nevşehir Ḳāḍīsı ve Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi ile Süleymān Bey Nevşehir’e ‘avdet etmek 

üzere vedā‘ ettiler.  

 

Đkisi Đstanbul’dan refīḳamdan biri Burdur’dan üç mektūb gelmiş bugün getirdiler. 

Geldiğim gün – Cum‘a – Sivritaş kayasının yarısı çaya yıkılmıştır.  

 

Aḫşām ṭa‘āmını Sa‘dī Efendi’nin ḫānesinde ettikten sonra pederin evine naḳlettim. Bu 

gece buradayım. //XXIV-87// 

 

27 Domenica 
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Niğde Mutaṣarrıfı’na bir mektūb yazdım Mü’ezzin Ḥāfıż Aḥmed’in Niğde Merkez 

Jandarma Taburu’ndan Ürgüb’e naḳlini ricā ettim.  

 

Nevşehir Cezā Re’īsi Faḫrī Efendi Nevşehir’e ‘avdet etti. 

 

Nevres bugün evden çıktı iştirā ettikleri Ḥācī Ḫalīl Efendi’nin ḫānesine naḳletti.  

 

Davūd Ağa’nın (Paşa) Muṣṭafā Efendi bir fermān getirdi. Bin yüz otuz dört ta’rīḫlidir. 

Me’āli Dāmād Nevşehirli Đbrāhīm Paşa’nın Ürgüb’e icrā ettirdiği su yollarının 

inşāsında binā emīni olan cedleri Elḥāc Dervīş Ağa’nın ḫidmetine muḳābil ḫānesine 

iki maṣūre* [*,�	��9 yazılmış] suyun isālesine men‘ ve müdāḫele 

edilmememesindaen ‘ibārettir. Suyun icrāsı ta’rīḫi 1133 olduğu çeşmelerdeki 

ta’rīḫlerden müstebāndır. //XXIV-88// 

 

28 Lunedi 

 

18 Receb  

 

Refīḳama bir mektūb yazdım Ankara’da Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey 

vāsıṭasıyla gönderdim. Oğlum Münīb’e de Antalya’da ‘Aşkī Bey vāsıṭasıyla 

gönderdim. Gelmelerini Ḥāfıż Ḥüseyin ile gelmelerini yazdım.  

 

‘Adliyye Vekīli Ḥāfıż Beyefendi’ye mektūb yazdım Faḫrī Efendi’yi tavṣiyye ettim.  

 

Bizim Ġālib’e Kırşehri’ne mektūb yazdım.  

 

Çavuşinliler geldi. Bizim zamānımızda inşāya başlanılan cāmi‘-i şerīf üç yüz lira daha 

gelmedikçe ikmāl edilemediğini söylediler.  

 

Ürgüb’deki ḫademe-i ḫayrāt daḫī ma‘āş alamıyorlar. Eyyūb Sulṭān’dan Hāşim 

Bey’den Antalya Kumandan ve Mutaṣarrıfı ‘Āşir Bey’den Müftī Aḥmed Ḥamdī 

Efendi’den Mersinli Cemāl Paşa’nın dāmādı Eskişehir Merkez Ḫastaḫānesi Serṭabībi 

Hāşim Bey’den mektūb aldım. Cemāl Paşa’nın aḥvālini soruyor. Fāẓıl Berḳī Bey’in 
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birāderi Kastamonu’da Ḥācī‘alīzāde ‘Abdülbāḳī Bey de birāderini su’āl ediyor. 

Đkisine de cevāb yazdım. //XXIV-89// 

 

29 Martedi 

 

Birāder Ḳāsım’a maṣraf için bugün elli lira verdim. Öğleden sonra Ḫāce Süleymān 

Efendi’nin ziyāretine gittim. Ġaffārzāde* [*,زا���A� yazılmış] Lüṭfī Efendi berāber idi. 

Zavāllı Ḫāce faẓla rāḥatsızdır.  

 

Havā pek güzel gidiyor ‘ādetā yazdır.  

 

Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den bir servis aldım. Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından ‘Abdullāh Bey’in Ankara’ya geldiğini, Ṭal‘at Paşa ḥaḳḳındaki şāyi‘anın 

te’eyyüd etmediğini, Malta’dan geleceklerin isimleri ma‘lūm olmayıp ancak 68 ẕāt 

idüğünü yazıyor. Servis 28 Mart 921 ta’rīḫlidir. //XXIV-90// 

 

30 Mercoledi 

 

1339  

 

20 Receb 

 

Bugün velādet-i hümāyūn imiş ḳā’im-i maḳām ḫaber verdi. Ḥükūmete gittim. Bir 

du‘ā edildi. Oradan nümūne mektebine gittim.  

 

Teke Mutaṣarrıf ve Kumandanı ‘Āşir Bey’den mektūb aldım. Ankara’ya göndermiş 

oradan Ürgüb’e geldi. 25/2/337 ta’rīḫlidir. Kızılkaya Nāḥiyyesi Müdīriyle Jandarma 

Kumandanı’na teblīġ-i teşekkürāt ettiğini yazıyor. 27 ve 29 Şubāṭ ta’rīḫli muḫṭıralara 

bak. //XXIV-91// 

 

31 Giovedi 

 

1339 1337 1921 

 



 

 

669 

21 Receb  

 

Meb‘ūs Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa geldi yarından sonra ḥareket edeceğinden vedā‘ etti. 

Umūr-ı Şer‘iyye ve Evḳāf Vekīli Muṣṭafā Fehmī Efendi Ḥaẓretlerine müşārünileyh 

Paşa ile bir mektūb gönderdim. Çavuşin Cāmi‘i’nin ikmāli için üç yüz lira Akçaşar 

Cāmi‘-i Şerīfi’nin mināresi için de on bin ġurūş ṭaleb ettim. Ürgüb vāridāt-ı 

vaḳfiyyesinin ‘adem-i kifāyesini ve ḫademe-yi ḫayrātın on on bir ma‘āşlarının 

müterāḳim olduğunu yazdım.  

 

Cemīl ḳaryesinden Ḥācī ‘Alī Ağa Karın’dan Emīn Ağa ve Đbrāhīmağazāde Celīl 

Akçaşar’dan Sa‘īd Efendi Demirtaş’tan Ḫālid Ağa geldiler. //XXIV-92// 

 

Note 

 

Ürgüb’de Temenni’de* [* ,� �2ّ9َ1َ hareke ile yazılmış] medfūn Arslan Ġāzī’nin 

üzerinde bulunan kayanın ne zamān inşā edilmiş olduğunu Cāmi‘-i Kebīr Đmāmı Ḥācī 

Ḳuṭb Efendi’den sordum. Kendisi bilmiyor ise de vālidesinden işittiğine göre 

şimdiki* [*��9ى آ/ yazılmış] maḳbere evvelce çukurda ve karanlık bir yerde bir türbe 

içinde olup Nā’il Efendi merḥūmun pederi Ḥācī Dervīş ṭarafından bugünkü 

ḳubbelerin inşā kılınmış olduğunu söyledi. Eflāklının Ḥāfıż derler bir iḫtiyār var 

seksen beş yaşında olduğunu söylüyor. O da diyor ki “Dedenin olduğu yer evvelce 

kara dīvāxr ile yapılmış bir yer idi. Ḥācī Dervīş şimdiki türbeyi yaptırdı. Kütübḫāne 

olmak üzere de dīger ḳubbeyi yaptırdı. Ben o zamāna yetiştim.” //XXIV-93// 

 

Aprile 

 

1 Venerdi 

 

22 Receb 

 

Ṣabāḥleyin Nevşehir ‘ulemā ve eşrāfından on ẕāt ḳadar geldiler. Kırşehri Jandarma 

Kumandanı Avanos Jandarma Kumandanıyla berāber geldi. Avanoslu Ḥācī Mevlüd 

Ağa ‘amūcası Aḥmed Ağa ile geldi.  
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Cum‘a namāzını Ürgüb Cāmi‘-i Kebīri’nde (Karamanoğlu Đbrāhīm Bey’in cāmi‘inde) 

edā ettim.  

 

Ḳayṣeriyye’den Ḥācīlarlı Muṣṭafā Efendi merḥūmun maḫdūmu dīger bir tācir ile 

bacanağı Ḥüseyin Bey aḫşāmdan sonra geldiler. Yanlarında ‘Aḳıllızādeler ve 

Sucuzādeler de berāber idiler. Bilḫāṣṣa ziyāret için geldiklerini ve Ḳayṣeriyye’ye 

da‘vet etmekte olduklarını söylediler. Mutaṣarrıf Bayram Fehmī Beyle Ḫāce Ḳāsım 

Efendi’den selām getirdiler muntażır olduklarını söylediler. Bilāḫere bir vaḳt-i 

münāsibde Ḳayṣeriyye’yi de ziyāret edeceğimi söyledim. //XXIV-94// 

 

2 Sabato 

 

Babayan ḳaryesinin imāmı Ḥāfıż Ḥüseyin Efendi geldi. Đḫtiyār olmuş yetmiş yaşında 

vardır. Üç yüz sene-i māliyyesinde Đstanbul’a ilk def‘a gittiğimde Maḥmūd Māhir 

Efendi’nin pederi Ḥācī Fāẓıl Efendi vāsıṭasıyla Fātiḥ’te Baḥr-ı Sefīd cānibinde 

Başkurşunlu Medresesi’nde Ankaralı Ḥüseyin Efendi nāmındaki ḫācesinin odasında 

oturmakta olan bu Ḥāfıż Ḥüseyin Efendi’ye beni yanına almasını Ḥācī Fāẓıl Efendi 

teklīf etti. Mūmāileyh köyüne ‘avdet edeceği için ḳabūl etmedi ve olzamān ‘avdet 

etmiş idi. O zamāndan beri ḥālā ḳaryenin imāmıdır.  

 

Bugün aḫşām ṭa‘āmını Cebecizādelerde (Emīne ve Fāṭıma Hanımların ḫānelerinde) 

ettik. Bunlar bizim Ā’işe ‘āmmemizin kerīmeleridir ki vālideleri pederim ‘Avnī 

Efendiyle kardeş çocuklarıdır hem de pederim vālidelerinin dayısıdır. ‘Amūcazāde 

Ḳāsım ile aḳrabādan Ḥācīsüleymānağazāde Aḥmed Ağa berāber idi. //XXIV-95// 

 

3 Domenica 

 

Ḳayṣeriyye tüccārından Ḥācīlarlı Muṣṭafāefendizāde Muṣṭafā Bey ile bacanağı 

Ḥüseyin Bey’in misāfir oldukları ‘Aḳıllızādelerin ḫānesine gittim i‘āde-i ziyāret 

ettim. Nevşehir Hıristiyan tüccārı Tosunoğlu önlerinde olduğu ḥālde ḫōşāmedīye 

geldiler.  

 

Dāḫiliyye Vekālet-i Celīlesi’nden gelen telgrafta Yūnān ta‘arruẓunun kāmilen 

kırıldığı ordumuzun lehulḥamd muvaffaḳ olduğu tenşīr kılınıyor.  
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Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretlerine Eskişehir’de ‘Đṣmet Paşa’ya tebrīk telgrafları 

yazdım. //XXIV-96// 

 

4 Lunedi 

 

Çumra en Usefā Muḥāsib-i Mes’ūlü Ẕihnī Bey’e cevāb yazdım Sābit Bey’in ṣıḥḥatini 

bildirdim. Aḳrabāsından imiş.  

 

Nevşehir Ḳā’im-i Maḳāmı Cāvid Beyle eşrāftan Rıf‘at Efendi ve ‘Arabsun Ḳā’im-i 

Maḳāmı Ẕekī Beyle eşrāftan bir ẕāt geldiler. 

 

Ankara’dan ağaç toḫumları geldi.  

 

Öğleden sonra baġçeye* [*���()�* bāġçeye yazılmış] gittim ağaç toḫumlarını 

zer‘ettirdim. Evvelā dört presitten* [*�7# �ن,�� yazılmış; sözlüklerde yok, perese 

olabilir mi?] cenūbda* [*,� i	�� yazılmış] birinciye akasya ikinciye sarıçam 

üçüncüye karaçam.  

 

Ark kenārına dolanı cenūba dişbudak şimāle akçaağaç toḫumları zer‘ettirdim. 

//XXIV-97// 

 

5 Martedi 

 

Refīḳama bir mektūb yazdım Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī Bey vāsıṭasıyla gönderdim.  

 

Bu aḫşām Ḳāḍī Sa‘dī Efendi’ye med‘ū idik. Ḥācīlarlı Muṣṭafā Bey bacanağı Ḥüseyin 

Bey ‘Aḳıllızādeler Ḳā’im-i Maḳām ve Đsak’ın Đlya ve Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından Đftad* 

  .var idi [yazılmış ا ت��*]

 

Ürgüb’e geldiğim günü henūz Avanos’ta iken Avanos Ḳā’im-i Maḳām ve Müftīsi’ne 

ırmak kenārına birçok kavak ağacı ġarsetmelerini söylemiş idim.  
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Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey’e de Ürgüb’e münāsib maḥallere ḫuṣūṣiyle büyük 

pāzār yerinde Dağıstānlı Cāmi‘-i Şerīfi’ne muttaṣıl ḳabristāna kavak ağaçları 

diktirmelerini iḫṭār etmiş idim. Bu ḫuṣūṣta tedbīr ittiḫāẕ ettiğini ve birkaç gün içinde 

ġarsedileceğini bu aḫşām söyledi. Bakalım hangisi yapabilecektir? //XXIV-98// 

 

6 Mercoledi 

 

Burdur’dan Behcet Bey’den telgraf aldım. “Sedād geldi. Sārā’yı Doktor Celāl’e 

verdik. Önümüzdeki pençşenbih günü Antalya ṭarīḳiyle maḥall-i me’mūriyyetime 

gideceğim. ‘Ā’ilece ḥürmetle ellerinizden öperiz Efendim. 5 Nīsān 337” 

 

Cevābını Behcet Bey’in ‘azīmeti iḥtimāline mebnī maḫdūmuna yazdım. //XXIV-99// 

 

7 Giovedi 

 

Ayın üçünde yazdığım telgrafa cevāb-ı ātīyi aldım. 

 

Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

C 3 / 4 / 37 nin ‘Đnāyet-i ḥaḳla ḳahramān ordumuzun kazandığı mużafferiyyet-i aḫīre 

ḥasebiyle beyān-ı tebrīkātı ḥāvī telgrafnāme-yi ‘ālīlerini büyük bir maḥżūżiyyetle 

aldım. Teşekkür eder ve pek yakın bir ātīde ġāye-yi milliyyemizin istiḥṣāline mażhar 

buyurmasını lūtf-ı ḥamdānīden temennī eylerim Efendim.  

 

6 Nīsān 37 Türkiyā Büyük Millet Meclisi Re’īsi  

 

Muṣṭafā Kemāl  

 

Ḳayṣeriyyeli Ḥācīlarlı Muṣṭafā Bey bugün vedā‘ etti ‘avdet ediyor. Ramaẓāna 

Ḳayṣeriyye’ye da‘vet etti.  

 

Niğde’den Na‘īm Efendi geldi Enekili Necīb Efendi berāber. Niğde Mutaṣarrıfı 

Đbrāhīm Efendi’den mektūb getirdi. Bizim mü’eẕẕin Erenlerin Ḥāfıżı buraya 

naḳledildiğini yazıyor. Oğlum Münīb’in Antalya Ṣıḥḥiyye Müdīri Ḥasan Ferīd Bey 
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vāsıṭasıyla gönderdiği 20 Kānūn-i Sānī 337 ta’rīḫli mektūbu Niğde Mutaṣarrıfı’na 

gelmiş o da vāṣıl oldu.  

 

 te ‘ayn ……* [*manası çözülememiştir] ت ع

 

Deremaḥalleli Meḥmed isminde bir çocuğu ḫidmete aldık uyuz olduğu 

anlaşıldığından iẕin verdik. //XXIV-100// 

 

8 Venerdi 

 

Nevşehir’den ve Avanos’tan ḫaylī ẕevāt geldi. Bizim Faḫrī’ye ‘Adliyye 

Vekāleti’nden bir telgraf gelmiş Ḳayṣeriyye ṣulḥ ḥākimliğini iki bin ġurūş ma‘āş ile 

ḳabūl edip etmediğini soruyor. Yarın Nevşehir’den ḳabūl telgrafını yazacaktır.  

 

Cezā Re’īsi üvey maḫdūmunu Ürgüb Reji Me’mūru’yla nāmzedlemiş ḫānesinde 

mevlid-i şerīf ḳırā’at ettireceğinden da‘vet etti gittim. Oradan Belediyye Dā’iresi’ne 

gittim. Cum‘a namāzı vaḳtine ḳadar Belediyye’de kaldık. Oradan cāmi‘-i kebīre 

gittim. Namāzı ba‘deledā eve geldim. Ziyāret için gelen ẕevāt eve geldiler. Nevşehirli 

‘Alī Bey’in maḫdūmu Nā’il Bey “Nevşehir’e da‘vet için geldim.” dedi. Đ‘tiẕār ettim 

“Daha bir müddet istirāḥate iḥtiyācım vardır.” dedim.  

 

Aḫşām ṭa‘āmından sonra Kayakapı’da Dervīşağazāde Ḫalīl Efendi’nin ḫānesine Faḫrī 

ve Ḳāsım ile gittim. Na‘īm Efendi’yi ziyāret ettim.  

 

Bugün gelen ajansta* [*,� Z2ا�ا yazılmış] 6 Nīsān 921 ta’rīḫlidir bizim ordunun 

Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib’e girdiklerini yazıyor. //XXIV-101// 

 

9 Sabato 

 

1339 

 

30 Receb 

 

Kavrolos’taki tarlanın nihāyetine bir sıra siyāc - kavak - dikildi.  
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Ürgüb belediyye intiḫābı devām ediyor. Muvaffaḳiyyet. //XXIV-102// 

 

10 Domenica 

 

1339 1 Şa‘bān 

 

Ḥālā Ürgüb’de günde ṣabāḥ ve aḫşām iki üç def‘a soba yakmak mecbūriyyeti vardır.  

 

Göksun Müftīsi Muṣṭafā Efendi’den 3 Nīsān 37 ta’rīḫli tebrīk ve ḫōşāmedī telgrafını 

bugün aldım. //XXIV-103// 

 

11 Lunedi 

 

Ġarb Cebhesi Kumandanı ‘Đṣmet Paşa’ya 3 Nīsān’da* [*,� 6���� yazılmış] yazdığım 

telgrafa bugün cevāb aldım. Ber vech-i ātīdir.  

 

Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Tebrīkāt ve temenniyyāt-ı fāẓılāneleri cümlemiz için medār-ı müfteḫeret ve mūcib-i 

memnūniyyet olduğunu ‘arẓ ve te’mīn ederek taḳdīm-i teşekkürāt ve ta‘żīmāt ederim 

Efendim Ḥaẓretleri.  

 

Fī 9 Nīsān 37 Ġarb Cebhesi K 

 

‘Đṣmet 

 

Kırşehri’nden Ġālib’den mektūb aldım 7 Nīsān 37 ta’rīḫli. Geçen hafta vālidesinden 

mektūb almış. Benim mektūbumu bekliyorlar imiş. ‘Ādetā ḥāẓırlanmışlar.  

 

Đstanbul’dan refīḳamdan bir mektūb aldım. Üsküdarlı Ḥācī Ḥüseyin Bey’den de bir 

mektūb aldım. 12 Mart 38 ta’rīḫlidir. Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz-i Şer‘iyye Dā’iresi 

Re’īsi Kāmil a‘ẓādan Ṭāhir ve Ḫalīl Ḥilmī Efendilerden birer mektūb aldım.  
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Aḫşām üzeri sā‘at eẕānī on ikide kar yağdı. //XXIV-104// 

 

12 Martedi 

 

3 Şa‘bān 

 

Ḥüseyin Bedreddīn Bey’e mektūb yazdım.  

 

Dün gece yağan kar ile kiremitli olan damlar bembeyāẓ olmuş ḫuṣūṣiyle dağlar ve 

bilḫāṣṣa Ulağa Dağı’nın eteğine ḳadar inmiştir.  

 

Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī Bey’e mektūb yazdım Ḳāsım Efendi’nin kaynı Meḥmed’i 

tavṣiyye ettim.  

 

Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓā-yı sābıḳasından ‘Abdullāh Efendi’ye de mektūb yolladım.  

 

Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz-i Şer‘iyye Dā’iresi Re’īsi Kāmil a‘ẓādan Baḥrī ve Ḫalīl 

Ḥilmī Efendilere Đstanbul’da oğlum Münīb’e cevāben mektūblar yazdım yolladım. 

Uluborlu Ḳā’im-i Maḳāmı Sa‘īd Bey’e de cevāb yazdım.  

 

Eneki Ḳaryesi Đmāmı Ḫalīl Ḫāce ziyārete geldi. //XXIV-105// 

 

13 Mercoledi 

 

Bu gece ‘ādetā kar yağmış her ṭaraf bembeyāẓdır. Ḳayṣeriyye’de Ḳāsım Efendi 

Ḫāce’den mektūb aldım.  

 

 {�& h'!1� ا


�ِ اSَ�1Aْ ِاَAَ {�& �ْ�ِ/ْ�ُ 6ْ��ً�@ان ا} = �$ � َاْن ُ�/َ�َ� ِ&� و َ�ْ$ِ ُ� �� دوَن ذ�o �69 �/�ء وَ َْ 0�َ'�9 )kا�� .(

�	رة ا��72ء.  

 

�/� 6��6 خ'� �6 ر&�JDُ و اُ} ��1��َ ِ&َ�ح1ِ9َِ�  JD'�� َلCّ2َ�ُ �1ب و ا�9/�ک'6 انDا� وا ا} ذُو ��� َ�	د� ُا�6�h اُوتُ	 ا��1Dب ک �وا �6 اه

 J'0!ا� I َ(ا��ة). ا=��
�	رة ا�*.  

 

�2	ا = ت�خ�	ا &'	ت� ('� &'	T 6�hّک�ُون�� ِاه� ا�hََت JD�ّ!�َ JD� �'خ JْD�ِاه�:� ذ G�� ا	ا َو ُت9��7َُ	7�ُِEْ17َت G1ح JD. ت �ر_ ا=�	رة ا�2	�.  
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َ�'ُْْ'JDُ َو ِا�ُ:�2 َو ِا�ُ:JْDُ وَاِحٌ�  ِاَ�ْ'�2 َو ُاCِ�َْل ِاا�'�َو = ت��ِد�ُ	ا َاْه َا1Dِ�َْ�ب ِاّ�� ِ&�G1�ّ ِهGَ َاْح6ُ7َ ِاَ= ا��9�َUَ 6َ�hُِ	ا �J:2 ِو ُ-�	�� اَ�Sh���&ِ �2ّ ُاCِ�َْل 

. و 6ُ�ْ�َ َ�� ُ�9�ِ7ُ	ن ا=�� �	رة ا�!D2*	ت  
86//XXIV-106//  

 

14 Giovedi 

 

5 Şa‘bān  

 

Bugün buraya vāṣıl olan ajansta ‘Uşşāḳ cebhesinde cer beş günden beri cereyān eden 

muḥārebenin Yūnān ordusunun maġlūbiyyetiyle netīcelendiği bildiriliyor.  

 

Ṣabāḥleyin Sa‘dī Efendiye gittim orada ḳahvealtı ettim. Oradan Şu‘be Re’īsi Binbaşı 

Efendiyle Ḳā’im-i Maḳām Bey’i ḫānelerinde birinci def‘a olarak ziyāret ettim. Havā 

çok güzeldir dünkü kardan eser kalmadı.  

 

 { �& h'!1� ا

����I او ��G ��'��:� ا�6�h ا�2	ا کi1 �� ا JD2��!�ودات 69A ک�ن  ���JD�!� JD�*- 6 ت1
	ن ا�� 6�hا� G�� i1ا��'�م ک�9 ک JD'�� 

�	ا ج'� �JD ان کJ12 ت!�9	ن ا� � A!�ة �6 ا��م اخ� و ��G ا�+� 6�h	-	�2� 2��Aٌ� "!�ُم �69A ٍٍ6'D7 ت+	ع خ'�ا A:	 خ'� �� و ان ت�	

 Shن ا��I�ا�Cل A'� ا�
�ان ه�Sً ���2س و &'�2ت �6 ا�:�S و ا� �-�ن 69A ش:� �JD2 ا�/:� Aَْ�َ'9ْ�ُُ� و �6 ک�ن ����I او ��G ش:� ر

�� ه��'JD و �!�JD ت/�Dون  G�� {وا ا�*D1� ا ا�!�َة و	�9ُِDْ71�ِ ا�!�7 و �� َو JD& ���� = ا�ُ'7َْ� و JD& {6 ا��ٍم ُاخَ� ���� ا�� � �9Aٌة 

	�ر,ء &
�ة ا=��   

 

 87//XXIV-107// 

 

15 Venerdi 

 

Avanos Ḳā’im-i Maḳāmı Ḫālid Bey geldi. Ağaç ġarsı için evvelce vuḳū‘bulan 

tavṣiyyem üzerine bir çok fevāḳih ġarsına başladıklarını söyledi.  

 

Cum‘a namāzını Mūsā Efendi Cāmi‘-i Şerīfi’nde edā ettim.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmına Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey’e med‘ū idik. Yemekte 

Na‘īm Efendi Ḳāḍī Sa‘dī Efendi Müftī Kumruzāde Muṣṭafā Efendi Şu‘be Re’īsi 

Binbaşı bizim Ḳāsım ile Dervīşağazāde Ḫalīl Efendi.  
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��7ج� ا} َاْن h�َُکَ� A':� َاْ�9ُُ� َو _2� 69� Jُ�U6 ا��� ک�ن �:J ان ��خ�	ه� ا=خ�� '6ا�h'!1 &� } و  opخ�ا&:� او� GA G!َ�َ  . GA J:�

. و �:GA J ا=خ�ة (hاب �J'0. ا���'� ِخ�ٌْ   

�	ر,ء &
�, _ ا=�� _  

 

 88//XXIV-108// 

 

16 Sabato 

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Taḥrīrāt Kātibi Ḥasan Efendi’de ettik. Na‘īm Efendi Ḳā’im-i 

Maḳām Nedīm Bey Ḳāḍī Sa‘dī Efendi Müftī Kumruzāde Muṣṭafā Efendi 

Es‘adağazāde Ḥasan Efendi Mālmüdīri ve Dervīşağazāde Ḫalīl Efendi bizim Ḳāsım 

birlikte idi.  

 

Öğleden sonra Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī Bey’den 16 Nīsān 37 ta’rīḫli bir telgraf aldım. 

Anadolu Hey’et-i Muraḫḫaṣası Đstanbul’da yirmi dört sā‘at kalmış ḫalḳın pek ziyāde 

iḥtirāmına mażhar olmuş dün Ankara’ya ḥareket etmiştir. Afġānistān Sefīri de 

Samsun’dan Ankara’ya ḥareket etmiştir. Muṣṭafā Ṣabrī Efendi’nin Yūnān ordusunun 

son hezīmeti üzerine farṭ-ı te’essüründen intiḫār etmeğe teşebbüs ettiği esnāda 

kurtarıldığı* [*�$'���	1�	- yazılmış] fıḳrası da telgrafta ‘aynen mevcūddur.  

 

“Şimdi ‘Abdullāh Beyefendi yanımdadır ‘arẓ-ı iḥtirāmat ederler. Belki on güne ḳadar 

Sivas’a doğru ḥareket edeceklerdir.” fıḳrası da mündericdir. //XXIV-109// 

 

17 Domenica 

 

Bugün ṣabāḥleyin aldığım 16 Nīsān 37 ta’rīḫli telgrafta° °aynen şöyle yazılıdır: 

 

“Ben de dāḫil olduğum ḥālde Malta’da bulunanlardan altmış dört ẕātın mübādelesi 

taḳarrür etmiştir. Ancak Anadolu’daki yirmi iki Đngiliz teslīm olundukça 

Malta’dakilerin de taḫliyye olunacağı ḫuṣūṣunda Đngilizler ıṣrār ettiler. Bekir Sāmī 

Bey’in protestoları netīcesinde kırkının derḥāl ve yirmi üçünün de Đngiliz esīrlerinin 

i‘ādesinde terḫīṣleri ḳabūl edilmiştir. Ve bu ḳarār ancak hey’etin Đstanbul’a vürūduyla 

ḫaber alınmıştır. Kırk kişiyi teşkīl eden Ṣalāḥ Cimcoz, Raḥmī, Canbolat, Midḥat 
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Şükrī, Sa‘īd Ḥalīm ‘Abbās Paşalar ile bil‘umūm vükelā meb‘ūsān ve a‘yānın dāḫil 

olması ḳaviyyen muḥtemeldir. Kemāl Bey ma‘ette’essüf altmış dört meyānında dāḫil 

değildir. Mütebāḳī kırk üç ẕātın da Anadolu’ya i‘ādeleri ḫuṣūṣunda hey’etin 

fevḳel‘āde himmet ve mesā‘īsi sebḳetmiştir. Bunun da müsemmer olması me’mūldür. 

Arkadaşların cümlesi de ‘āfiyyettedir. Rıẓā ile Feyẓī Diyārbekir Malta’da 

kalanlardandır. Pek çok selāmlar var. Yarın ḥareket ediyorum.”  

 

Bu telgrafı Malta’dan Đnebolu’ya gelen Sābıḳ Bolu Kātib-i Mes’ūlü Midḥat Bey 

Ankara’da Ṣabrī Bey’e yazıyor. Ṣabrī Bey de bana ‘aynen teblīġ ediyor faḳaṭ Ṣabrī 

imẓāsını koymuyor.  

 

Avanos Ḳā’im-i Maḳāmı Kırşehri Mutaṣarrıflığı’ndan nāmıma gönderilen bir żarfı 

süvārī-i maḫṣūṣ ile göndermiştir. Żarfın içinden iki mektūb çıktı. Biri Münih’ten 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’den 10 Şubāṭ 921 ta’rīḫlidir. Dīgeri refīḳamdan 7 Şubāṭ 

ta’rīḫlidir. Bu Đstanbul’dan. //XXIV-110// 

 

18 Lunedi 

 

Refīḳama mektūb yazdım Ankara’da Posta ve Telgraf Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey 

vāsıṭasıyla gönderdim.  

 

Ḫaṭīb’in oğlu Maḥmūd’u Ulukışla’ya veyā Ürgüb’e civār bir yere naḳlini Ṣabrī Bey’e 

yazdım. Ḳayṣeri’de Ḳāsım Efendi Ḫāce’ye Afyonkaraḥiṣārı’nda Onikinci Kolordu 

Kumandanı Faḫrī Bey’e Kırşehir Mutaṣarrıfı Sa‘īd Bey’e Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓāsından Ṭāhir Efendi’ye mektūblar yolladım.  

 

Na‘īm Efendi bugün öğleden sonra Niğde’ye ‘avdet etti.  

 

Refīḳamdan 1 Receb 339 ta’rīḫli bugünkü postadan bir mektūb aldım. //XXIV-111// 

 

19 Martedi 

 

Faḫrī Efendi Nevşehir’den geldi. Ḳayṣeriyye Ṣulḥ Ḥākimliği emrini dün almış.  
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Kalının Aḥmed Ağa’ya tarlaya bir sıra siyāc* [*7''�ج yazılmış] diktirdim. Baġçeyi 

bellettim. Yoncaya gübre verdirdim. Ḥesābı ber vech-i ātīdir: 

 

250 siyāca* [*���''7 yazılmış] giden ‘amele 5 

12 odun getirene 

350 baġçeye ‘amele 7 

325 gübre 5 kīle 

937  

80 araba* [*�*,�� yazılmış] 

1017  

500 evvelce vermiş idim 

517  

517 teslīm 

000  

1120  

1637  

500 Ḥācī Aḥmed Ağa’ya elden 

620  

1120 baġçenin ikinci bellemesine 

1017 ve kavun gübresine 

2137 ve meṣārif-i sā’ireye gitmiştir.  

  

//112// 

 

20 Mercoledi 

 

11 Şa‘bān 

 

Sucuoğlu Ḥācī Meḥmed Ḥüseyin Efendi’nin kızı bizim Ḥācī Ḳuṭb Efendi’nin ḥafīdesi 

‘Aḳıllıoğlu Ḥācī Yūsuf Efendi’nin gelini bugün vefāt etti. Cenāze namāzına gittim.  

 

Refīḳama bir mektūb yazdım Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī Bey vāsıṭasıyla gönderdim. 

//XXIV-113// 
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21 Giovedi 

 

Ṣabāḥleyin namāzı edādan sonra Ḳāḍī dayızādem Sa‘dī Efendi’ye gittim. Bugün 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey bana geleceğini maḳṣadı da belediyye intiḫābātı ḫitām 

bulduğundan netīcesini ‘arẓ ve re’īs olacak ẕāt ḥaḳḳında fikrimi soracağını söyledi. 

Cevāben “Ricā ederim benden böyle şeyleri sormasın. Kimi arzū ederse kendisi onu 

yapsın. Çünki bence hepsi müsāvīdir ve ekseri aḳrabādır. Birini dīgerine tercīḥ bence 

müşkildir. Hem ḫilāf-ı ṣalāḥiyyet olur ve hem de kesr-i ḳulūbu istilzām eder. Bunu 

münāsib bir ṣūrette Ḳā’im-i Maḳām Bey’e söylemenizi senden ricā ederim.” dedim.  

 

Vuḳū‘bulan tavṣiyyem üzerine Ürgüb’ün Kanlıcadere* [*,�� �آ����
 yazılmış] boyunda 

ḳabristānın alt ṭarafına imranın* [*L2ا�� yazılmış] ayağına nümūne mektebinin önüne ا�

ve daha muḫtelif maḥallere bin ḳadar kavak ağacı ġarsedilmiştir. //XXIV-114// 

 

22 Venerdi 

 

Avanos Müftīsi Aḥmed Efendiyle (Genezin*) [*6ز��2�ڭ yazılmış] ḳaryesinden 

‘Ādilefendizādeler ‘Ömer ve ‘Alī Efendiler ile Nūḥ Efendi ve Göynük ḳaryesinin 

mu‘allimi geldiler.  

 

Karaḥiṣārdan (Devellü) Pehlivānoğlu Ḥācī ‘Alī de geldi.  

 

Civār dağların üzerinde oturduğum odadan görülen karlar eridi bitti. //XXIV-115// 

 

23 Sabato 

 

14 Şa‘bān 

 

Đlk def‘a olmak üzere bu ṣabāḥ soba yaktırmadım. //XXIV-116// 

 

24 Domenica 

 

15 Şa‘bān 
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Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya bir mektūb yazdım Necmeddīn Mollā Bey’in mektūbundan 

baḥsettim. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye mektūb gönderdim.  

 

Oğlum Su‘ād’ın bir mektūbunu aldım. Kırşehir’den yazdığım mektūbuma cevābdır. 

Aksarāylı Meḥmed Efendi vāsıṭasıyla yüz lira gönderdiklerini yazıyor. Kānūn-i evvel 

ma‘āşını tamām kānūn-i sānīyi nıṣf olarak almışlar. Mektūbunun ta’rīḫi 4 Nīsān 

37’dir. //XXIV-117// 

 

25 Lunedi 

 

Bu posta ile Ankara’dan Đstanbul’dan Antalya’dan Rodos’tan Malta’da Ḫalīl Bey’den 

bir çok mektūblar aldım. Refīḳamdan iki mektūb aldım. 24 ve 25 Şubāṭ 921 ve 5 Mart 

921 ta’rīḫli mektūblarıma cevābdır.  

 

Ankara’dan gelen 11 Nīsān 921 ta’rīḫli Yenigün gazetesi Ṭal‘at Paşa’nın ḳatli 

ḫaberini te’yīd ediyor. Cenāze taḥnīṭ edilerek muvaḳḳaten Berlin’de defnedilmiş ve 

merāsim-i iḥtirāmiyye īfā kılınmıştır. Bilāḫere Đstanbul’a naḳlolunacakmış. Cenāb-ı 

Ḥaḳ ġarīk-i raḥmet buyursun. 

 

Ben şeyḫülislām Ṭal‘at (Bey) dāḫiliyye nāżırı iken Çanakḳal‘e x Müdāfa‘ası’nda 

şehīd olanlar için tanżīm ettirdiğim (Evḳāf Neżāretince) maḳbereyi bir otomobil ile 

ziyārete gitmiş idik. Cem‘iyyet’in Kātib-i ‘Umūmīsi Midḥat Şükrī Bey de berāber idi. 

Ṭal‘at mevḳi‘-i maḳbereyi pek beğendi. “Ben de şehīd olursam buraya defnediniz ve 

cenāzemi top ‘arabasıyla getiriniz.” dedi. Ben “Ḥürriyyet-i Ebediyye Tepesi daha 

iyidir.” dedim. Ṭal‘at “Ḫayır burası iyidir.” dedi. Kendisi Edirneli orası Edirnekapısı 

ve Rumeli olmasından żannederim tercīḥ etti. //XXIV-118// 

 

26 Martedi 

 

Refīḳama bir mektūb yazdım. Antalya’da ‘Aşkī Nā’ilī Bey vāsıṭasıyla gönderdim.  

 

Dāḫiliyye vekāletine intiḫāb olunan Niğde Meb‘ūsu ‘Aṭā Bey’e telgrafla tebrīk 

yazdım.  
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“Sertaḥarrī-i Sābıḳ ‘Osmān Bey Antalya’ya gitmek istediğinden muvāfıḳ olup 

olmadığının iş‘ārı.” diye Antalya’da Aḥmed Ḥalīm Bey’e telgraf yazdım - ‘Osmān 

Bey’in arzūsu üzerine: 

 

Đstanbul matbū’ātının Anadolu’ya idḫāli memnū‘ idi – Đḳdām, Đleri, Vaḳit Aḫşām, 

Vaḥdet gazetelerinin idḫāl ve intişārına müsā‘ade olunmuştur. //XXIV-119// 

 

27 Mercoledi 

 

Su‘ād ve Münīb’e, Müveddet Hanım’a, Ḥüseyin Bedreddīn Bey’e cevāb yazdım 

Ḳayṣeri ṭarīḳiyle gönderdim. Ḳāẓī‘asker Sa‘īd Efendi’ye cevāb yazdım. //XXIV-120// 

 

28 Giovedi 

 

Nevşehir’e ‘azīmet 

 

Bugün öğleden sonra eẕānī sā‘at yediye yirmi kala Ürgüb’den Faḫrī Efendiyle berāber 

ḥareket ettik. Nevşehir ḥudūdunda Ḳā’im-i Maḳām ile ‘ulemā ve eşrāftan ba‘ẓı ẕevāt 

istiḳbāl ettiler. Şehrin ḫāricinde mekteb-i i‘dādī ṭalebesi mūsīḳalarıyla istiḳbāl ettiler. 

Oradan bir cem-i ġafīr ile Belediyye Dā’iresi’ne geldim şehir mu‘teberānının 

ḫōşāmedīsini ḳabūl ettim. Ürgüb’den Nevşehir’e üç sā‘atte geldim. Eşrāftan 

‘Alībeyzāde Nā’il Bey’in ḫānesine misāfir oldum. //XXIV-121// 

 

29 Venerdi 

 

Cum‘a namāzını Đbrāhīm Paşa merḥūmun cāmi‘-i şerīfinde edā ettim. Namāzdan 

sonra Ḥācī Ḥamdī Efendi Ḫāce’yi° °kütübḫānede ziyāret ettim.  

 

Nevşehirli Dervīşbeyzāde Meḥmed Bey vefāt etmiş bir oğlu kalmış. Mekteb-i 

Đ‘dādī’nin dördüncü senesindedir. Đsmi Sa‘deddīndir.  

 

Đsmā‘īl Bey de vefāt etmiş. Onun da büyük oğlu Aḥmed Bey ikinci oğlu Yeşil Ağadır. 

Yeşil Ağa Aksarāy’a tābi‘ Koçḥiṣār’da şu‘be-i ‘askeriyyede ‘askerdir. Yazıcıdır.  
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Đsmā‘īl Bey’in büyük birāderi ‘Alī Bey de vefāt etmiş. Bunun büyük maḫdūmu 

Süleymān Bey Nevşehir Maḥkemesi’nde a‘ẓādır. Onun küçüğü Nā’il Bey ticāretle 

meşġūldür. Bunda misāfirim.  

 

Nevşehir Ürgüb’e nisbetle daha soğuktur. Soba yanmayınca yapamıyorum. //XXIV-

122// 

 

30 Sabato 

 

21 Şa‘bān 

 

Nā’il Bey bir fermān gösterdi. 1179 ta’rīḫinde Ẕīlḥiccenin yirmi birinde yazılmış 

Sulṭān Muṣṭafā Ḥaẓretlerinin tuğrasıyla müveşşehtir. Ḫulāṣa-i me’āli Nevşehir’de 

Ṣadr-ı Esbaḳ Đbrāhīm Paşa evḳāfından yevmī beş çift nān-ı ‘azīz ve beş tas çorbanın 

müşārüni vaḳf-ı müşārünileyhe Đbrāhīm Paşa’nın aḳreb-i aḳrabāsından Đsmā‘īl Bey 

fevtolmakla oğulları Đbrāhīm ve Memiş ve ‘Alī Beylere i‘ṭāsı için Mütevellī Ḳā’im-i 

Maḳāmı Ḫalīl Bey’e emr ve tenbīhi mutaẓammın ve müş‘irdir. Memiş Bey beylerin 

meşhūr dedeleri Ṭāhir Bey’in babası imiş. Şu ḥāle nażaran Nevşehir beylerinin 

Dāmād Đbrāhīm Paşa’ya ḳarābetleri vardır.  

 

Nevşehirli Ṭāhir Bey’in ḫācegān-ı dīvān-ı hümāyūndan olup Niğde ve Nevşehir ma‘ 

Ürgüb ve Bor ma‘ Kaya ḳaẓālarının muḥaṣṣıllığına* [*��$�b9ح yazılmış] ġurre-i nūn* 

[*Ramaẓān ma‘nāsında] sene 255’de ta‘yīn olunduğuna dā’ir bir varaḳa vardır. Bu 

varaḳa Fārisī yazılmıştır. Zīrinde “Tanżīmat-ı Ḫayriyye tevfīḳan bu def‘a bā irāde-i 

seniyye Niğde ve Nevşehir ma‘ Ürgüb ve Bor ma‘ Kaya ḳaẓālarının muḥaṣṣıllığına * 

[*��$�bّ9ح yazılmış] ḫācegān-ı dīvān-ı hümāyūndan ve Đbrāhīm Paşa aḥfādından 

sa‘ādetlü Ṭāhir Bey me’mūr buyurulmuş ve işbu elli beş //XXIV-123// 

 

Note 

 

senesi ẕīlḥicce ġurresinden i‘tibāren şehriyye beş bin ġurūş ma‘āş ta‘yīn olunmuş 

olduğun mübeyyin ta’rīḫ-i merḳūmda ṣūret verilmiş ise de iki bin beş yüz ġurūş daḫī 
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ẓammolunarak tebdīlen ṣūreti verilmek fermān buyurulmağın mūcebince ḳaydolunur. 

Yedi bin beş yüz ġurūşa iblāġ olduğun mübeyyin işbu ṣūret verildi fī 21 S Sene 256.” 

 

Đmẓā ve mühür olmadığı gibi başka işāret de yoktur.  

 

Beylerden ba‘ẓılarının babalarından ve ecdāddan rivāyetlerine nażaran Đbrāhīm 

Paşa’ya olan ḳarābetleri Đbrāhīm Paşa’nın birāderi Ḫalīl Paşa’nın kerīmesi Şākire 

Hanım Đsmā‘īl Bey’in vālidesidir. Đsmā‘īl Bey’in oğlu Memiş Bey de Nevşehirli 

meşhūr Ṭāhir Bey’in pederidir. Dīger rivāyete nażaran Şākire Hanım’ın pederi Ḫalīl 

Bey Đbrāhīm Paşa’nın birāderi değil ‘amūcasıdır. Bu ikinci rivāyetin nāḳili merḥūm 

Đsmā‘īl Beydir. Birinci xxx rivāyetin nāḳili Nevşehir Taḥrīrāt Kātibi Memiş Beydir.  

 

Cum‘a ertesi öğleden sonra i‘dādī mektebini ziyāret ettim. Çocuklar mūsīḳa ile 

istiḳbāl ve teşyī‘ ettiler. Ba‘ẓı neşīdeler okudular. Beni ağlattılar. On sene evvel 

geldim bu mektebi te’sīs ettim. Bugün ṭalebeyi bu ḥālde görünce doğrusu müfteḫir 

oldum. Hele on yaşında bir çocuk mekteblerinin mü’essisi olduğumu babaları 

olduğumu ma‘ṣūmāne bir lisānla* [*okuma kesin değil] …//XXIV-124// 

 

Maggio 

 

1 Domenica 

 

Dün aḫşām Meb‘ūs ‘Aṭā Bey’in birāderi Nevşehir’de Mekteb-i Đ‘dādī Müdīri Aḥmed 

Efendi da‘vet etmiş idi. Ṭa‘āmı mūmāileyhin ḫānesinde ettik.  

 

Bugün öğle ṭa‘āmı Müftī merḥūm Ṭāhirbeyzāde Đbrāhīm Bey’in ḫānesinde yedik.  

 

Aḫşām yemeğini Belediyye Re’īsi ‘Đzzet Efendi’nin evinde ettik. Gece ‘Arabsun 

Müftīsi ile Taḥrīrāt Kātibi Rāşidbeyzāde ‘Arabsunlu Ḥüseyin ‘Đrfān Bey oraya 

geldiler ‘Arabsun’a da‘vet için geldiklerini söylediler. Yarın Ürgüb’e ‘avdet içi 

edeceğimden i‘tiẕār ettim. //XXIV-125// 

 

2 Lunedi 
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Ürgüb’e ‘avdet 

 

Ḥaḳḳī Cemāl ve Doktor Reşīd Sāmī Beylere Antalya’ya ve Meḥmed mektūblar 

yazdım. Ḥaḳḳī Cemāl Bey’den tırtıl için ‘ilāc istedim. Muḥyīeddīn Efendi’ye de 

Ṣādıḳ Bey’in vefātından dolayı ta‘ziyye yazdım. Nevşehir Postaḫānesi’ne gönderdim.  

 

Sā‘at üçte Nevşehir’den ḥareket ettim dört buçukta Uçḥiṣār ḳaryesine muvāṣalat 

ettim. Öğle ṭa‘āmını Maḥmūd Bey’in ḫānesinde yedim. Bizi ta‘ḳīben Nevşehir Re’īsi 

Rıf‘at ve eşrāftan Đbrāhīm Bey ve Şevket Efendi buraya ḳadar geldiler.  

 

Bu ḳaryede Karamanoğlu Đbrāhīm Bey’in cāmi‘i vardır.  

 

Sā‘at yedide Uçḥiṣār’dan ḥareket ettim sā‘at dokuz buçukta Ürgüb’e geldim. //XXIV-

126// 

 

3 Martedi 

 

Đstanbul’dan refīḳamdan oğlum Münīb’den iki ḳıṭ’a mektūb aldım.  

 

Ḥasan Nūrī Bey ile Münīr Đbrāhīm Bey’den de birer mektūb aldım.  

 

Berlin’den Rā’if’ten 10 Mart 921 ta’rīḫli bir mektūb aldım. //XXIV-127// 

 

4 Mercoledi 

 

Đstanbul’a Ḥasan Nūrī Bey’e cevāb yazdım. Trabzon Merkez Cezā Re’īsi Ḥasan 

Fehmī Efendi’ye cevāb verdim. Münīr Đbrāhīm Bey’e cevāb yazdım. Ḳāsım Efendi’ye 

maṣraf için elli lira daha verdim.  

 

Ḥācībektaş-ı Velī Naḫşī Şeyḫi Ḥasan Efendi berāy-ı ziyāret Ürgüb’e geldi.  

 

Faḫrī Efendi işini ikmāl ederek Nevşehir’den ‘avdet etti. //XXIV-128// 

 

5 Giovedi 
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26 Şa‘bān 

 

Sene-i sābıḳadan ḥıfżedilmiş elma ve armūd ḥālā Ürgüb’de mevcūddur. Tāze üzüm 

de bulunuyor. //XXIV-129// 

 

6 Venerdi 

 

27 Şa‘bān 

 

Bugün rūz-ı ḥıẓırdır. Ṣabāḥleyin soba yaktım. Avanos Ḳāḍīsıyla Müftīsi görüşmeğe 

geldiler.  

 

Öğleden sonra güzel yağmur yağdı.  

 

Ḥācībektaş Şeyḫi Ḥasan Efendi öğleden sonra ‘avdet etti. Zekāī Bey’e – māliyye 

müsteşārı – bir tavṣiyyenāme aldı. //XXIV-130// 

 

7 Sabato 

 

Faḫrī Efendi bugün Ḳayṣeriyye’ye ṣabāḥleyin gitti. Ḳayṣeriyye ṣulḥ ḥākimidir.  

 

Niğde Meb‘ūsu Vehbī Bey’den telgraf aldım. Aksarāy’a geldiğini, ‘ā’ilenin ṣıḥḥatte 

olduğunu Meḥmed Efendi’den aldığı mektūba ‘aṭfen bildiriyor. Aksarāy’a da‘vet 

ediyor. Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın selāmını yazıyor. Telgraf ta’rīḫi 6 Mayıs 37’dir.  

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey geldi. Yarın Niğde Mutaṣarrıfı Đbrāhīm Efendi’nin 

Jandarma Tabur Kumandanı ile berāber Ürgüb’e geleceğini ve benim naṣıl ḥareket 

edeceğimi evde mi yoksa Belediye Dā’iresi’nde mi bulunacağımı sordu. 

“Belediyyeye gelirim.” dedim. //XXIV-131// 

 

8 Domenica 

 

29 Şa‘bān 
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Mutaṣarrıf Đbrāhīm Efendi Jandarma Kumandanı ile sā‘at sekiz buçukta Ürgüb’e 

geldiler. Belediyye Dā’iresi’nde muntażır oldum. On daḳīḳa ḳadar görüştüm ‘avdet 

ettim.  

 

Aḫşām üzeri sā‘at on buçukta Mutaṣarrıf Đbrāhīm Efendi Jandarma Tabur Kumandanı 

Nevşehir ve Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmları birlikte ḫāne-i ‘ācizime geldiler.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Mutaṣarrıf’ın misāfir bulunduğu Belediyye Re’īsi Dervīşağazāde 

Ḫalīl Efendi’nin ḫānesinde ettik.  

 

Yemekten sonra eve ‘avdet ettim. Erenlerin Ḥāfıż Ṣāliḥ imāmet etti terāvīḥi kıldım.  

 

Necmeddīn Mollā Efendi’ye Münih’e bir mektūb gönderdim. Antalya’da ‘Aşkī Nā’ilī 

Bey’i vāsıṭasıyla yolladım. Refīḳama da Ankara’da Ṣabrī Bey vāsıṭasıyla gönderdim. 

Ġālib’e de yazdım. //XXIV-132// 

 

9 Lunedi 

 

1339 1337 1921 

 

1 Ramaẓān 

 

Bugün Ramaẓān-ı Şerīf’in biridir.  

 

Mutaṣarrıf Đbrāhīm Efendi geldi. Đki sā‘at oturduktan sonra “Biraz gezmeye çıkalım 

bizim bir payton vardır.” dedi. Birlikte çıktık. Bizim baġçeye ḳadar gittik ‘avdet ettik. 

Dün gelen posta ile refīḳamdan bir mektūb aldım. Malta’da Prens ‘Abbās Ḥalīm 

Paşa’dan da bir mektūb aldım. Ebūl‘ulā Bey’den de mufaṣṣal mektūb aldım. Bunlar 

Antalya ṭarīḳiyle geldiklerinden çok geç kalmış hemān iki aylık mektūblardır. 

Bugünkü posta ile de birçok mektūblar aldım. Đstanbul’dan Đleri gazeteleri de geldi.  
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Baġçede Mübāya‘acıoğlu Yovakim’in Niğde’de tutulması için sebeb-i ḳānūnī 

olmadığını ve “Đsterseniz i‘āde edeyim.” dedi. Ben de “Sebeb yok ise i‘āde ederseniz 

‘adālet olur.” dedim. //XXIV-133// 

 

10 Martedi 

 

Mutaṣarrıf Đbrāhīm Efendi yine geldi iki üç sā‘at kaldıktan sonra gitti.  

 

Gece terāvīḥten sonra tekrār Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Beyle geldi. Me’mūriyyetinden 

‘afvına dā’ir emir aldığını ve yarın Niğde’ye ‘avdet edeceğinden vedā‘a geldiği ve 

ṣabāḥleyin on birde ḥareket edeceğinden ramaẓān olmak ḥasebiyle görüşemeyeceğini 

söyledi. Müte’essif oldum. Đyi ve ḫāliṣ ādam* [*Jا�ا yazılmış] idi.  

 

Malta’dan Sābit Bey’den mektūb aldım.  

 

Dün Ebūl‘ulā Bey’den aldığım 25 Şubāṭ 921 ta’rīḫli mektūbda benim nāmıma 

muḥarrer Şirket-i Ḫayriyye senedātını kasasında muḥāfaża ettiğini fā’iz ve temettü‘ 

nāmına hīç bir şey isti‘fā etmediğini belki ‘avdetimde daha müsā‘id şerā’iṭ ile isti‘fā 

edebileceğimizi yazıyor. Çok muṣībdir. Đnsān çocuktur. //XXIV-134// 

 

11 Mercoledi 

 

3 Ramaẓān  

 

X Sābit Bey’den aldığım mektūbu Ḳayṣeriyye postasıyla Kemāḥ’ta* [*,� �9ح% 

yazılmış] ‘amūcazādesi Sağıroğlu Ḥālet Bey’e melfūfen gönderdim.  

 

Konya’da ‘Āmil Çelebi Efendi’den Ramaẓān tebrīki telgraf aldım cevāb yazdım.  

 

Ardahan Mutaṣarrıfı Behcet Bey Antalya’dan Đstanbul’a gitmiş, Erenköyü’nde ‘ā’ileyi 

görmüş. Ürgüb’e gelmek üzere ḥāẓırlıkta bulunduklarını Đnebolu önlerinde yazdığı bir 

mektūbda beyān ediyor. Trabzon ṭarīḳiyle maḥall-i me’mūriyyetine gidiyor.  
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Bugün gelen 10 Mayıs 337 ta’rīḫli ajansta Bekir Sāmī Bey’in ḫāriciyye vekāletinden 

isti‘fāsı yazılıdır.  

 

Bu aḫşām şu‘be re’īsi binbaşıya med‘ū idik. Nevşehir’den Ḫalluvazāde* [*,ازا�	��� 

yazılmış] Meḥmed Efendi’den tebrīk-i ramaẓān telgrafı aldım. //XXIV-135// 

 

12 Giovedi 

 

Posta ve Telgraf Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’in Ramaẓān tebrīkini muḥtevī bir 

servisini muḫābere me’mūrlarından Maḥmūd Efendiyle Endifli* [*�� ا�� yazılmış] 

Posta Müdīri Ürgüblü Süleymān Efendi getirdiler. Cevāb yazdım ve Endifli* [*�� ا�� 

yazılmış] müdīrineün münāsib bir müdīriyyete tesrī‘-i ta‘yīnini ricā ettim.  

 

Ankara’da ‘Abdullāh Bey’den mektūb aldım. Sivas Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ 

Dā’iresi riyāsetine ta‘yīn olunmuştur. Dāmādı bizim Münīr Bey’in adresini yazıyor: 

Đstanbul’da Sirkeci’de Mes‘adet Ḫānı’nda dokuz nümerolu odada da‘vā vekīllerinden 

Münīr Bey. //XXIV-136// 

 

13 Venerdi 

 

1339  1337  1921 

 

5 Ramaẓān 

 

Cum‘a namāzını Karamanoğlu Đbrāhīm Bey’in cāmi‘-i şerīfinde edā ettim.  

 

Gece terāvīḥten sonra Ḳā’im-i Maḳām Re’īs-i Maḥkeme vesā’ire geldiler. //XXIV-

137// 

 

14 Sabato 

 

1339 1337 1921 
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Đkindiden sonra sā‘at onda Ḳāsım ile Derebāġ’a gittik. Gerek yollarını ve gerek bāġı 

kırk sene evvelki ḥālinde buldum. Hīç bir eser-i teraḳḳī mevcūd değildir. Yalnız 

‘amūcam Ḥācī Münīb Efendi merḥūmun ġarsettirdiği ağaçlar büyümüş faḳaṭ onlar da 

maḥdūddur. Ẕāten memleketin hey’et-i ‘umūmiyyesinde farḳ göremedim. Memleketi 

doksan dokuzda veyā üç yüz bidāyetlerinde terkederek Sivas’a birāderin yanına 

gitmiş idim. Oradan Đstanbul’a gittik. Üç yüz ikide pederle ‘avdet ettik. Üç yüz dörde 

ḳadar yazları Ürgüb’de kışları Ḳayṣeriyye’de kaldım. Üç yüz dörtte Đstanbul’a gittim. 

Üç yüz yirmi beşte geldim üç dört gün kaldım ‘avdet ettim. Üç yüz yirmi altıda yine 

geldim. Bir hafta kaldım ‘avdet ettim. Bu seneki ziyāretim ile ilk çıkışım üç yüz 

ta’rīḫi arasında otuz altı sene vardır. Bu müddet żarfında memlekette āsār-ı teraḳḳī 

yoktur. Bil‘akis evvelki ḥālinden ḫarābdır. //XXIV-138// 

 

15 Domenica 

 

7 Ramaẓān 

 

Ġālib’den mektūb aldım. Benim yazdığım mektūbları almamış.  

 

Bu aḫşām Ḳāḍī Sa‘dī Efendi’nin ḫānesinde ifṭār ettik. //XXIV-139// 

 

16 Lunedi 

 

8 Ramaẓān 

 

Bugün günü olduğu ḥālde posta gelmedi.  

 

Gece Evḳāf Me’mūru Cāvid Efendi geldi. Çavuşin ḳaryesiyle Akçaşar Cāmi‘-i 

Şerīfleri için Evḳāf Vekīli Fehmī Efendi’den ḫuṣūṣī bir mektūb ile ricā ettiğim dört 

yüz lira ḥavālesinin geldiğini söyledi.  

 

‘Adliyye Vekīli Ḥāfıż Meḥmed Bey’e bir mektūb yazdım Ürgüb Re’īsi’nin bir 

a‘ẓālığa taḥvīlini yerine muḳtedir ve müstaḳīm birinin ta‘yīnini ricā ettim. Niğde 

Bidāyet Maḥkemesi a‘ẓāsından Şemseddīn Efendi var imiş bu meyānda onun ismini 
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ẕikrettim. ‘Abdullāh Bey’e de yazdım Ṣabrī Bey vāsıṭasıyla gönderdim. Başmüdde‘ī-i 

‘Umūmī ‘Osmān Bey’e cevāb yazdım. //XXIV-140// 

 

17 Martedi 

 

9 Ramaẓān 

 

Malta’dan Ḥācī ‘Ādil Bey’den mektūb aldım. Rodos’ta Müderriszāde Şevket Bey 

vāsıṭasıyla göndermiştir. 26 Kānūn-i Sānī 921 ta’rīḫinde gönderdiğim mektūbuma 

cevābdır. 13 Şubāṭ 921 ta’rīḫlidir. Şevket Bey’in mektūbu da 21 Mart 21 ta’rīḫlidir.  

 

Ebūl‘ulā Bey’e cevāben mektūb yazdım.  

 

Bu gece rü’yāda Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Refīḳ Efendi merḥūmu gördüm. Yanında teşḫīṣ 

edemediğim bir sarıklı daha var idi. Refīḳ Efendi’ye zamānında pek ziyāde mażhar-ı 

ḥürmet olduğunu tebrīk ṭarzında söyledim. Merḥūm da bana iki ḥadīs-i şerīf okudu. 

Ma‘elesef ẓabṭedemedim. Ḫayırdır inşā’allāh. //XXIV-141// 

 

18 Mercoledi 

 

Refīḳamdan Đstanbul’dan 23 Nīsān 337 ta’rīḫli mektūb aldım. Benim mektūblarımı 

almadığından şikāyet ediyor. Ḥālbuki Ürgüb’e geleli bir çok mektūb yazdım. 

Anlaşılıyor ki benim mektūblarımı vermiyorlar. Ġālib’den 7 Nīsān 37 ta’rīḫli mektūb 

aldıklarını ve benim Ürgüb’de olduğumu bundan anladıklarını yazıyor. Ḥālbuki 

benim 28 Mart 37 ve 5 Nīsān 37 ta’rīḫlerinde gönderdiğim mektūblarım vāṣıl 

olmamıştır. Demek ki mektūblarımı vermiyorlar.  

 

Teşebbüs. 

 

Refīḳamın bālādaki mektūbunda Aksarāylı Meḥmed Efendi vāsıṭasıyla seksen lira 

gönderdikleri muḥarrerdir faḳaṭ henūz gelmedi. Su‘ād’dan 24 Nīsān’da aldığım 

mektūbda yüz lira gönderdikleri yazılı idi faḳaṭ doğrusu böyle olacaktır. //XXIV-142// 

 

19 Giovedi 
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11 Ramaẓān 

 

Đki gündür muntażam uyku uyuyamıyorum. Ḳayṣeriyye’den ‘Aḳıllızāde Ḥācī Yūsuf 

Efendi geldi Ḥācīlarlı Muṣṭafā Bey’den mektūb getirdi. Bayramda Ḳayṣeriyye’de 

beklediklerini ve ahālīnin de muntażır bulunduğunu yazıyor. Dört kutu konserve 

meyve göndermiş.  

 

Birkaç gün muḳaddem büdçe iḫtilāfından dolayı isti‘fā eden Hey’et-i Vekīle’nin 

teşekkül ettiğini Anadolu Ajansı yazıyor. Yalnız Māliyye ve ‘Adliyye Vekīlleri 

değişmiş dīger vükelā yerlerindedir. Ankara’da bulunduğum zamān Māliyye Vekīli 

Ferīd Bey’e karşı Millet Meclisi a‘ẓāsının en mutaḥayyızları ṭaraflarından 

emniyyetsizlik iżhār olunuyor idi. ‘Ādetā ḥüsn-i niyyetinde şübhe edenler var idi. Bu 

isti‘fā onun netīcesi olacaktır. //XXIV-143// 

 

20 Venerdi 

 

Dün gece pek az uyudum. Bugün rāḥatsız oldum evden çıkamadım. Đkindiye ḳadar 

yatakta kaldım.  

 

Muvaffaḳiyyet. 

 

Biraz yağmur yağdı faḳaṭ Ürgüb’e yağan nākāfīdir. Ammā eṭrāf ve civār ḳaryelere 

epeyce yağdı.  

 

Bizim ve Ḳāsım’ın evindeki savakta meyve uzun müddet muḥāfahafaża olunabiliyor. 

Ḥālā geçen yazdan kalma elma ve armūd mevcūddur. //XXIV-144// 

 

21 Sabato 

 

13 Ramaẓān 

 

Refīḳama bir mektūb yazdım. Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī Bey’e yazdığım bir mektūba 

leffederek elden bizim Aḥmed Ağa bir giden ile yarın gönderecektir. //XXIV-145// 
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22 Domenica 

 

Antalya’dan Rıẓābeyzāde Ḥüseyin Beyle Ḥāfıż Murād Efendi’den müşterek telgraf 

aldım. Müftī Aḥmed Ḥamdī Efendi’nin yeniden intiḫābına emir gelmiş ve netīcede 

Yūsuf Ṭal‘at Efendi müsāvī re’yde kalmış olduğu bildiriliyor. ‘Abdullāh ‘Azmī 

Efendi’ye mektūb yazdım Vekālet-i Şer‘iyyece Aḥmed Ḥamdī Efendi’nin tercīḥine 

himmet buyurulmasını ricā ettim. Bir de Kemāḥ eşrāfından Ḥālet Bey’den telgraf 

aldım “Sābit Bey’den çoktan ḫaber alamadığımızdan merāḳtayız oraca ma‘lūmāt var 

ise iş‘ārı.” diyor. Cevāb yazdım “Sābit Bey’den aldığım iki mektūbu size gönderdim 

‘āfiyyettedir mektūbum postadadır.” dedim.  

 

Ḥüseyin Bey’e de cevāb yazdım “Īcāb edenlere yazdım.” dedim.  

 

Bekir Sāmī Bey’e de bir mektūb yazdım ḫāriciyye vekāletinden isti‘fāsından beyān-ı 

te’essüf ettim. Ġālib’den mektūb aldım. Cemīl Efendi’nin kerīmesiyle te’ehhül etmek 

ḫuṣūṣunu soruyor. //XXIV-146// 

 

23 Lunedi 

 

1339 1337 1921 

 

15 Ramaẓān 

 

Öğleden sonra ḫaylī yağmur yağdı gece de terāvīḥten sonra sā‘at beşe ḳadar devām 

etti.  

 

Bugünü gün günü olduğu ḥālde Ankara postası gelemedi.  

 

Salṭanat dedikleri ancak cihān ġavġāsıdır 

Olmaya devlet cihānda gūşe-i vaḥdet gibi 

 

(Ḳānūnī Sulṭān Süleymān) 
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Sulṭān Süleymān-ı Ḳānūnī ‘aṣrı meşāhīr-i ‘ulemāsından Bursalı Ca‘fer Çelebi’nin şu 

maṭla‘ı 

 

Đşittim bir nihāl-ı servin olmuşsun* [*L7 ^9�	ا yazılmış] havādārı 

Dile dāġ-ı ġam urmuşsun* [*L7 ^9�	ا yazılmış] sevip bir lāle ruḫsārı 

 

Mollā Cāmi‘’nin bu beytinin tercümesidir 

 

 ):�ش2'�اD& �ۀم ک S�0 دار�  

Sدار�Dداغ &� ج Gرخ �ز ):�, =� 

 

Ṣāḥib-i Şaḳāyıḳ’ın dediği gibi Türkçe tercüme daha selīsdir. //XXIV-147// 

 

24 Martedi 

 

Öğleden sonra Ankara postası geldi. Dört mektūb aldım (1) Antalya’dan ‘Aşkī 

Bey’den 30 Nīsān 37 (2) Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den 15 Nīsān 37 ta’rīḫli faḳaṭ bu 

mektūbun üzerinde Ankara damgası var. Đstanbul damgası olmamasına nażaran elden 

Ankara’ya göndermiş orada postaya verilmiş olacaktır. Benim yazdığım iki 

mektūbdan hīçbirinin vāṣıl olmadığı anlaşılıyor belki daha varır. (3) xxx Muş 

Meb‘ūsu ‘Osmān Ḳadrī Bey’dendir. Muş Meb‘ūsu Đlyās Efendi’nin aḥvālinden 

soruyor. (4) Muṣṭafā Kemāl Paşa’dan 24 Nīsān 37 ta’rīḫinde yazdığım mektūba 

cevābdır. //XXIV-148// 

 

25 Mercoledi 

 

17 Ramaẓān  

 

Đstanbul’dan Ḥācī Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den 8 Mayıs 37 ta’rīḫli bir mektūb aldım. 

Teṣādüf iyi gelmiştir. Bayram ertesi çocukların geleceklerini Su‘ād ile Münīb’in 

vālidelerinden muḳaddem gelmek istediklerini yazıyor. Bugün cevāb yazdım Ḳayṣeri 

ve Samsun ṭarīḳiyle gönderdim. //XXIV-149// 

 

26 Giovedi 



 

 

695 

 

Posta ve Telgraf Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den 25 Mayıs 37 ta’rīḫli bir servis 

aldım – Malta’dan taḫliyye olunanlardan Ẓiyā Gök Alp, ‘Alī Münīf, ‘Āṭıf, Tevfīḳ 

Hādī Mümtāz, Garnizoncu Ḥaydar ve Sāmī Beyler Samsun’a çıkmışlar Sūdī Bey de 

Đnebolu’ya gelmiştir.  

 

A‘yāndan Topçu Rıẓā Paşa vefāt etmiştir* [*�� ش�  .[yazılmış ا'ت

 

Bir müdīriyyete ta‘yīnini tavṣiyye ettiğim Endifli* [*�� ا�� yazılmış] Müdīr-i Sābıḳı 

Süleymān Efendi’nin sür‘atle ta‘yīnini Konya Başmüdürīyyeti’ne bildirmiş olduğunu 

yazıyor.  

 

Bugün ifṭārı Arpacızāde Ḫāce merḥūmun kerīmesi Zāhide Hanım’da ettik. //XXIV-

150// 

 

27 Venerdi 

 

19 Ramaẓān 

 

Cum‘a namāzını Ḳāḍī Sa‘dī Efendiyle berāber Defterdār Yaḥyā Efendi Cāmi‘-i 

Şerīfi’nde edā ettik. Cāmi‘den çıkınca Kolordu Đstiḫbārāt Ẓābiṭi Tevfīḳ imẓālı bir 

ajans aldım. Đḥtimāl Kumandan Faḫreddīn Bey’in emriyle yazılmıştır.  

 

Oradan çārşūya iner iken iki telgraf verdiler. Biri Aksarāy Ḳāḍīsı ‘Đzzet 

Efendi’dendir. Beyān-ı selām ve iḥtirāmdan ‘ibārettir. Aksarāy’a yeni geldiği için 

yazıyor. Ben de cevāb yazdım.  

 

Çārşūda evvelā ‘Aḳıllızādelerin sonra da Sucuzādelerin dükkānlarında birer miḳdār 

oturdum. //XXIV-151// 

 

28 Sabato 

 



 

 

696  

Ürgüb Müftīsi Kumruzāde Muṣṭafā Efendi bu aḫşām ifṭāra da‘vet etmiş idi oraya 

gittim. Kırşehri postası bugün gelirdi gelmedi. Baġçeye gittim. Elmaları ağ almış. 

Eğer almasa idi epeyce meyve var. //XXIV-152// 

 

29 Domenica 

 

21 Ramaẓān 

 

Kırşehri postası bugün gelmek mu‘tādı idi gelmedi. //XXIV-153// 

 

30 Lunedi 

 

Geçen posta ile Ankara’dan Muş Meb‘ūsu ‘Osmān Ḳadrī Bey’den mektūb aldım. 

Muşlu* [*��7	� yazılmış] Ḥācī Đlyās Efendi’nin aḥvālinden soruyor. Bugün cevāb 

yazdım. //XXIV-154// 

 

31 Martedi 

 

23 Ramaẓān 

 

Antalya ṭarīḳiyle Ebūl‘ulā Bey’in gönderdiği Đleri gazeteleri geldi. Doktor Reşīd Sāmī 

Bey’in Đbrāhīm Bey vāsıṭasıyla gönderdiği ‘ilāc da geldi. //XXIV-155// 

 

Note 

 

Ağaç dalıyla gürler. – Đnsān aḳrabā ve ṭarafdārlarıyla mevḳi‘ tutar. – mefādında 

isti‘māl olunur ḍarb-ı meseldir. Ürgüb’de Emīne Hanım’dan muḥāvere arasında 

işittim. //XXIV-156// 

 

Giugno 

 

1 Mercoledi 

 

24 Ramaẓān 
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Refīḳamın 14 Mayıs 37 ta’rīḫli mektūbunu aldım. Bayram ertesi ḥareket edeceklerini 

yazıyor. Bugün cevāb yazdım. //XXIV-157// 

 

2 Giovedi 

 

Aksarāylı Meb‘ūs Vehbī Bey berāy-ı ziyāret geldi. Arkadaşı Aksarāylı Ṭāhir 

Efendi’nin yeğeni ile berāber bizde misāfir ka kaldı. Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın 

selāmını teblīġ etti ve ḥīn-i vedā‘da “Efendiye söyle burada iken aramızda bir şey 

konuşmuş idik onun için hem burada (Ankara) hem de Đstanbul’da çalışıyoruz. Đki aya 

ḳadar netīcesini ümmīd ederim.” demiş.  

 

Cenāb-ı Ḥaḳ ḫayırlısını iḥsān buyursun. //XXIV-158// 

 

3 Venerdi 

 

26 Ramaẓān 

 

Bugün Vehbī Beyle berāber ‘Aḳıllızādelerde ifṭār ettik. Oradan cāmi‘-i kebīre gittik. 

Ba‘detterāvīḥ Leyletülḳadr olmak ḥasebiyle eser-i şerīf-i nebevīyi ziyāret ettik.  

 

Müftī Efendi va’az etti nihāyet du‘āda ismimi ẕikrederek cāmi‘-i kebīrin ta‘mīrinden 

dolayı du‘ā etti. Cemā‘at “Āmīn.” dedi. Çok maḥcūb oldum terledim. //XXIV-159// 

 

4 Sabato 

 

Bu aḫşām Vehbī Beyle birlikte bizim Faḫrī’de* [*,� خ�ى  yazılmış] ifṭār ettik.  

 

Zirā‘at Bankası Me’mūru Memdūḥ Bey’in terfī‘ini veyā sāḥil ḳaẓālarından birine 

taḥvīlini Zirā‘at Vekīli Celāl Bey’den benim nāmıma ricā etmesini Vehbī Bey’e 

söyledim. Onun yerine de Nevşehir Bidāyet Maḥkemesi Başkātibi Meḥmed Bey’i 

tavṣiyye ettim.  
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Üç günden beri sağ gözümde* [*,�9	ز	% yazılmış] kan var idi. Bu gece de sol 

gözümde de başladı. Malta’da her mayıs ayında iki def‘a sağ göz ağrısını çekmiş 

idim. Bu sene de bu vaḳit başladı. Đkisi de ağrıyor. Es‘ad Paşa’nın geçen sene verdiği 

reçeteyi Doktor Đbrāhīm Bey’e gönderdim. O ‘ilāc Ürgüb eczāḫānesinde yok imiş. 

“Yarın Sinason ḳaryesindeki eczāḫānede yaparım getiririm.” demiş. //XXIV-160// 

 

5 Domenica 

 

28 Ramaẓān 

 

Ankara’da Reji Müdīr-i ‘Umūmīsi Midḥat Bey’e mektūb yazdım Vehbī Beyle 

gönderdim. Ḳāsım’ın Ürgüb Reji me’mūrluğuna ta‘yīnini ricā ettim.  

 

‘Adliyye Vekāleti Müsteşārı Tevfīḳ Fikret Bey’e de bir mektūb yazdım Ürgüb 

Re’īsi’nin taḥvīlini ṭaleb ettim. Niğde Re’īsi ve Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi’nin Isparta 

Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Rıẓā Bey’i Kırşehir Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Đlyās Efendi’yi 

tavṣiyye ettim. Bu mektūbu da Vehbī Bey’e verdim.  

 

Vehbī Bey bu ṣabāḥ Aksarāy’a ‘avdet etti. //XXIV-161// 

 

6 Lunedi 

 

Ankara’dan ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’den mektūb aldım. Đngilizler Emīr-i Mekke 

vāsıṭasıyla Mekke-i Mükerreme’de bir Đslām kongresi yapmak istiyorlar imiş. Buna 

muḳābil Ankara’da bir kongre yapmak fikirleri var imiş. Bu bābda müṭāla‘amı 

soruyor.  

 

‘Aşkī Nā’ilī Bey’den Antalya’dan mektūb aldım. 19 Mayıs 921 Pençşenbih* [*�*2/�� 

yazılmış] günü terāvīḥden sonra Kars* [*���
 yazılmış] Mutaṣarrıfı Āṣaf Ṭal‘at 

Bey’in kerīmesiyle nikāḥlarının ‘aḳdolunacağı iḫbār ediyor. Cenāb-ı Ḥaḳ mes‘ūd ve 

mübārek buyursun.  

 

Burdur ‘ulemāsından Ḫaṭībzāde Meḥmed Efendi’nin ramaẓān-ı şerīf tebrīkini 

mutaẓammın bir telgraf mektūb aldım. Seyyidīköylüler ile ḫaṣımları olan Maḥmūd 
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Efendi beynlerini ṣulḥan tesviyye ettiğini yazıyor. 4 Şubāṭ 921 ta’rīḫli muḫṭıraya bak. 

//XXIV-162// 

 

7 Martedi 

 

30 Ramaẓān  

 

Niğde’den Mutaṣarrıf-ı Sābıḳ Đbrāhīm ve Na‘īm ve Rāsiḫ Efendilerden tebrīk-i ‘iyd 

telgrafları aldım. Bugün ta’rīḫlidir. Ankara’dan Eyyūb Ṣabrī Tevfīḳ Fikret ve Ḳuddūsī 

Beylerden de tebrīk telgrafı aldım. Dünkü ta’rīḫlidir.  

 

Kırşehri Mutaṣarrıfı Sa‘īd Bey’den ve eşrāftan Bekir Ağa’dan bugünkü ta’rīḫ ile 

telgraf aldım. //XXIV-163// 

 

8 Mercoledi 

 

1 Şevvāl  

 

‘Đyd-i fıṭrın birinci günüdür. Birçok yerlerden tebrīk telgrafları aldım.  

 

Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī Bey’den 6 Ḥazīrān 37 ta’rīḫli telgrafta maḫdūmlarımın 

bugün Kırşehri’ne müteveccihen ḥareket ettikleri iş‘ār olunuyor.  

 

Niğde’de Kırşehri’nde ve daha sā’ir birçok maḥallerde dün bayram yapıldı. //XXIV-

164// 

 

9 Giovedi 

 

2 Şevvāl 

 

Bugün Na‘īm Efendi Niğde’den geldi. //XXIV-165// 

 

10 Venerdi 
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Yozgad Telgraf Müdīri ‘Arabsunlu Meḥmed Ġālib Efendi’den servis aldım. Bugün 

Yozgad’dan Mecīdiyye’ye oğullarım Su‘ād ile Münīb’in ḥareket ettiklerini yazıyor. 

Bu aḫşām Mecīdiyye’de misāfir kalacaklar yarın Kırşehri’ne ḥareket edecekler imiş. 

//XXIV-166// 

 

11 Sabato 

 

4 Şevvāl  

 

Ankara’dan Hāşim Rā’if Bey’den ve ‘Ömer ‘Abdülḳādir Bey’den müşterek tebrīk 

telgrafı aldım. Hāşim evvelce Beyoğlu Evḳāf Müdīri olup aḫīren ticāretle iştiġāl eden 

Hāşim Bey’dir. ‘Ömer ‘Abdülḳādir’i bilemedim.  

 

Aksarāy’dan Antalya’dan ve sā’ir cihetlerden de bir çok telgraf aldım cevāblarını 

posta ile yazdım.  

 

‘Ömer ‘Abdülḳādir Ṭal‘at Paşa’nın yāveri ‘Ömer Bey olması muḥtemeldir. //XXIV-

167// 

 

12 Domenica 

 

Ürgüb Zirā‘at Bank Me’mūru Memdūḥ Bey’in terfī‘ini ve yerine Nevşehir Başkātibi 

Meḥmed Bey’in ta‘yīnini Đḳtiṣād Vekīli Celāl Bey’e yazdım.  

 

Na‘īm Efendiyle Ḳayṣeriyye’ye gidecek idik gözlerim ḥālā ağrımakta olduğundan 

gidemedik. Mūmāileyh de bugün Niğde’ye ‘avdet etti.  

 

Ṭayyāre Binbaşı Sālim Bey Avrupa’dan Ankara’ya ‘avdet etmiş. Bir mektūb yazıyor. 

Ṭal‘at Paşa Berlin’de ḳatlolunduğu* [*ن nūn harfi noḳtasız] zamān kendisinin 

Roma’da bulunduğunu ve Berlin’den ayrılır iken Paşa’nın bana selām ve beyān-ı x 

ḥürmet ettiğini ve Doktor Rā’if Bey’in bana olan mektūbunu Afyonkaraḥiṣārı’nda 

postaya tevdī‘an Ürgüb’e gönderdiğini ‘ilāve eyliyor. Cevābını yazdım. //XXIV-168// 

 

13 Lunedi 
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339 

 

6 Şevvāl 

 

Kırşehri’den Ġālib’den bugün şu telgrafı aldım: 

 

“Aḫşām sālimen geldiler. 12 Ḥazīrān.” Su‘ād ile Münīb’in Kırşehri’ne 

muvāṣalatlarını mübeyyindir.  

 

Davud Ağa’nın Paşa geldi münḥal olduğunu ḫaber aldığı tapu kitābetine ta‘yīnine 

delāletimi ricā etti. Faḫrī Efendiyle Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey’e ḫaber gönderdim 

“Peki.” demiş. Bu (Paşa) Muṣṭafā Efendi Ürgüb’ün üç yüz senelik ḳadīm bir 

ḫānedānının evlādıdır çok faḳīrdir. //XXIV-169// 

 

14 Martedi 

 

Gözlerimin ağrısı devām ediyor. Bu sene sol gözüm de ağrıdı ve sağdan daha şedīd 

ağrıyor. //XXIV-170// 

 

15 Mercoledi 

 

8 Şevvāl 

 

Faḫrī Efendi ‘ā’ilesiyle berāber Ḳayṣeriyye’ye gitti. //XXIV-171// 

 

16 Giovedi 

 

Davud Ağa’nın Muṣṭafā Efendi (Paşa) Ürgüb Tapu Kitābeti’ne ta‘yīn kılındı.  

 

{�& h'!1� ا

��ُوَن &��9!�ُوِف و 2�ََ:	َن ن*���� ُو'��9. ا��� 	هJ '��7	نءkٌ9��-  �2T �1ْ�َُ	َن ��Tِت اِ}�kٌَ�ْ'7ُ	ا �	اًء �6 اه ا��1Dِب اُE� م ا�ِخِ� َو	و ا�'

�6 ا�����'6 opا��'�ات و اُو� GA 6و ��7ر� �D296 ا�� .  

�	ر,ء Tل ��9ان( (  
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Bu sūrede ve bu āyet-i kerīmeden muḳaddem ehl-i kitāb ḥaḳlarında daha başka āyāt-ı 

celīle vardır.89 //XXIV-172// 

 

17 Venerdi 

 

10 Şevvāl 

 

Su‘ād ile Münīb’in Kırşehri’nden dün ḥareket ettiklerini muḫābere me’mūrları 

söylüyor. Ṣaḥīḥ ise bugün Ürgüb’e gelirler.  

 

Şimdi – sā‘at ṣabāḥ eẕānī üç – Ġālib’den dünkü ta’rīḫle Ḥācībektaş’tan bir telgraf 

aldım “Yarın Avanos’tayız.” diyor.  

 

Ürgüb’den aḳrabādan ve eḥibbādan birçok ẕevāt çocuklara karşı gittiler faḳaṭ 

Avanos’tan bırakmamışlar dayıları Ġālib de gelmek istememiş. //XXIV-173// 

 

18 Sabato 

 

Bu ṣabāḥ vasaṭī saa eẕānī sā‘at üç rāddelerinde Su‘ād ve Münīb dayıları Ġālib Beyle 

birlikte Ürgüb’e geldiler.  

 

Münīr ve Ebūl‘ulā ve Erkān-ı Ḥarbiyye-i ‘Umūmiyye Üçüncü Şu‘be Müdīri Ḥüsnī ve 

bunun kayınpederi Emīn Beylerden ve Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa Ḥaẓretlerinden 

mektūblar getirdiler. ‘Đzzet Paşa Đstanbul ve Anadolu ḥaḳḳında ve aḥvāl-ı ‘umūmiyye-

yi devlete mütedā’ir uzun müṭāla‘ātta bulunuyor. //XXIV-174// 

 

19 Domenica 

 

12 Şevvāl 

 

Dün ve bugün Ürgüb’ün birçok eşrāf ve me’mūrīni ve Hıristiyan mu‘teberānı 

gözaydına geldiler. //XXIV-175// 
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20 Lunedi 

 

 ‘Aḳıllızāde Ḥācī Yūsuf Efendi yarın Ḳayṣeriyye’ye gidiyor. Orada bir müddet 

kaldıktan sonra Đstanbul’a gidecektir. Münīr Bey’e mektūb yazdım ‘Đzzet Paşa’nın 

mektūbunu aldığımı bildirdim. Ebūl‘ulā Bey’e de yazdım. Refīḳama yazdığım 

mektūbda Ḥācī Yūsuf Efendiyle gelmelerini bildirdim. //XXIV-176// 

 

21 Martedi 

 

14 Şevvāl 

 

‘Adliyye Müfettişi Faḫreddīn Bey Ürgüb’e geldi. Bir iki sā‘at sonra geldi görüştüm. 

Ürgüb teftīşi için ṣūret-i maḫṣūṣada vekāletten emir aldığını ve benimle görüşmesi 

cümle-i evāmirden bulunduğunu söyledi ve maḥkeme ḥaḳḳında fikrimi sordu. 

Maḥkeme hey’etinden emniyyet ve i‘timād-ı ‘umūmīnin münselib bulunduğunu 

söyledim. Evvelce Vekīl Ḥāfıż Meḥmed Beyefendi’ye yazdığım mektūbun te’sīri 

demektir. //XXIV-177// 

 

22 Mercoledi 

 

Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Re’īsi ‘Abdullāh Efendi Ḥaẓretlerinden mektūb 

aldım. Maḥkeme-i Temyīz’in Ankara’ya naḳlinin münāsib olacağı fikrinde 

bulunuyor.  

 

Kırşehir Mutaṣarrıfı Sa‘īd Beyefendi Avanos’a* [*,ز	اوا� yazılmış] gelmiş. Yarın 

Ürgüb’e görüşmek üzere gelecek imiş.  

 

Münīb vālidesine bugünkü posta ile Samsun ṭarīḳiyle bir mektūb gönderdi.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Ḥācīsüleymānağazāde Aḥmed Ağa’da ettik. //XXIV-178// 

 

23 Giovedi 

 

16 Şevvāl 
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Kırşehri Mutaṣarrıfı ma‘iyyetinde Jandarma Tabur Kumandanı Rıf‘at Tevfīḳ Bey ve 

Ṣıḥḥiyye Müdīri olduğu ḥālde geldi.  

 

Mutaṣarrıf Sa‘īd Beyle görüşmekte iken cāmi‘-i kebīr minaresinde ṣalāt* [*ةHb 

yazılmış] ve selām başladı. Ledessu’āl Süleymān Efendi Ḫāce’nin vefāt ettiği ḫaber 

verildi. Merḥūm dayım Ḥācī Aḥmed Efendi merḥūmun mücāzlarındandır. Seksen 

yaşını mütecāvizdir. Ürgüb’de ve civār ḳaryelerde bulunan ḫācelerin ekserīsi 

kendisinden aḫẕ-ı icāzet etmiştir. Faḳīr ḥāl-ı ṣabāvetimde (‘Đzzī) okumuştum.90 Bu 

ṣabāḥ vefāt etmiştir. Raḥmetullāhu ‘aleyhi raḥmeten vāsi‘eten.  

 

Mutaṣarrıf Sa‘īd Bey öğleden sonra ‘avdet etti.  

 

Đkindi vaḳti Ürgüb önündeki baġçeye gittim. Irgad var idi ikinci def‘a olarak bellendi. 

//XXIV-179// 

 

24 Venerdi 

 

Ṣabāḥleyin Ürgüb jandarma bölük kumandanlığına ta‘yīn olunan yüzbaşı Mülāzım 

Nūrī Beyle geldi.  

 

Cum‘a namāzını dayım merḥūm Ḥācī Muṣṭafā Efendi’nin cāmi‘-i şerīfinde kıldım. 

Namāzdan sonra Ürgüb’de tebdīl-i havāda bulunan Sivas Fırḳası Kumandanı Erkān-ı 

Ḥarbiyye mlr Mīralayı Ḫayrī Bey’i ziyāret ettim. ‘Avdette biraz Đsak’ın dükkānında 

oturduktan sonra Sucuoğlu’nun dükkānında oturdum. ‘Adliyye Müfettişi Faḫrī 

Bey’den aldığı teẕkereyi gösterdi. Re’īs Nesīb Mu‘āvin Ẓiyā Beylerle müstanṭıḳ ve 

iki a‘ẓā ḥaḳlarında mesmū‘āt ve aḥvāl-ı sīretlerinie dā’ir müṭāla‘a soruyor. Sucuzāde 

Ḥācī Ḥüseyin Efendi ẕeylen yazdığı cevābda Müdde‘ī-i ‘Umūmī’den mā‘adāsının 

irtikāb ve ‘işret ve su’işöhret ṣāḥibi olduklarını yazmış. Müfettiş bu müṭāla‘ayı 

belediyye hey’etinden ve birçok mu‘teberāndan daḫī sormuştur* [*�� ^9�	� 

yazılmış]. //XXIV-180// 

 

25 Sabato 
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18 Şevvāl 

 

‘Adliyye Müfettişi Faḫrī Bey vedā‘ etti Nevşehir’e gidiyor. Ürgüb ‘Adliyyesi’nde 

müstanṭıḳtan mā‘adā re’īs müdde‘ī-i ‘umūmī ile a‘ẓāların tebeddül edeceklerini 

söyledi. Re’īs’in yerine bidāyet a‘ẓāsından (Niğde) Şemseddīn Efendi’yi iyi işittiğimi 

ve evvelce Ankara’ya yazdığımı söyledim. “Pek muvāfıḳ ve muḳtedir ādamdır. Arzū 

ederseniz ben de yazayım.” dedi. “Teşekkür ederim.” dedim Ürgüb a‘ẓālığına da 

Berberzāde Ḫāce Meḥmed Efendi’yi tavṣiyye ettim. Onu da ḳaydetti Konya 

Encümeni’ne tavṣiyye edecektir. //XXIV-181// 

 

26 Domenica 

 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’ye mektūb yazdım. Ḳāsım’ı reji me’mūrluğuna Ḥasan 

Efendi’yi evḳāf me’mūrluğuna tavṣiyye ettim. Ṣabrī Bey’e Meḥmed Efendiyle 

Süleymān Efendi’yi tavṣiyye ettim. Hārūn Efendi’ye cevāb yazdım.  

 

Kırşehri Mutaṣarrıfı Sa‘īd Bey’den cevāb aldım. Büyük bir ḳaẓā geçirdiklerini 

bildiriyor. Aḫşām ṭa‘āmını Sekbānoğlu tüccārdan Aḥmed Efendi’nin ḫānesinde ettik. 

Ḳā’im-i Maḳām ile Binbaşı birlikte idi. //XXIV-182// 

 

27 Lunedi 

 

1339 1337 1921 

 

20 Şevvāl 

 

Niğde’den Mühendis Ẓiyā Bey geldi. Ürgüb’de mayıs kellinin* [*L2���% yazılmış; 

sözlüklerde yok] ṭarīḳini mu‘āyene etti.  

 

Ġālib Bey’in Niğde ḳısım sermühendisi olduğunu söylüyor. //XXIV-183// 

 

28 Martedi 
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Aksarāylı Vehbī Bey’e mektūb yazdım evvelce Ürgüb jandarma kumandanlığından 

açıkta kalan Đncesulu Meḥmed Efendi’yi tavṣiyye ettim.  

 

Meḥmed Efendi vāsıṭasıyla Đstanbul’dan gönderilen seksen liranın gelmediğini 

bildirdim.  

 

‘Adliyye Müfettişi’nin raporunu yazdım tesrī‘ini ricā ettim. //XXIV-184// 

 

29 Mercoledi 

 

22 Şevvāl 

 

Lehulḥamd gözlerimin ağrısı taḫaffüf etti faḳaṭ soğuk almışım biraz rāḥatsızım. 

//XXIV-185// 

 

30 Giovedi 

 

Bugün Ağcaşar’a gidecek idim. Öğleden sonra rāḥatsızlığım tezāyüd etti. Derece-i 

ḥarāret otuz sekizi buldu. //XXIV-186// 

 

Note 

 

Ḳıṭ‘a 

 

Kızmasın kimse Rıẓā Tevfīḳ’e  

Ṣulḥü imẓālamağa gitti diye* [*�� ى� yazılmış] 

Çünki i‘dām olunan maḥkūmun 

 Çektirirler ipini çingeneye 

    

 (‘Ākif) //XXIV-187// 

 

Luglio 

 

1 Venerdi 
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24 Şevvāl 

 

Su‘ād ile Münīb’i Ḳāḍī Sa‘īd Efendi ve bizim Ḳāsım ile berāber Ağcaşar’a 

gönderdim.  

 

Rāḥatsızlığım devām ediyor.  

 

Sā‘at altıda (eẕānī) derece-i ḥarāretim otuz dokuza çıktı üç sā‘at bu ḥālde devām etti. 

//XXIV-188// 

 

2 Sabato 

 

25 Şevvāl 

 

Akçaşar ḳaryesinden ‘avdet ettiler. Ḥarāretim otuz beşe ḳadar tenezzül etti. Doktor 

Đbrāhīm Bey bakıyor. Rāḥatsızlık devām ediyor. //XXIV-189// 

 

3 Domenica 

 

Bugün yevm-i cül tapu kātibliği ve māliyyede müfredāt kātibleri ilġā edilmiştir. 

//XXIV-190// 

 

4 Lunedi 

 

27 Şevvāl 

 

Bugün yevm-i cülūstur.  

 

Derece-i ḥarāretim ḥāl-i ṭabī‘īde olmakla berāber ḥālsizim.  

 

Ḥükūmet kapısı önünde cülūs ḥasebiyle bir du‘ā ḳırā’at edilmiştir. //XXIV-191// 

 

5 Martedi 
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Yorgan pek kalın gelmiş gece üzerimi açmışım. Ṣabāḥleyin uyandığımda üşüdüğümü 

ḥissettim. Bugün düne nisbetle daha rāḥatsızım. Ḫastalığımın ilk gününden beri ‘amel 

devām ediyor.  

 

4 Temmūz şenliğinin ilġā edildiğine dā’ir Ḳā’im-i Maḳām-ı Ḳaẓā’ya resmī bir telgraf 

gelmiştir.  

 

Re’īs Nesīb Müdde‘ī-i ‘Umūmī Ẓiyā ve Đbrāhīm Efendilerin ‘azline dā’ir Ḳāḍī Sa‘īd 

Efendi’ye Livā Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi* [*�� yazılmış] ṭarafından bir telgraf �9و

gelmiştir. (1) 

 

Dün ve bugün mizānülhavā gölgede yirmi dokuzdur.  

 

(1) Livā Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi’nin telgrafı 4 Temmūz 37 vekāletin emr-i telgrafīsi 3 

M“ //XXIV-192// 

 

6 Mercoledi 

 

29 Şevvāl 

 

Es‘adağazāde ‘Ömer Ağa geldi maḫdūmu Meḥmed ‘Avnī için Niğde Mutaṣarrıfı 

Kemāl Bey’e bir tavṣiyye aldı. Zirā‘at Bankası refāḳatine tavṣiyye ettim.  

 

Jandarma Mülāzımı Nūrī Efendi için de ‘Umūm Jandarma Kumandanı Ġālib Bey’e 

mektūb yazdım. //XXIV-193// 

 

7 Giovedi 

 

Çok şükür ḫastalığım taḫaffüf etti. //XXIV-194// 

 

8 Venerdi 

 

1 Ẕīlḳa‘de-i Şerīfe 
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Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi ‘Ārif Efendi’nin münḥal bulunan Ürgüb Bidāyet 

Maḥkemesi başvekāletine ta‘yīnini Niğde Ḳāḍīsı Meḥmed ‘Alī Efendi’ye tavṣiyye 

ettim.  

 

Yūnān ta‘arruẓu Bursa cebhesinden başladı. //XXIV-195// 

 

9 Sabato 

 

Ürgüb Bidāyet Maḥkemesi başkitābetine Niğde Encümenince ta‘yīn olunan ‘Alī Bey 

nāmında biri gelmiştir.  

 

Ekmekçi Sucuzāde Ḥācī Efendi’ye evvelce Faḫrī Efendi vāsıṭasıyla yetmiş lira vermiş 

idim. Buğday aldırdım.  

 

Bugüne ḳadar (51) kīle buğday aldı. Naḳliyyesiyle berāber 

 

7186,30 etmiş 

7000,00 evvelce Faḫrī Bey vāsıṭasıyla verdim 

186,30  

186,30 Ḳādī Efendi vāsıṭasıyla verdim 

000,00  

55,00 Naḳliyye ücreti 

 ġurūş olup mütebāḳīsi żaḫīre 

bedelidir ve bir buçuk ġurūştur* [*son iki kelime ṣarīḥ okunamıyor] 

 

Aksarāylı Nisārīefendizāde* [*,ى زا���Aرى ا�@� yazılmış] ‘Alī Rıẓā Efendi bir teneke 

içinde on iki oḳḳa yağ göndermiştir. //XXIV-196// 

 

10 Domenica 

 

3 Ẕīlḳa‘de 
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Mübāya‘acızāde Yovakim Efendi geldi. 30 Ḥazīrān 37 ta’rīḫli ve Kostaki imẓālı bir 

telgraf gösterdi. “Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine yüz lira veriniz. Nümero 

sekseniki. Kostaki.” 

 

Zīrine yazdığım şerḥ “Đstanbul’dan ‘ā’ilem ṭaraflarından Yovakim Efendi vāsıṭasıyla 

gönderilen yüz lirayı aldım. 10 Temmūz 337 Ḫayrī.”  

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya mektūb yazdım. Velī‘ahd Ḥaẓretlerinden evvelce aldığım 

mektūba cevāb taḳdīm etmediğimi yazdım fikrini sordum. Küçük Arslan’ın da 

Ankara’ya gelmiş olduğunu işittiğimi söyledim. Refīḳi ‘Alī Kaptan’dır. Maltepe’de 

mandıra ṣāḥibi Ḥāfıż Lütfullāh Efendi vāsıṭasıyla Polis Müdīri Taḥsīn’e intisāb 

etmişler.  

 

Ürgüb’de Bidāyet Maḥkemesi’nin münḥal bulunan a‘ẓālığına müderrisīnden 

Berberzāde Meḥmed Efendiyle Sābıḳ Başkātib Ḳaṣṣāboğlu ta‘yīn olundukları 

telgrafları, teblīġ gelmiştir. Berberoğlu Meḥmed Efendi’yi Müfettiş’e ben tavṣiyye 

ettim. Müfettiş’in iş‘ārı netīcesi olarak ta‘yīn olundu. //XXIV-197// 

 

11 Lunedi 

 

Öğleden sonra Aşçızāde Muṣṭafā Ortaḥiṣār çayında dāmādı Na‘lband Emīn Usta’nın 

oğlunun derebāġına gittik. Evden çıkacağım zamān merdiven altındaki dīvāra benim 

ḫaṭṭ-ı destimle Ḳāsım Efendi’ye yazılmış bir mektūbumu ta‘līḳ etmişler kopardım 

aldım. Me’āli “Fa Fī 27 Aġustos 306 ta’rīḫli mektūbunu aldım. Muḳaddemā vuḳū‘a 

gelen Đsmā‘īl’in vefātı bence pek büyük te’essüratı mūcib olmuş idi. Faḳaṭ şimdi 

‘amūcamın ġaybūbet-i ebediyye-i nāgehānīsi her şeyi unutturdu. ‘Amūcam değil 

pederim idi ilḥ 22 Eylūl 306.” Żahrında: “Mektūbunuzun yüzünü Dersa‘ādet’te 

Fātiḥ’te Baḥr-ı Sefīd Başkurşunlu Medresesi ṭalebesi Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’ye diye* 

 yazınız birāderim. Sersāḳīzāde Muṣṭafā Ṣıdḳī Efendi’ye selām [yazılmış �ى��*]

söyle.” //XXIV-198// 

 

12 Martedi 

 

Öğleden sonra oğlum Su‘ād ile bizim baġçeye gittim. //XXIV-199// 
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13 Mercoledi 

 

Đkindiden sonra Ḥācī Aḥmed Ağa yanımızda olduğu ḥālde Su‘ād ile Ko Kavrolos’taki 

tarlaya gittik. //XXIV-200// 

 

14 Giovedi 

 

Gözlerimin ağrısı nüksetti. Sol gözüme kan geldi. Bugün evden çıkmadım.  

 

 700 teneke gaz 

5 1240 teneke zeytūnyağı 

 450 ḳahve k 5 

 2390 pirinç k 25 

5 1187  

5 3577 bugün aldığım erzāḳ bedelidir 

5 3577 Sekbānzāde Aḥmed Efendi’ye te’diyye olunmuştur 

0 0000  

   

   

 

// XXIV-201// 

 

15 Venerdi 

 

1339 

 

8 Ẕīlḳa‘de 

 

Ṣabrī Bey’e ve vāsıṭasıyla ‘Alī Münīf Bey’e Đstanbul’da Münīr Bey’e Yāver Nācī 

Bey’e, Niğde Mutaṣarrıfı Kemāl Bey vāsıṭasıyla ‘Aşkī Nā’ilī Bey tavsīṭ edilerek 

Roma’da Ẓiyā Bey’e bunun vāsıṭasıyla Sa‘īd Ḥalīm Paşa’ya Münih’te Necmeddīn 

Mollā Bey’e mektūblar yolladım.  
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Posta geldi. Mekteb-i Sulṭānī Müdīri Ṣāliḥ ‘Ārif Bey’den ‘Adliyye Vekāleti Müsteşārı 

Tevfīḳ ve Māliyye Vekāleti Müsteşārı Ẕekā’ī Bey’den Konya Vilāyeti ‘Adliyye 

Müfettişi Faḫreddīn Bey’den mektūblar aldım.  

 

Avanos Ḳā’im-i Maḳāmı, Müfettişi, Nevşehir Ḳāḍīsı, Ürgüb Müftīsi, Ḥācī Ḳuṭb 

Efendi görüşmeğe geldiler.  

 

Birkaç gün muḳaddemden başlayan Yūnān ta‘arruẓu devām ediyor. //XXIV-202// 

 

16 Sabato 

 

Dün Avanos Ḳā’im-i Maḳāmı Ḫālid Bey’e kireç ısmarlamıştık baṭmānı onar ġurūştan 

yirmi batmān gönderdi. Bedeli iki lirayı getirene verdim. Yirmi ġurūş da baḫşiş 

verildi.  

 

Niğde’den Na‘īm Efendi’den mektūb aldım. Kerīmesinin māh-ı ḥāl-ı rūmīnin yirmi 

birinci Pençşenbih gününe nikāḥ du‘āsına da‘vet ediyor. Faḳaṭ yine bugün Ḳāsım 

Efendi’ye gelen telgrafta dāmādın cebheye sevḳ edildiğinden velīmenin te’eḫḫür 

ettiği iş‘ār olunuyor. //XXIV-203// 

 

17 Domenica 

 

Kırşehri Jandarma Kumandanı Aḥmed Tevfīḳ Bey’den mektūb aldım. Ürgüb ile 

Avanos arasında uğradığı ḳaẓā ile zedelenen ayağından ıẓṭırābı taḫaffüf ettiğini ve 

birkaç güne ḳadar vażīfesine başlayabileceğini yazıyor. //XXIV-204// 

 

18 Lunedi 

 

1339 

 

11 Ẕīlḳa‘de 

 

Dört kile bulgur kaynattırdım. //XXIV-205// 
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19 Martedi 

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Ḥācīsüleymānağazāde Aḥmed Ağa’nın Tilkideresi’ndeki* 

  .bāġında yedim gece birde mehtābda ‘avdet ettim [yazılmış ��1آ� ��,�27,�27,آ�*]

 

Aḥmed Ağa’ya iki lira verdim. Dāmādı ‘Ākif vāsıṭasıyla tavuk alacaklar. //XXIV-

206// 

 

20 Mercoledi 

 

Ankara’dan Telgraf Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den şu telgrafı aldım.  

 

“18 Temmūz’da ‘ā’ile-i muḥteremeleri Đstanbul’dan ḥareket etmiş olduğu ma‘rūẓdur 

Efendim.  

 

19 Temmūz 37 Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī.” 

 

Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī Bey’e telgraf yazdım. ‘Ākif’in ‘arabacısı ile göndermesini 

ricā ettim. //XXIV-207// 

 

21 Giovedi 

 

Bizim Ürgübağasızāde ‘Ākif Çakıllı’da* [*,� ����-�. yazılmış] Yesārī Efendi 

merḥūmdan geçen Derebāġ’a da‘vet etti. Bu aḫşām ṭa‘āmını çocuklar Su‘ād ve Münīb 

ile ve Ḳāsım ve Aḥmed Ağa ile orada tenāvül ettik. ‘Avdette refīḳamdan Đnebolu’dan 

şu telgrafı aldım. 

 

“Samsun’dan geliyoruz. ‘Đzzet Bey’in ‘ā’ilesi de berāberdir. 20 Temmūz 37” 

 

Bu ‘Đzzet Bey Ürgüb jandarma yüzbaşısıdır. //XXIV-208// 

 

22 Venerdi 
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1339  

 

15 Ẕīlḳa‘de 

 

Refīḳamdan bir telgraf aldım “Sālimen Samsun’a çıktık. 21 Temmūz 337.”  

 

Bu aḫşām Ḳāḍī Sa‘dī Efendi’nin ḫānesinde çocuklarım Su‘ād ve Münīb ‘amūca ve 

dayızādelerimle yemek yedik. //XXIV-209// 

 

23 Sabato 

 

Ulaşlı ḳaryesinden merḥūm ‘Abdullāh’ın oğlu Ḫalīl’in dāmādı Ḥüseyin geldi. 

Kendisine iki lira verdim tavuk ve piliç almasını söyledim. //XXIV-210// 

 

24 Domenica 

 

Na‘īm Efendi Niğde’den geldi.  

 

Merkeblerin toplanıp Kırşehri’ne* [*�2 ى�:/�'
 yazılmış] gönderilmesi için emir geldi. 

//XXIV-211// 

 

25 Lunedi 

 

Bu gece bizim orduya imdād gittiğini rü’yāda gördüm ve ‘askerī mūsīḳa sesini 

görmeden işittim. Ḫayırdır inşā’allāh. Rabbim Anadolu ‘asākir-i islāmiyyesini manṣūr 

ve mużaffer buyursun Āmīn. //XXIV-212// 

 

26 Martedi 

 

1339 

 

19 Ẕīlḳa‘de 
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Samsun Belediyye Re’īsi Nihād Bey’e telgraf çektim “Ailemin ḥareketlerinin iş‘ārı 

mercūdur.” dedim. //XXIV-213// 

 

27 Mercoledi 

 

Đstanbul’da Tedkīfkīk-i Mü’ellefāt-ı Şer‘iyye Meclisi Re’īsi Urfalı Şeyḫ Ṣafvet Efendi 

Avanos Müftīsi Ẕekeriyāefendizāde Ḥāfıż Aḥmed Efendiyle geldiler. Şeyḫ Ṣafvet 

Efendi iki māh me’ẕūniyyet almış Đnebolu’dan Ankara’ya gelmiş Ankara’dan 

Kırşehri’ye* [*�' ى�:/�'
 yazılmış] Ḥācībektaş’a gelmiş. Oradan da* [*,را�2د��	ا 

yazılmış] Ürgüb’e geldi görüştük. Bu aḫşām tüccārdan Sucuzāde Ḥācī Ḥüseyin 

Efendi’de misāfirdir. Yemekten sonra gittim görüştük. Yarın Ḳayṣeriyye ṭarīḳiyle 

Urfa’ya müteveccihen ḥareket edecektir. //XXIV-214// 

 

28 Giovedi 

 

Terzizāde Ḥācī Ḥüseyin Efendi geldi. Samsun’a bir telgraf keşīde etmiş ‘ā’ilemin 

ḥareketini soruyor. //XXIV-215// 

 

29 Venerdi 

 

Đkindiden sonra Ḳāḍī Seyyidī Efendiyle birlikte Çürüktepe civārındaki içmeceye 

gittik. ‘Avdette Çürüktepe’deki bāġa uğradım. Ḫarāb olmuş ve oralar ḫaylī tebeddüle 

uğramış. Yerini bulamadım. //XXIV-216// 

 

30 Sabato 

 

14 Ḥazīrān’da Zirā‘at Sābıḳ Me’mūru Memdūḥ Bey’in tavṣiyyesine cevāb olarak 

Đḳtiṣād Vekīli Celāl Bey’den 14 Temmūz 37 ta’rīḫli mektūb aldım. Bu sene 

büdçesinde ma‘āşının bin ġurūşa iblāġı ṣūretiyle terfī‘i muḳarrer olduğunu yazıyor.  

 

Jandarma Kumandanı ‘Đzzet Bey geldi. ‘Ā’ilesinden Alaca’dan telgraf almış. Yarın 

Yozgad’da imişler. Bizimkilerin* [*رك��% Jز* yazılmış] berāber olduğu mechūldür. 

Çünki bize bir ḫaber yoktur. //XXIV-217// 
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31 Domenica 

 

1339  

 

24 Ẕīlḳa‘de 

 

Meb‘ūs ‘Abdülḳādir Kemālī Bey geldi. Konya’da bulunan ‘ā’ilesini Niğde’ye 

celbedecek imiş Niğde’ye gitti. Üç māh me’ẕūniyyeti var imiş. //XXIV-218// 

 

Note 

 

Đstanbul’dan Peyām-ı Ṣabāḥ’ın 31 Mayıs 337-1921 ta’rīḫli nüsḫasını göndermişler. 

‘Alī Kemāl Bey Peyām-ı Eyyām serlevḥalı maḳālesinde pek ġarīb müṭāla‘ada 

bulunmuş.  

 

“Geçen gün bu sütūnlarda vaḳıflarımızın ehemmiyyetinden baḥseder iken Ḫayrī 

Efendi’nin eyyām-ı neżāretindeki icrāāt-ı ḥasenesini o meşhūr vaḳıf ḫānları 

ẕikreyledikdi. Elfaẓl mā şehedet bihi elā‘dā’. ‘Alemdār refīḳimiz de bir ẕāt-ı 

muḥterem bu münāsebetle Ḫayrī Efendi’nin yine evḳāfta birçok seyyi’ātini hem de ml 

müdellelen ta‘dād eyliyor. Āmennā ẕāten o efendinin biz ‘umūmiyyetle senākārı 

değiliz ilḥ” dedikten ve ḳānā‘at-ı siyāsiyyemi ocağa (Cem‘iyyet’e) sattığımdan 

baḥsettikten sonra maḳālesine şöyle nihāyet veriyor: 

 

“Daha acı bir ḥaḳīḳat söyleyelim mi? Ocak Cem‘iyyet vesā’ire baḥsi bir ṭarafa ne 

zamāndan beri* [*ز��6�9&�ى yazılmış] biz bu neżārete gelen ve giden nāżırları uzaktan 

ve yakından gördük bu ẕevāt-ı kirāmın içinde māddī ve ma‘nevī mezāyā i‘tibāriyle o 

Niğdeli ḥerīfin fevḳinde şaḫṣiyyetlere teṣādüf etmedik. Ocağın her türlü feẓāḥatlerine 

cināyetlerine çārnāçār göz yuman Ḫayrī Efendi yalnız fa‘āl-ı umūr-ı isnā* [*�2?ا isnā 

 āşinā okunacak gibi yazılmış] değildi. Müstaḳīm idi de. O derecede ki devr-i ا/�2

feẓāḥattan ṣıfrülyed çıktı. Bu faẓīlet de pek yabāna atılamaz çünki sonradan gördük 

çok ḥācīların çıktı ḫaçı zīr-i baġalde.  

 

intihā” 91 
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‘Alemdār’a yazan o ẕāt-ı muḥteremi bilmediğim* [*م%'��%'* yazılmış] gibi yazdığı o 

müdellel seyyi’ātimi görmediğimden müte’essifim. Bunlar boş şeylerdir. Rabbimin 

‘ināyeti ve refīḳ-i mesā‘īlerimin himmet ve mu‘āvenetleriyle ben Evḳāf’ta ḫidmet 

ettim. Faḳaṭ Meşīḫat-ı Đslāmiyye’deki [buradan sonrası bir önceki sayfanın alt ṭarafına 

yazılmış] ḫidmetim daha çoktur ve büyüktür. Ancak Meşīḫat’teki ḫidemātım Evḳāf 

gibi māddī olmadığından göze görünmüyor. Faḳaṭ bir gün gelecek erbāb-ı inṣāf ve 

ḥamiyyet onun için de sütūnlar ile yazı yazacaktır. Āh Đttiḥād ve Teraḳḳī cem‘iyyet-i 

muḥteremesi için yüz karası olan ba‘ẓı eşḫāṣ araya girmese idi de ben de Meşīḫat ve 

Evḳāf’ta birkaç sene daha ḫidmet edebilse idim. ‘Ālem-i Đslām’a ve Türklere ḫidmet 

naṣıl olurmuş o zamān görülecek idi. Son zamānlarda Cem‘iyyet’te söz ṣāḥibi 

olanlardan ba‘ẓıları beni Türklük ‘aleyhinde mücerred bir Đslāmcı olmak üzere telaḳḳī 

ettiler de isti‘fāya ḳadar mecbūr ettiler. Ba‘ẓı ẕevātın ḥasedi de bu ḫuṣūṣta ‘āmil-i 

mü’essir oldu. Kim ne derse desin benim ḳānā‘atime göre menāfi‘-i ‘ālīyye-i 

Đslāmiyye ile Türk menfa‘ati tev’emdir.  

 

Ürgüb’de Ḫayrī //XXIV-219// 

 

Agosto 

 

1 Lunedi 

 

1339 

 

25 Ẕīlḳa‘de 

 

Ṣabāḥleyin Ḥākim Sa‘dī Efendiyle Temenni’ye gittik. Selāṭīn-i Selçukiyye’den Kılınç 

Arslan Ġāzī’yi ziyāret ettik.  

 

Bugün bir yük kömür aldık. Üç lira verdim. Altı oḳḳası yirmi bir ġurūştan.  

 

Samsun Mutaṣarrıfı Sezā’ī ve Belediyye Re’īsi Nihād Beylerin telgrafları.  

 

“‘Ā’ile-i muḥteremeleri yirmi iki Temmūz Kırşehir ṭarīḳiyle ḥareket buyurmuşlardır.  
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30 Temmūz 37 Nihād. Sezā’ī” //XXIV-220// 

 

2 Martedi 

 

Çavuşinli ‘Alī Çavuş’a iki buçuk lira verdim. Bir lirası ile yumurta almasını bir buçuk 

lirasıyla da gürük* [*L�	ڭ yazılmış] tavuk piliçleriyle* [*��'ر� ���� yazılmış] birlikte 

almasını tenbīh ettim.  

 

Ürgüb Re’īsi Şemseddīn Efendi geldi. Bizim Ḥasan ‘Ömer Kāşif Efendi’nin 

birāderzādesi imiş. Kāşif Efendi değerli ḳuẓāttandır.  

 

Avanos’a geldiklerine dā’ir refīḳamdan bir telgraf aldım. Bakalım bugün 

gelebilecekler mi?  

 

Dārülfünūn mu‘allimlerimden Emīn Beyle Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey geldiler. Emīn Bey 

Niğdelidir. Sābıḳ Niğde meb‘ūsudur. Niğde’ye gidiyorlar.  

 

Refīḳam eẕānī sā‘at on iki rāddelerinde geldi. Yanında bizim Rıẓā Bey yetiştirmesi 

Şükrī vardır. Vālidesi Yozgad’dan ayrılmış Kırşehri’ne* [*�2 ى�:/�'
 yazılmış] 

oğlunun nezdine gitmiştir. //XXIV-221// 

 

3 Mercoledi 

 

Niğde meb‘ūslarından Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa üç māh me’ẕūniyyetle ḳaryesi Mocan’a 

gelmiş. Bugün geldi görüştüm. Yūnān’a karşı ordumuzun ḳuvve-i manṣūriyyesi 

yerinde olduğunu ve ‘adeden pek ziyāde olan Yūnān ordusuyla muḥārebeyi ḳabūl 

etmeyerek Eskişehir’i daḫī terkederek çekildiğini ve Ankara civārında ‘umūmī bir 

muḥārebe olmak iḥtimāli bulunduğunu faḳaṭ Kumandan ‘Đṣmet Paşa’ya pek ziyāde 

i‘timād-ı ‘umūmī olup eğer kumandan muvāfıḳ görmez ise Ankara’dan daḫī 

ordumuzun gerilere çekileceğini anlattı. //XXIV-222// 

 

4 Giovedi 

 

1339 
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28 Ẕīlḳa‘de 

 

Şükrī bugün Sivas’a gitti. On iki liraya bir ‘araba buldu. On yedi lira verdim.  

 

Sivas Vālīsi Ḥāzım Bey’e ve Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Re’īsi ‘Abdullāh Efendi’ye 

birer tavṣiyye verdim. Şükrī bugün gidecek idi gidemedi yarına kaldı. //XXIV-223// 

 

5 Venerdi 

 

1339  

 

29 Ẕīlḳa‘de 

 

Şükrī bugün gitti Allāh selāmet versin. //XXIV-224// 

 

6 Sabato 

 

1339 

 

1x Ẕīlḥicce 

 

Bugün gelen ajans Ankara’da Büyük Millet Meclisi Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya 

başkumandanlık vażīfesini tevdī‘ etmiş ve meclisin ṣalāḥiyyetini de üç māh müddetle 

Paşa’ya vermiştir. Bu müddetin ḫitāmında temdīdi ḥaḳḳı Meclis’indir. Bu ḫuṣūṣa 

dā’ir tanżīm olunan ḳānūnun metni ajans ile neşr ve ta‘mīm olunmuştur. //XXIV-

225// 

 

7 Domenica 

 

Bugün gelen ajansta dünkü teblīġ ile beyān olunan başkumandanlık tevcīhi üzerine 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’nın meclisteki nuṭḳu ve buna muḳābil ba‘ẓı meb‘ūsların 

nuṭuḳları yazılıdır. Her iki ṭaraftan da memnūniyyet iżhār* [*�:0ا yazılmış] olunuyor.  

 



 

 

720  

Bugün gelen ajansın ta’rīḫi 6 Aġustos Sene 337’dir. “Dünkü ictimā‘da ittifāḳ-ı ārā ile 

başkumandanlığa intiḫāb edilen Meclis Re’īsi Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretleri 

alkışlarla mühim bir nuṭuḳ īrād etmiştir.” dedikten sonra ba‘ẓı fıḳralarını dercetmiştir* 

[*�� ^� yazılmış]. Ez en cümle “Efendiler zavāllı milletimizi esīr etmek isteyen ا'ت

düşmanları* [*ى����/	� yazılmış] ‘ināyet-i sübhāniyye ile behemeḥāl maġlūb 

edeceğimize dā’ir olan emniyyet ve i‘timādım bir daḳīḳa olsun sarsılmamıştır.” 

dedikten sonra nihāyette “Binā’en‘aleyh hey’et-i celīlenizden aldığım feyẓ ile bu 

daḳīḳadan i‘tibāren başkumandanlık vażīfe-i (milliyyeye) başlıyorum.” demiş şiddetle 

alkışlanmıştır. //XXIV-226// 

 

8 Lunedi 

 

Bizim Ḥācī Đbrāhīm bugün Niğde’ye gitti. Jandarmaya ḳaydını istid‘ā ediyor. Niğde 

Jandarma Kumandanı’na bir tavṣiyye verdim.  

 

304 ve 303 ve 302 ve 301 ve 300 tevellüdlüleri ‘askere da‘vet olundular. //XXIV-

227// 

 

9 Martedi 

 

Sarıbaşzāde Mu‘allim Süleymān Efendiyle aḫşām üzeri baġçeye gittim. Baġçe 

suvarılmış pek güzel olmuştur. //XXIV-228// 

 

10 Mercoledi 

 

1339  

 

5 Ẕīlḥicce 

 

Bugün gelen 9 ta’rīḫli ajans Esbaḳ Dāḫiliyye Nāżırı Fetḥī Bey’in Ankara’ya geldiğini 

yazıyor. //XXIV-229// 

 

11 Giovedi 
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Ḥācī Đbrāhīm Niğde’den ‘avdet etti. Bugün gelen telgrafla bilcümle eşyā ve erzāḳ 

üzerine yüzde kırk rekizisyon emrolunuyor.  

 

Ankara’da Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den Fetḥī Bey’e bir tebrīk telgrafı 

yazdım mektūbuna muntażır bulunduğumu bildirdim. //XXIV-230// 

 

12 Venerdi 

 

1339  

 

7 Ẕīlḥicce 

 

Bugün çārşūdaki eşyā ve emvālin sabt defteriyle rekizisyon mu‘āmelesine başlandı. 

Allāh milletin yardımcısı olsun.  

 

Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya başkumandanlığı Re’fet Paşa’ya da müdāfa‘a-i milliyye 

vekāletini tebrīk eder iki mektūb yazdım.  

 

Samsun’da Belediyye Re’īsi Nihād Bey’e yazdığım mektūba Midḥat Bey’e yazdığım 

mektūbu leffettim. Ḳāsım’ın reji me’mūrluğunu tekrār eyledim. //XXIV-231// 

 

13 Sabato 

 

‘Aravānlı Ḥāfıż Kadīr Efendi’nin birāderi geldi. Ḳaryelerinde bir köprü bir de su yocu 

yolu ta‘mīre muḥtāc imiş. “Elli lira kāfīdir.” diyor.  

 

22 Temmūz 337 ta’rīḫli Ḥākimiyyet-i Milliyye gazetesini bugün okudum. Türkiyā-

Rusya Muḫādenet ‘Ahdnāmesi Büyük Millet Meclisi 53üncü ictimā‘ında 21 

Temmūz’da bilmüẕākere 207 mevcūddan 201 re’y ile alkışlarla ḳabūl edilmiştir. 

Mu‘āhede (16) māddeden ‘ibārettir. Đmẓā edenler bizim ṭaraftan Yūsuf Kemāl Bey 

Rıẓā Nūr Bey ‘Alī Fu’ād Paşadır.  

 

Rusya Şūrāları Federatif Sosyalist Cumhuriyyeti Ḥükūmeti ṭarafından Jorj Çiçerin ile 

Celāl Korkmazoftur.  



 

 

722  

 

Đşbu mu‘āhede nüsḫateyn olarak Moskova‘da bin üç yüz otuz yedi (bin dokuz yüz 

yirmi bir) senesi Martının on altıncı günü tanżīm olunmuştur.  

 

‘Aynı ictimā‘da Afġān Mu‘āhedesi de taṣdīḳ ve ḳabūl edilmiştir.92 //XXIV-232// 

 

14 Domenica 

 

1339  

 

9 Ẕīlḥicce 

 

Bugün ‘arefedir. Oğullarım Su‘ād ile Münīb’i aldım peder-i merḥūm ile ecdād ve 

aḳrabānın maḳābirini aḫşām üzeri sā‘at on birde ziyāret ettik. //XXIV-233// 

 

15 Lunedi 

 

1339 

 

10 Ẕīlḥicce 

 

‘Đyd-i sa‘īd-i eḍḥādır. Bayram namāzını cāmi‘-i kebīrde edā ettim. //XXIV-234// 

 

16 Martedi 

 

Aksarāy Ḳāḍīsı ‘Đzzet Efendi berāy-ı ziyāret Ürgüb’e geldi. Refāḳatinde Nevşehir 

Evḳāf Me’mūru Ḳayṣeriyyeli meşhūr Emīnefendizāde ‘Abdullāh Efendi vardır. 

Ürgüb Müftīsi Muṣṭafā Efendi’ye misāfir oldular. Gece gittim i‘āde-i ziyāret ettim.  

 

Aḫşām üzeri Niğde Meb‘ūsu Sābıḳ Dāḫiliyye Vekīli ‘Aṭā Bey Ürgüb’e gelmiş 

Belediyye Re’īsi Ḫalīl Efendi’ye misāfir olmuş henūz görmedim. //XXIV-235// 

 

17 Mercoledi 
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Ṣabāḥleyin sā‘at eẕānī on ikide ‘Aṭā Bey Na‘īm Efendiyle birlikte faḳīrḫāneye geldi.  

 

Gece Belediyye Re’īsi Ḫalīl Efendi’nin Kayakapısı’ndaki ḫānesinde misāfir ‘Aṭā 

Bey’e i‘āde-i ziyāret ettim. ‘Aṭā Bey “Dāḫiliyye vekāletinde bulunduğum sırada 

Hey’et-i Vekīle Afġān sefāretine birini aradı.° °’Sābıḳ Māliyye Vekīli Ferīd* [*�'��  

yazılmış] Bey ḫāhişli bir ṭālibdir lākin olmaz.’ denildi. Sizi de mevẓū‘-ı baḥs ettiler. 

Aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyenizin müsā‘id olmadığı söylendi. Bana sordular ‘Kendisinden 

soralım.’ dedim.” dedi. Ben de “Aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyem müsā‘id olsa pek ziyāde arzū 

ettiğim bir ḫidmettir.” dedim. “Ankara’da iken Muṣṭafā Kemāl Paşa da bunu biraz 

īmā etmiş idi.” sözünü ‘ilāve eyledim. Bu ḫuṣūṣ ciddī bir ṣūrette teklīf edilse ḳabūl 

ederdim. //XXIV-236// 

 

18 Giovedi 

 

Bugün Ḳāsım Efendi’nin baldızı Żarīf ile Ürgüb Bidāyet Re’īsi Şemseddīn Bey’in 

nişān merāsimi bizim evde yapıldı. Kadınlar yaptı. x //XXIV-237// 

 

19 Venerdi 

 

1339  

 

14 Ẕīlḥicce 

 

Meb‘ūs ‘Aṭā Bey Sinason ṭarīḳiyle ‘avdet etti. Meb‘ūs Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa da Ürgüb’e 

geldi. Faḳīrḫāneye geldi görüştüm.  

 

Na‘īm Efendi’nin ḫānesine bugün naḳlettim. //XXIV-238// 

 

20 Sabato 

 

15 Ẕīlḥicce 

 

Na‘īm Efendi’nin ḫānesi fenā değildir. Ürgüb’e göre maẓbūṭ bir evdir. //XXIV-239// 
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21 Domenica 

 

Niğde Mutaṣarrıfı Kemāl Bey vāsıṭasıyla Malta’da Sābit Bey’e bir mektūb 

gönderdim.  

 

Dün gece pāzār gecesi yine böbrek sancısı şiddetle geldi çok zaḥmet çektim. Dört 

sā‘at ḳadar devām etti. Kazan içinde banyo yaptım.  

 

Cenāb-ı Ḥaḳ müsā‘ade ederse Su‘ād ile Münīb yarın Samsun ṭarīḳiyle Đstanbul’a 

‘avdet ediyorlar. Bizim Ürgübağasıoğlu ‘Ākif’in ‘arabası ile gidecekler. ‘Ākif ‘araba 

ücreti olarak kırk lirādan faẓla almadı.  

 

Çocuklarıma altmış lira verdim. Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa’ya Münīr ve Ebūl‘ulā 

Beylere birer mektūb yazdım. Münīr Beyle Ebūl‘ulā Bey’e birer teneke peynīr 

Ebūl‘ulā Bey’e bir teneke de sāde yağ gönderdim. Ṣıḥḥiyye* [*�2'�� yazılmış] 

Đdāresi Müdīri Emīn Bey’e Erkān-ı Ḥarb Ḳā’im-i Maḳāmı Ḥüsnī Bey’e Ḥabīb Bey’e 

mektūblar yazdım. Çocuklarım götürecekler. //XXIV-240// 

 

22 Lunedi 

 

1339  

 

17 Ẕīlḥicce 

 

Sevgili evlādım Su‘ād ile Münīb bugün öğleden sonra eẕānī sā‘at dokuzda ḥareket 

ettiler. Bu aḫşām Avanos’ta kalacaklar yarın erken ḥareketle Kırşehri’ne yetişmeye 

ġayret edecekler. Belki Kırşehri’nde büyük vālideleri ve dayıları yanında birkaç ka 

gün kalırlar oradan Mecīdiyye, Yozgad, Alaca, Çorum, Merzifon, Ḥavẓa, Kavak, 

Samsun’a gidecekler oradan baḥren Đstanbul’a mekteblerine Galata Sulṭānīsi’ne 

gidecekler. Kapı önünde ka Na‘īm Efendiyle Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey, Ḳāḍī Sa‘dī 

Efendi Müftī Muṣṭafā Efendi Ḥācī Ḳuṭb Efendi, bizim Ḳāsım Efendi Taḥrīrāt Kātibi 

Ḥasan ve sā’ir ẕevāt toplandılar. Müftī Efendi bir du‘ā okudu. Rabbim selāmet iḥsān 

buyursun vücūdlarına ṣıḥḥat versin dīn ve ‘akıllarını muḥāfaża ve müzdād eylesin 

ayrılır iken metānet gösterdiler ağlamadılar. Ben te’essürümü ketmettim onlara metin 
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göründüm faḳaṭ onlar gittikten sonra biraz ağladım ḥattā bu saṭırları yazar iken iki 

damla yaş yanaklarıma yuvarlandı. //XXIV-241// 

 

23 Martedi 

 

Sağ kulağımın altında çene kemiğine yakın bezlerden biri kesb-i iltihāb etti. Bugün 

deşildi. Doktor Đbrāhīm Bey geldi pansuman yaptı. Bundan beş altı sene muḳaddem 

meşīḫatten isti‘fāmı müte‘āḳib ‘aynı maḥalde bir bez daha iltihāb kesbetmiş Doktor 

Maḥmūd ‘Aṭā Bey’in bizim Rā’if ile berāber ‘ameliyyāt icrāsiyle kesb-i iltiyām 

eylemiş idi. Bu def‘a ehīl doktor olmadığı için korkuyorum. Cenāb-ı Şāfi‘-i Ḥaḳīḳatin 

‘ināyetine kalmıştır. //XXIV-242// 

 

24 Mercoledi 

 

1339 

 

19 Ẕīlḥicce 

 

Mübāya‘acıoğlu Yovakim Efendi geldi Đstanbul’dan aldığı şu telgrafı irā’e etti. 

 

“Ürgüb’de Mübāya‘acı Yovakim 

 

Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine seksenaltı lira veriniz nümero beş. 

 

Teodoraki.” 

 

Aldım Yovakim Efendi getirdikten sonra saydım seksen beş buçuk lirādır.  

 

10 Temmūz 921 ta’rīḫli muḫṭırada muḥarrer olduğu üzere gine Yovakim Efendi 

vāsıṭasıyla yüz lira gelmiş idi.  

 

Bu seksen altı lirayı muḫaṣṣeṣātımdan Münīr Beyefendi göndermiş olacaktır. //XXIV-

243// 
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25 Giovedi 

 

20 Ẕīlḥicce 

 

Bizim Ḥācīsüleymānağazāde Aḥmed Ağa’nın oğlu Đsmā‘īl Avanoslu Ḥasan’ın ḥafīdi 

‘Alī Efendi’nin kerīmesiyle ve Ürgüb Re’īsi Şemseddīn Bey de Ḳāsım Efendi’nin 

baldızı Żarīf ile evlendiler düğünleri oldu. //XXIV-244// 

 

26 Venerdi 

 

Eskişehir* [*�:ا/%�ش yazılmış] görüştüğüm Doktor Ḳā’im-i Maḳām Ürgüblü Kemāl 

Müdāfa‘a-i Milliyye Vekāleti’nden ṣıḥḥiyye müfettişi ta‘yīn olunarak Ürgüb’de beş 

yüz yataklı bir ḫastaḫāne açmak* [*���.T yazılmış] üzere evvelsi gün gelmiş. Bugün 

geldi görüştüm. Yāremi de mu‘āyene etti.  

 

Ḳayṣeriyye Ṣulḥ Ḥākimi Faḫrī Bey’den mektūb aldım. ‘Alī Münīf Bey’in orada 

olduğunu ve bugünlerde Niğde veyā Silifke’ye gitmek üzere bulunduğunu yazıyor. 

Ürgüb’e gelmesini yazdım. Ürgüb’de oturamaz ise Nevşehir’i iḫtiyār etmesini 

bildirdim. //XXIV-245// 

 

27 Sabato 

 

Na‘īm Efendi yarın Niğde’ye ‘avdet edecektir. Yeni dāmādı Đḥtiyāṭ Ẓābiṭi Muṣṭafā 

Tevfīḳ Efendi için Konya Vālīsi Ġālib Paşa’ya tavṣiyye verdim. 1 ma‘iyyetinde 

istiḫdāmını 2 münāsib müddetle Niğde’ye velīmelerinin icrāsı için ī‘zāmını ricā ettim.  

 

Müdāfa‘a-i Milliyye Vekīli Re’fet Paşa’dan 26 Aġustos Sene 37 ta’rīḫli bir telgraf 

aldım. 12 Aġustos Sene 37’de yazdığım telg tebrīk mektūbuna cevābdır. Metn-i 

telgraf 

 

“Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine  

 

Teveccühāt-ı sāmīlerine ‘arẓ-ı şükrānla taḳdīm-i ta‘żīmāt eylerim Efendim.  
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Re’fet.” 

 

Doktor Ḳā’im-i Maḳām Kemāl Bey Đbrāhīm Beyle berāber geldi. Yāremi biraz yardı 

ve temizledi. Epeyce zaḥmet çektim. //XXIV-246// 

 

28 Domenica 

 

1339 

 

23 Ẕīlḥicce 

 

Bu ṣabāḥ Na‘īm Efendi Niğde’ye gitti.  

 

Nevşehir Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Efendi geldi. Bilḫāṣṣa ziyāret için geldiğini 

söyledi. Bandırmalı Çerkes imiş. Đsmi Ḥaydar Bey. //XXIV-247// 

 

29 Lunedi 

 

Zirā‘at Bank Müfettişi Kırşehirli Ḫalīl Nācī Efendi Ürgüb Zirā‘at Bank Me’mūru 

Memdūḥ Efendiyle geldi görüştüm. Niğde’ye gidiyor xxx Kırşehri’den geliyor. Bekir 

Ağa’dan selām getirdi.  

 

Bugün de doktorlar yāremi temizlediler. Öğleden sonra Malta’daki Baḥriyyeli Ra’uf 

Bey’in eniştesi ‘Azīz Beyle Lazistān Meb‘ūsu Doktor ‘Ābidīn Bey geldiler. 

“Kırşehri’nden Ḳayṣeri’ye gidiyoruz bilḫāṣṣa seni ziyārete geldik.” dediler. Bu aḫşām 

misāfir ettim. Yarın gidecekler. Benim Afġān sefāretine intiḫābım için Ankara’da 

meb‘ūsān meyānında ḫaylī mesā‘ī mevcūd imiş. Ez en cümle Đzmir Meb‘ūsu 

Maḥmūd* [*و� yazılmış] Es‘ad Efendi çok çalışıyor imiş. Ḳayṣeriyye’de birkaç gün 9ح

kaldıktan sonra Ankara’ya ‘avdet edeceklerini söylüyorlar. //XXIV-248// 

 

30 Martedi 

 

1339 
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25 Ẕīlḥicce 

 

‘Azīz Beyle ‘Ābidīn Bey Ḳayṣeriyye’ye ṣabāḥ sā‘at on ikide ḥareket ettiler. Bugün 

Đncesu’da kalacaklar.  

 

Bizim Cebecizādelerin evrāḳını bugün tedḳīḳ ettim. Ehemmiyyetli bir şey yoktur. 

Pederim ‘Avnī Efendi’nin Đstanbul’dan 13 Muḥarrem Sene 74 ta’rīḫli bir mektūbu 

var. Benim velādetimden on sene evvel yazılmıştır. Cebecizāde Đsmā‘īl Efendi’ye 

yazılmıştır. Mektūbun nihāyetinde “Birāderim Đslāmbol’u ‘ömründe bir kerre görmek 

farẓ imiş. Bu ḳadar yetişir.” demesine nażaran pederin Đstanbul’a ilk def‘a seyāḥati 

olacaktır. Mektūbun bālāsında – “Ṣavb-ı ‘ālīnizden müfāreḳetle on yedi gün de 

Beşiktaş’ta Fünūnlu* [*	�22و  yazılmış] Ḥācī Muṣṭafā Ağa’nın konağında soluk aldık.” 

demesine göre ilk mektūbudur. Evḳāf Müşīri Ḥasīb Paşa’nın ‘azliyle ‘Alī Ġālib 

Paşa’nın ta‘yīni üzerine yeniden taḫlīṣ edildiğini henūz irāde çıkmadığını yazıyor 

me’mūriyyetine müte‘alliḳtir. [devāmı 31 Mercoledi’nin altında çizgiyle ayrılmış] 

//XXIV-249// 

 

31 Mercoledi 

 

1339 

 

26 Ẕīlḥicce 

 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendiyle Ḫāriciyye Vekāleti Müsteşārı Su‘ād Bey ve Ḫāriciyye 

Ḥuḳūḳ Müşāviri Münīr Bey Ḳayṣeriyye’ye gelmişler. Kendilerinden müşterek bir 

mektūb aldım.  

___ 

Meẕkūr evrāḳ arasında Cebecizāde Muṣṭafā Efendi’nin büyük birāderi Đsmā‘īl 

Efendi’ye 17 CA Sene 65 ta’rīḫli bir mektūbu vardır. Đstanbul’dan yazıyor. Pederim 

‘Avnī Efendi’ye ve ‘emmim Münīb Efendi’ye ve vālideleri kadınlara selām yazıyor. 

Demek ki o ta’rīḫte pederin vālidesi Emīne ve ‘amūcam Münīb Efendi’nin vālidesi 

Raḥīme Hanımlar ḥayātta imişler. Cebecizāde Đsmā‘īl Efendi Münīb Efendi’nin 

hemşīresi ‘Ā’işe* [*�شp�) yazılmış] Hanım’ın zevcidir.  
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Pederim sālifüzẕikr mektūbunda “Reşādetlu Ḥācī Şeyḫ Efendi’den su’āl olunur ise 

artık ḥaḳḳında olan talṭīf ve ḥürmeti taḥrīr ile ifāde edelim. Sarāyda üst kattan bir oda 

verip ṭabla ta‘yīn eyledi yüz cild ḳadar kitāb //XXIV-250// 

 

Note 

 

almak çok a‘lā olur. Size ve Ḥācī Aḥmed’e selām-ı ‘aşḳ niyāz eder.” fıḳrası 

Temenni’de Kılınc Arslan Ġāzī Türbesi’ni inşā ettiren Ḥācī Dervīş’ten bāḥistir. 

Zamānımızda vefāt eden Nā’il Efendi’nin pederidir. Bu Ḥācī Dervīş bizim 

Cebecizādelerden ḫaylī pāra almış te’diyye edememiştir.  

 

Mūmāileyh Đsmā‘īl Efendi’ye bir de 29 CA Sene 71 ta’rīḫli Yeşil Ağa’nın mektūbu 

vardır. Birāderi Yesārī Efendi’den şikāyet ediyor. Kendinden mā‘adā kimsenin ‘aḳlını 

beğenmediğini ile ithām ediyor. Yesārī Efendi kayınpederimdir.  

 

Đsmā‘īl Efendi’nin memleketce muḥterem ve emīn bir ẕāt olduğu mektūbların ṭarz-ı 

taḥrīrinden anlaşılıyor. //XXIV-251// 

 

Settembre 

 

1 Giovedi 

 

Ürgüb evḳāf me’mūrluğuna ta‘yīn olunan Mucur Me’mūru Ḥasan Efendi dün 

Ürgüb’e gelmiş. Bugün geldi görüştüm.  

 

Bizim ‘Ākif bir baṭmān bal aldı. Oḳḳası elli ġurūşa. Bir kaç gün muḳaddem de Ḥācī 

Aḥmed Ağa da oḳḳası elli yedi buçuk ġurūştan üç oḳḳa bal almış idi. Faḳaṭ Ḥācī 

Aḥmed Ağa’nın aldığı pek beyāẓ ve iyidir* [*ا'� �ر yazılmış].  

 

{�& h'!17� .ا	2�T 6�hا�:� ا� ��  

E1َ7َت G1ح JDت	ت� ('َ� &'	ا &'	2ِ= ت�خ��ُوا   

_ ا��� _ وُت9��7َ	ا ��G اه�:� ذ�JُDُ خ'� �JD�!� JD َتhَّکُ�وَن   

�	ر,ء �	ر 

 93 ṣaḥīfe 301 //XXIV-252// 
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2 Venerdi 

 

1339  

 

28 Ẕīlḥicce 

 

Fetḥī Bey’den Ankara’dan bir mektūb aldım. Mektūbunun vuṣūlü sıralarında ḥarbin 

netīcesine dā’ir bir ḫaber alabileceğimizi iş‘ār ediyor. Evḳāf Neżāreti Sābıḳ Levāzım 

Müdīri Hāşim Bey’den daḫī bir mektūb aldım. //XXIV-253// 

 

3 Sabato 

 

1339 

 

29 Ẕīlḥicce 

 

Kırşehri’nden oğlum Münīb’den ‘amūcası Ḳāsım Efendi’ye bir mektūb geldi. 

Aġustos’un yirmi yedisinde yazılmıştır. Bir gün sonra ḥareket edeceklerini yazıyor.  

 

Ḥācīsüleymānağazāde bizim Aḥmed Ağa’nın oğlu Đsmā‘īl te’ehhül etmiş idi. Bugün 

“ilk geliş” ta‘bīr ettikleri kız ‘ā’ilesine verilen ẓiyāfet için gittim. //XXIV-254// 

 

4 Domenica 

 

1340 

 

Re’s-i Sene-i Hicriyye-i Ḳameriyye 

 

1 Muḥarrem Elḥaram 

 

Malta seyāḥatini bir deftere yazmak istiyorum. Bu ḫuṣūṣta lāzım olan evrāḳı ḥāvī 

bağulu pederin ḫānesine gönderdim. Bir māni‘ żuhūr etmez ise inşā’allāh yazacağım. 

//XXIV-255// 
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5 Lunedi 

 

Bugün öğleden ikindi eẕānını müte‘āḳib Ḳāḍī Sa‘īd Efendi ve Ḳāsım Efendi ile 

berāber pederin baġçesine gittik.  

 

Bizim Mühendis Ġālib’e cevāb yazdım Kırşehir postasıyla gönderdim. //XXIV-256// 

 

6 Martedi 

 

1340 

 

3 Muḥarrem 

 

Bugün gelen ajans feraḥbaḫş idi. Yūnānlıların bītāb ve ta‘arruẓlarının ‘aḳīm kaldığını 

ve inşā’allāh yakında tebşīratta bulunmak muḥtemel idüğünü yazıyor. //XXIV-257// 

 

7 Mercoledi 

 

Aşçı Şerīf kadın bugün ḫidmetimize geldi. Merḳūme Mü’ezzin merḥūm Aḥmed 

Efendi’nin refīḳasıdır.  

 

Aylığını bir buçuk liraya bizim Aḥmed Ağa kesmiştir. //XXIV-258// 

 

8 Giovedi 

 

1340 

 

5 Muḥarrem 

 

Ankara Vekālet-i Şer‘iyyesi’nin Medāris Müdīriyyet-i ‘Umūmīsi x Nevşehirli Ḥasan 

Efendi geldi görüştüm. Eskişehir’den Nevşehir’e hicret eden Tatar Ḥācī Efendi de 

berāberdir. Yarın Ḳayṣeriyye’ye gidiyorlar.  
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Ürgüb Dīvān-ı ‘Umūmiyye Me’mūru’nun ḫānesinde misāfirdir. Gece Ürgüb Re’īsi 

Şemseddīn Beyle gittim i‘āde-i ziyāret ettim. //XXIV-259// 

 

9 Venerdi 

 

Dānesi otuzar pāraya iki yüz yumurta aldırdım.  

 

Cum‘a namāzını dayım merḥūm Ḥācī Muṣṭafā Efendi’nin cāmi‘-i şerīfinde edā ettim. 

‘Avdette Sucuzāde’nin dükkānında biraz oturdum. //XXIV-260// 

 

10 Sabato 

 

1340 

 

7 Muḥarrem 

 

Bugün Đstanbul’dan Đḳdām gazeteleri geldi. En son nüsḫası 12 Aġustos Sene 37 

ta’rīḫlidir. //XXIV-261// 

 

11 Domenica 

 

Es‘adağazāde Ḥācī Ḥasan Efendi dāmādı Karaman Mālmüdīri Nūrī Efendiyle 

geldiler. Nūrī Efendi Baltacızāde Ḥasan Efendi merḥūmun oğludur.  

 

Bir iki günden beri derece-i ḥarāret onu irā’e ediyor. ‘Ādetā soğuktur. //XXIV-262// 

 

12 Lunedi 

 

1340 

 

9 Muḥarrem 

 

Bugün Erciyas Dağı’na kar yağdığıı. Oturduğum odadan görünüyor. //XXIV-263// 
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13 Martedi 

 

Ürgüb Reji Me’mūru geldi Niğde Müdīri’nden aldığı tegrafı irā’e etti. Kendisi (Ḥasīb 

Efendi) Sivas vilāyetinde Koyulḥiṣār ḳaẓāsı reji me’mūrluğuna dokuz yüz ġurūş 

ma‘āş ile ta‘yīn edildiğinden yerine Ürgüb Muḥāsebe-i Ḫuṣūṣiyye Me’mūru Ḳāsım 

Efendi sekiz yüz ġurūş ma‘āş ile ta‘yīn edilmiştir.  

 

(12-9-37 ta’rīḫli teblīġ-i resmīde 23 Aġustos 37 ta’rīḫinden beri bilā fāṣıla yirmi bir 

gün devām eden Sakarya Meydān Muḥārebesi’nin ordumuzun tām bir żaferiyle 

netīcelendiği tebşīr olunuyor.)  

 

Çok şükür Allāh’a. Son fıḳradır.  

 

Gece de oğlum Su‘ād’dan Samsun’dan şu telgrafı aldım. 

 

“9 Eylūl 37 

 

Şimdi Dersa‘ādet’e ḥareket ettik.  

 

Su‘ād.” //XXIV-264// 

 

14 Mercoledi 

 

1340 

 

11 Muḥarrem 

 

“Büyük Millet Meclisi Re’īsi Başkumandan Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretlerine 

 

Cenāb-ı Ḥaḳḳın ‘ināyeti ve ḳahramān ordumuzun himmet ve besāleti ile kazanılan 

mużafferiyyeti tebcīl ve tebrīk ederim. Ḳarīben gaye-i millīnin iḳtiṭāfına da 

muvaffaḳiyyet-i faḫīmānelerini bütün ṣamīmiyyāt-ı ḳalbimle bārgāh-ı giryādan 

taẓarru‘ ve temennī etmekteyim Efendim.  
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Şeyḫülislām-ı Esbaḳ 

 

Ḫayrī.” 

 

“Ġarb Cebhesi Kumandanı ‘Đṣmet Paşa Ḥaẓretlerine 

 

(2) Birinci fıḳra ‘aynen ikinci 

 

Ẕāt-ı Sāmīleriyle berāber muḥterem erkān ve bütün efrādın kemāl-i ‘āfiyyet ve 

mütevālī muvaffaḳiyyetlerini bārgāh-ı giryādan taẓarru‘ ve temennī etmekteyim 

Efendim.  

 

Şeyḫülislām-ı Esbaḳ 

 

Ḫayrī.” //XXIV-265// 

 

15 Giovedi 

 

Bugün öğleden sonra Ḥākim Sa‘dī Efendiyle Mimeson ḳaryesine gittik. Sertaḥarrī-i 

Sābıḳ ‘Osmān Bey’e misāfir olduk. Köylüler çok memnūn oldular geceyi orada 

geçirdik.  

 

Mimeson ḳaryesine ḳarīb yerlerde bāġlardan ba‘ẓılarını soğuk yaktığını gördük. Faḳaṭ 

üzümlere te’sīr etmemiş. Ba‘ẓı çubukların yapraklarını yakmış kurutmuş. Ba‘ẓı 

sebzeleri de soğuk almış. Henūz eylūl içinde soğuğun te’sīrini düşünmeli. Bu köy 

Ürgüb’e nisbetle daha yüksektir* [*�� ك� yazılmış]. Bāġlarında üzümleri Ürgüb ve '	آ

Ortaḥiṣār ḳadar pişmiyor. Ḥattā üzümlerini kurutmaya vaḳitleri kalmıyor kış 

bastırıyor. Faḳaṭ meyveleri ve bilḫāṣṣa elma ve armūdları ġāyet mebẕūl ve pek laṭīftir. 

Kayadan kesilmiş anbārları meyve muḥāfażasında bīnażīrdir.  

 

Üç sene elmanın muḥāfaża edildiğini köylüler söylüyorlar. Đki senelik bir misket 

elmasını bana getirdiler pek güzel muḥāfaża edilmiştir. //XXIV-266// 

 

16 Venerdi 
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1340 

 

13 Muḥarrem 

 

Cum‘a namāzını köyde kıldım. Sā‘at sekiz xxx dokuzda çıktım. Ḳā’im-i Maḳām 

Doktor Kemāl Beyle Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey gelmişler idi. Onlar ile 

berāber köyden ḥareket ettik. Onlar Sinason’a gittiler biz de Ortaḥiṣār’a gittik. Gece 

sā‘at birde ḥareket ikide Ürgüb’e ḥareket ettim. Pek güzel mehtāb var idi.  

 

Mimeson’un anbārları ruṭūbetli kaya içine oyulmuş çok ruṭūbetlidir. Ba‘ẓılarının 

içinden su sızıntıları ḫārice çıkıyor. Havā almak için yüksekten bir penceresi 

bulunmak lāzım imiş. Elmaların yārelenmemiş olanlarını anbārın tabanına kayanın 

üzerine buğday gibi yığıyorlar. Pek mu‘teber ve ḳıymetli olanlarını (Tavşanbaşı) 

elmasını anbārın bir dīvārından dīger dīvārına üç dört ağaç uzatıyorlar ağaçların 

üzerine kaplamada* [*ا���HF
 yazılmış] – çubuk dalları – vaẓ‘ediyorlar ‘ādetā bir sal 

yapıyorlar. Bu sal zemīnden iki karış yüksektir. Salın üzerine elmayı birbiri üzerine x 

döküyorlar; ayvalar da böyle yalnız armūdları asıyorlar. Armūd ile ayva birer sene 

elma üç sene kalıyor. //XXIV-267// 

 

17 Sabato 

 

Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī Bey’den telgraf aldım metni şöyle: 

 

“Ürgüb’de Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

‘Alī Su‘ād ve Ṭāhir Münīb Beyler 31 Aġustos Sene 37 ta’rīḫinde Çorum’a muvāṣalat 

ettiler ve bir Eylūl’de Merzifon’a ḥareket etmişlerdir. Şimdi Merzifon’dan da taḥḳīḳ 

edip ‘arẓedeceğim. Đnşā’allāh ‘āfiyyet ve ṣıḥḥatleri berkemāldir. Teblīġ-i resmīleri 

günü gününe taḳdīm ediyorlar mı Efendim? 

 

Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī.” //XXIV-268// 

 

18 Domenica 
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1340 

 

15 Muḥarrem 

 

Ṣabrī Bey’den bugün de şu telgrafı aldım: 

 

“Ankara 

 

Ürgüb Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Maḫdūm-ı ‘ālīleri beyler selāmetle Samsun’a muvāṣalat ve 5 Eylūl ta’rīḫinde 

Đstanbul’a ḥareket etmişlerdir Efendim.  

 

17 Eylūl 37 Müdīr-i ‘Umūmī 

 

Meḥmed Ṣabrī.” //XXIV-269// 

 

19 Lunedi 

 

Yarın Kırşehri’ne gidecek Böcekoğlu Ḥasan Ḥüseyin ile bizim Ġālib’e mektūb 

yazdım. Bizim Ürgübağasıoğlu ‘Ākif’in bir oğlu doğdu. //XXIV-270// 

 

20 Martedi 

 

1340 

 

17 Muḥarrem 

 

Otuz kīle żaḫīre yıkattırdım kurudu. Yarın yāḫūd öbürgün Ḥācī Aḥmed Ağa 

öğütecektir.  

 

Ledettekyīl yirmi dört kile olduğu anlaşıldı. //XXIV-271// 
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21 Mercoledi 

 

Bu ṣabāḥ oda içinde mizānülhavā ondur.  

 

Ṣabrī Bey’den bugün vāṣıl olan telgraf 

 

“Ankara 

 

Kemāl Bey on altı arkadaş taḫliyye edilmiştir. Bütün vālīler ile iki kumandan bunlar 

meyānında dāḫildir* [*��  .yazılmış]. ‘Arẓ-ı iḥtirām Efendim �ا�

 

Müdīr-i ‘Umūmī 

Meḥmed Ṣabrī.” 

 

J6 ح�ک���� -� خ�#  Zp& 

 ج	ر ��+�ن و= ��ل ا�!	ام

 

Şām Müftīsi Meḥmed Ḥamza Efendi’nindir. 94 //XXIV-272// 

 

22 Giovedi 

 

1340 

 

19 Muḥarrem 

 

Kemāḥ’ta Ḥālet Beyefendi’ye telgraf 

 

“Sābit Bey kurtuldu tebrīk ederim.  

 

Ḫayrī.” 

 

Ankara’dan Aksarāylı Vehbī Bey’den telgraf aldım. Đstanbul’dan ‘amūcazādesi 

Meḥmed Efendi’ye tevdī‘ olunan seksen liranın Zirā‘at Bankası’na ḥavāle verildiğini 
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yazıyor. Bu pāra refīḳam Đstanbul’da iken Münīr Bey ṭarafından Meḥmed Efendi’ye 

verilmiştir. 18 Mayıs 921 muḫṭıraya bak. //XXIV-273// 

 

23 Venerdi 

 

Yirmi dört kīle buğday ṭaḥnedildi. Bugün Na‘īm Efendi’nin ḫānesindeki ṣandūḳa vaẓ‘ 

edildi.  

 

Ṣabāḥleyin eẕānī birde Sarıbaşzāde Ḫāce Süleymān Efendi’nin ḫānesine gittim bir 

ḳahve içtim.  

 

Baġçeye gittim yemeği refīḳamla orada a yedim. Yağmur yağdı soğuklar başladı. 

Derece ondur. //XXIV-274// 

 

24 Sabato 

 

1340 

 

21 Muḥarrem 

 

Bugün aldığım telgraf 

 

“Ürgüb’de* [*,� i	%ا� yazılmış] Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Tebrīkātınıza teşekkürler ederim Efendim 

 

23 Eylūl 37  

 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi Re’īsi Başkumandan  

Muṣṭafā Kemāl.” 

 

Antalya Müftīsi Sābıḳ Aḥmed Ḥamdī Efendi’den de bir mektūb aldım.  
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Manyasīzāde merḥūm Refīḳ Bey’in ḥaremi Müveddet Hanım’dan refīḳama gelen 3 

Eylūl 337 ta’rīḫli mektūbda Ṭal‘at Paşa merḥūmun ḥaremi Ḫayriyye Hanım’ın 

Almanya’dan Đstanbul’a geldiğini ve şehīd zevcine karşı ümmīd olunan te’essürü 

hanımda görmediklerini hanımın Đstanbul’u beğenmediğini yine Almanya’ya 

gideceğini ve orada iḳāmet edeceğini yazıyor.  

 

Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’e bir servis yazdım. Ürgüb Muḫābere Me’mūru 

Maḥmūd Efendi’nin birāderiyle birāderzādelerinin Trabzon Samsun Erẓurūm’dan 

bittaḥḳīḳ nerede bulunduklarının iş‘ārını ricā ettim. //XXIV-275// 

 

25 Domenica 

 

Bu ṣabāḥ ḫāricde derece-i ḥarāret altıdır. Đkindi namāzını cāmi‘-i kebīrde edā ettikten 

sonra Ḳāḍī Sa‘dī Müftī Muṣṭafā Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından Sucuzāde Ḥüseyin 

Efendiler ile dā’ire-i ‘askeriyyeye gittik.  

 

Ürgüb’de küşādı muḳarrer beş yüz yataklık ‘askerī ḫastaḫānesinin serṭabībi Binbaşı 

‘Abdullāh Efendi Ṣıḥḥiyye Müfettişi Ḳā’im-i Maḳām Kemāl Bey ile geldiler 

görüştük. Yüz yirmi mecrūḥun iki gün evvel geldiğini ve istirāḥatleri te’mīn edildiğini 

söylediler.  

 

Bugün vārid olan bir ‘umūmī telgrafnāmede ḥākim-i münferid uṣūlünün ta‘mīm 

kılındığı ve ḳāḍīların re’īslere mu‘āvin ta‘yīn edildiği ve tafṣīlāt-ı veżā’ifin derdest-i 

irsāl olan ḳānūnda muṣarreḥ bulunduğu yazılıdır. //XXIV-276// 

 

26 Lunedi 

 

1340 

 

23 Muḥarrem 

 

Bu ṣabāḥ ḥarāret ḫāricde biraz teraḳḳī etti. Ona taḳarrüb ediyor idi. Çok şükür havā 

açıldı. Yağmur kesildi. Serilen üzümlerin kuruması me’mūldür.  
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Ḥācī Ḥasan Efendi’nin maḫdūmu Es‘ad Bey için Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey’e bir 

tavṣiyye yazdım. Ürgüb’ün münḥal bulunan nümūne mektebine ta‘yīnini ricā ettim.  

 

Sertaḥarrī ‘Osmān Beyle Cemīlḳaryeli Ḥācī ‘Alī Ağa geldiler. Cemīl’e ve Suveşe’ye 

da‘vet ettiler. Pençşenbih günü gitmeğe söz verdim. //XXIV-277// 

 

27 Martedi 

 

Bugün ṣabāḥleyin sā‘at ikide Akçaşar ḳaryesine gittim bizim Ḳāsım da berāber Sa‘īd 

Efendi’ye misāfir oldum. Vālidenin baġçesini gördüm. Sa‘īd Efendi’nin birāderi 

ḳarye imāmı Ṭāhir Efendi’ye sipariş ettim ba‘demā o bakacaktır.  

 

Ḳaryede müceddeden inşā olunan cāmi‘-i şerīfi ziyāret ettim pek güzeldir. Bu 

ḥavālīde hemān yok gibidir. Evḳāf neżāretinde bulunduğum zamān meṣārifini 

evḳāftan tesviyye ederek inşā ettirmiş idim. Sa‘īd Efendi inşāātı der‘uhde etmiş idi. 

Doğrusu iyi inşā ettirmiştir. //XXIV-278// 

 

28 Mercoledi 

 

1340 

 

25 Muḥarrem 

 

Bu ṣabāḥ dörtte Akçaşar’dan Ürgüb’e ‘avdet ettim. Ḳayṣeriyye yolunda delikler 

önünde bindiğim at kapandı ḳafāsının üzerinden aştım yere düştüm sol elim serçe 

parmağım biraz incindi. //XXIV-279// 

 

29 Giovedi 

 

Bu ṣabāḥ ikide Es‘adağazāde Ḥācī Ḥasan Efendi Doktor Đbrāhīm Bey Sertaḥarrī 

‘Osmān Bey Mimesonlu Meḥmed Ağa birlikte doğru Suveşe ḳaryesine gittim. Beşte 

vāṣıl oldum. Öğle ṭa‘āmını at uşağı Đbrāhīm Ağa merḥūmun ḥafīdi Ḥüsnī Efendi’nin 

ḫānesinde yedim. Damsalı Ḥācīsa‘īdoğlu Đbrāhīm Ağa ile Damsa’ya sā‘at sekizde 

geldim. Ḳarye kenārında Selçukī eser-i mi‘māri üzerine yapılmış eṭrāfı açık maḫrūṭī 
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ḳubbeli bir türbe ziyāret ettim. Đbrāhīm Ağa’nın sözü ve dīger köylülerin de taṣdīḳine 

nażaran türbede evvelce ḳabir görünmez imiş. Bir rü’yā netīcesi olarak ḥafretmişler 

bir ceviz ṣandūḳa içinde başı yok bir erkek cesedi żuhūr etmiş. Çürümemiş tekrār 

defnederek üzerine taş dikmişler. Bir mezār vücūda getirdikleri ve bunu on üç sene 

evvel yaptıkları benimle berāber ziyāret eden Đbrāhīm Ağa söyledi. Ḳaryedeki ḫalḳ da 

bunu taṣdīḳ ettiler. Sonra Taşkın* [*ن	ش-�+ yazılmış] Paşa Cāmi‘i’ni ziyāret ettim. 

Ġāyet sert bir ağaçtan ma‘mūl olan pek muṣanna‘ miḥrābıyla minberi şāyān-ı 

ḥayrettir. Nażīrini şimdiye ḳadar hīç bir yerde görmedim. Bu cāmi‘in ḳıble cihetinde 

evvelce üç ufak penceresinden mā‘adā menfeẕi bulunmamasına ve mināre eseri 

görülmemesine bakılırsa burası cāmi‘ olarak yapılmamıştır. Cāmi‘in cenbinde üzerleri 

açık iki türbe vardır. Biri Taşkın* [*ن	ش-�+ yazılmış] Paşa’nın dīgeri oğlu Żahīreddīn 

Bey’in olduğu köylüler rivāyet ediyor. Taşkın* [*ن	ش-�+ yazılmış] Paşa Türbesi’nin 

(30) //XXIV-280// 

 

30 Venerdi 

 

1340  

 

27 Muḥarrem 

 

Dün aḫşām ṭa‘āmını Đbrāhīm Ağa’nın ḫānesinde yedikten sonra Cemīl ḳaryesine 

geldik. Geceyi Ḥācī ‘Alī Ağa’nın ḫānesinde geçirdik. Cum‘a namāzını ḳaryede 

ba‘deledā Ürgüb’e ‘avdet ettik.  

 

(30) ḫāricinde bir kuyudan zemīne indim. Kayadan kesilmiş bir oda yukarıdaki 

türbenin altında bulunuyor. Burada medfūn olduğunda şübhe yoktur. Ammā ḳabir taşı 

sonradan vaẓ‘ edilmiştir. Đstanbul’da Sulṭān ‘Azīz Ḫān merḥūmun vālidesinin türbesi 

de böyledir. Taḥtezzemīn ḳabirler ḥafredilerek defnedilmiş üzerlerine kemerler inşā 

edildikten sonra ḳubbe kemerlerin üstünde yapılmış ḳubbe içine ḳabrin üzerine 

teṣādüf eden iki ādam boyu maḥalline ṣandūḳa vaẓ‘ edilmiştir. Bu da öyle olacaktır. 

Türbenin şimālinde karşısında dīger bir türbe vardır. Bunun içinde iki ḳabir vardır. 

Üzerlerindeki mermer taşlara yazılanlara bir takım dikenli çalılardan yanaşıp okumak 

ḳābil olmadı. Cāmi‘in kırk seneden beri imāmı bulunan seksen yaşında bir iḫtiyārda 

bir vaḳfiyye gördüm. Yedi yüz kırk sekiz ta’rīḫinde yazılmıştır. Kāġıdları pārçalanmış 
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sonradan ġayrimuntażam yapıştırılmış. Me’āli tamāmiyle anlaşılamıyor ise de 

Taşkın* [*ن	ش-�+ yazılmış] Paşa ismi vardır. Şuhūdun esāmīsi tamāmiyle okunuyor* 

 Birçokları Ḳayṣeriyyelidir. O ta’rīḫte bu ḥavālī Memālik-i .[yazılmış ا	-�و�*]

‘Osmāniyye dāḫilinde olmadığından bu Taşkın* [*ن	ش-�+ yazılmış] Paşa’nın Selçukī 

veyā Karaman ümerāsından biri olduğunda şübhe yoktur. //XXIV-281// [sayfa XXIV-

282 boş] 

 

Ottobre 

 

1 Sabato 

 

1340 

 

29 Muḥarrem 

 

Bugün Ġālib Kırşehri’den geldi. Avanos Köprüsü’nün ta‘mīri için gelmiş Ürgüb’den 

ūsṭalar alıp gidecektir.  

 

Vehbī Bey Ankara’dan gönderdiği seksen lirayı bugün Düyūn-ı ‘Umūmiyye Me’mūru 

getirdi teslīm etti. //XXIV-283// 

 

2 Domenica 

 

1 Ṣefer 1340 

 

Māliyye Müsteşārı Ẕekā’ī ve ‘Adliyye Müsteşārı Tevfīḳ Fikret Beylere mektūb 

yazdım. Her ikisi de Ḳayṣeriyye’de bulunuyorlar.  

 

Öğleden sonra eẕānī sā‘at dokuzda Doktor Ṣıḥḥiyye Müfettişi Ḳā’im-i Maḳām Kemāl 

ve Ḳaza Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Beyler ile Ürgüb’de küşād edilen ve elyevm yüz 

altmış ḳadar ḫastası bulunan ḫastaḫāneyideki bil‘umūm mecrūḥīn-i ‘askeriyyeyi 

ziyāret ettim. Üç ḫāneye yerleştirilmiş istirāḥatleri te’mīn edilmiştir. Lehulḥamd 

cümlesinin yāresi ḫafīftir. Serṭabīb Binbaşı Aḥmed ve Ṭabīb Binbaşı ‘Abdullāh 

Beyler delālet ettiler. Ḫastalara münāsib bir şey alınıp verilmek üzere yirmi beş lira 
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Serṭabīb’e verdim. On buçukta hey’et-i ṣıḥḥiyyeye teşekkür ederek ayrıldım. //XXIV-

284// 

 

3 Lunedi 

 

Ġālib Avanos’a ‘avdet etti. //XXIV-285// 

 

4 Martedi 

 

Na‘īm Efendi Niğde’den geldi.  

 

Faḫrī Efendi’ye mektūb yazdım. ‘Adliyye Müsteşārı Tevfīḳ Fikret Beyle Māliyye 

Müsteşārı Ẕekā’ī Bey’e de birer mektūb yazdım Faḫrī Efendi’nin mektūbuna leffettim 

Akçaşarlı Ṭāhir Efendi’ye verdim. Köylüler ile gönderecektir.  

 

Tevfīḳ Fikret Bey Sābıḳ Başkātib Ḳaṣṣābzāde Meḥmed Efendi ḥaḳḳında müṭāla‘amı 

soruyor. Ḥüsn-i şehādet ettim. “Yegāne ḳuṣūru aṣḥāb-ı meṣāliḥe şiddetli mu‘āmele 

eder imiş. O da iḫṭār ile geçer.” dedim.  

 

Na‘īm Efendi Niğde’den ‘Alī Münīf Bey’den 26 Eylūl 337 ta’rīḫli bir mektūb getirdi. 

Malta’dan gemiler ile ḥareket ettiklerini ve ṣūret-i taḫlīṣlerini tafṣīl ediyor. //XXIV-

286// 

 

5 Mercoledi 

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey Ḳāḍī Sa‘dī Efendiyle geldi Niğde Jandarma Kumandanı 

Nācī Bey’in geldiğini ḫaber verdi. “Jandarma Göynüklü Muṣṭafā Çavuş’un firārī 

‘ā’ilesidir.” diyerek Başköylü kadını Ürgüb’e getirdiği ve dīgerlerinden bittefrīḳ 

mezbūreyi bir ḫān odasına ḥabsettiğine dā’ir Belediyye Re’īsi Ḫalīl Efendi vāsıṭasıyla 

icrā ettirdiği taḥḳīḳātın sābit ve müteḥaḳḳık olduğunu söyledi. //XXIV-287// 

 

6 Giovedi 
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Bugüne yazılacak ḫāṭırayı yarından sonraki cum‘a ertesi ṣaḥīfesine sehven yazdım. 

//XXIV-288// 

 

7 Venerdi 

 

Cum‘a namāzından sonra pederin ḫānesine gittim. Avanos Ḳāḍīsı ‘Alī Rıẓā Efendi 

geldi. Avanos’a ‘Adliyye Müfettişi Reşīd Bey gelmiş gitmiş (bugün Ġālib ile 

Kırşehri’ye gitmiş). Onu müte‘āḳib Meb‘ūs Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa ile Mu‘allim 

Süleymān Efendi geldiler. Onlardan sonra Baḥriyye Nāżırı Esbaḳ Ra’uf Bey’in 

eniştesi ‘Azīz Bey Ḳayṣeriyye’den geldi Avanos’a gitti. Ankara’ya ‘avdet etti. 

//XXIV-289// 

 

8 Sabato 

 

Niğde Jandarma Kumandanı Çerkes Nācī Bey Na‘īm Efendi ve Ürgüb Jandarma 

Yüzbaşısı ile geldiler. Başköylü Đbrāhīm Ağa’nın dāmādı Jandarma Süvārīsi Ḥasan’ın 

Niğde’den Ürgüb’e naḳlini söyledim. Kumandan “Emredersiniz.” dedi. Bilmem 

yapacak mı? Ba‘ẓıları yalan söylüyor. Sonra Đbrāhīm Ağa geldi. Kumandanın 

muvāfaḳatini söyledim. Gözleri doldu. ‘Aynen şu sözleri söyledi. “Ölünceye ḳadar 

eğer bu iyiliğini unutur isem nāmerd olayım.”  

 

Bu ḫāṭıra 6 Pençşenbih gününe ‘ā’iddir.  

 

Bu ṣabāḥ ya‘nī cum‘a ertesi derece-i ḥarāret dörde tenezzül etti.  

 

Baġçeyi soğuk aldı. Ekser bāġlar da soğuk aldı. //XXIV-290// 

 

9 Domenica 

 

 ‘Aḳıllızāde Ḥācī Yūsuf Efendi Ḳayṣeri’den geldi. Na‘īm Efendi benim ile Ḳayṣeri’ye 

geleceğinden baḥisle telgraf keşīde etmiş idi. Ḥācīlarlızāde Muṣṭafā Bey bir payton 

göndermiş olduğunu ḫaber verdi. Allāh ḳısmet ederse yarın Ḳayṣeriyye’ye gideceğiz. 

//XXIV-291// 
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10 Lunedi 

 

1340 

 

8 Sefer 

 

Ḳayṣeriyye’ye ‘Azīmet 

 

Ṣabāḥleyin sā‘at bire çāryek kala Ürgüb’den ḥareket ettik. Dört buçukta Đncesu’ya 

vāṣıl olduk. Memlekete ke yarım sā‘at mesāfede bilcümle me’mūrīn ve eşrāf ve 

mekteb ṭalebesi istiḳbāl ettiler. Öğle ṭa‘āmını Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi Ḥācī 

Beyefendi’nin ḫānesinde ba‘dettenāvül altı buçukta ḥareket ettik. Boğazköprü’de 

Faḫrī ile Ḥācīlarlızāde ve Yedekçizāde Ḥüseyin Beyler ile ba‘ẓı ẕevāt ve Yozgad 

Meb‘ūsu Feyyāẓ ve Bitlis meb‘ūsları geldiler. Ḳayṣeriyye’ye bir sā‘at Anbār 

ḳaryesinde Mutaṣarrıf Ḳāḍī ve Müftī Efendiler ile üstādım Ḥācī Ḳāsım Efendi 

Ḥaẓretleri hemān bilcümle me’mūrīn ve eşrāf ve Ḳayṣeriyye’de bulunan ‘Adliyye ve 

Māliyye Müsteşārları Tevfīḳ ve Ẕekā’ī Beyler Erẓurūm Meb‘ūsu Ṣāliḥ Efendi ve 

Kozan Meb‘ūsu Fikret Bey daha pek çok ‘ulemā ve ẕevāt ḥāẓır idi. Memleket 

kenārında Dārülḫilāfe Medresesi* [*�7�7�9 yazılmış] ṭalebeleriyle Dārüleytām 

Külliyyesi mūzīḳalarıyla bir ṣaff-ı iḥtirām teşkīl etmişler idi. Anbar’da bir landona 

bindim. Üstādı sağıma aldım. Mutaṣarrıf Kemāl Bey muvācehemizde oturdu. Pek 

ziyāde ḥürmet ve ikram ettiler. Belediyye Dā’iresi’ne geldik. Sā‘at dokuz var idi. On 

bire ḳadar mütemādiyyen ziyāret ḳabūl ettim. Oradan iki sā‘at mesāfede Ḥiṣārcık’ta 

beş ‘arabalık mesāfe ile Muṣṭafā Bey’in ṣayfiyyesine geldik. //XXIV-292// 

 

11 Martedi 

 

Gece sā‘at sekizde uyandım. Ṣabāḥ namāzını cemā‘atle edā ettik. Dün med‘ūan gelen 

Mutaṣarrıf ‘Adliyye Müfettişi Tevfīḳ Yozgad Meb‘ūsu Feyyāẓ ve Ḳayṣeriyyeli ‘Ömer 

Muḫtār ve Nūreddīn Beyler bizim Faḫrī ve maḫdūmu sā‘at iki rāddelerinde vedā‘ 

ederek şehre gittiler.  

 

Aḫşām üzeri mihmāndārımız Ḥācīlarlızāde Muṣṭafā Bey’in bacanakları Yedekçizāde 

Ḥüseyin Beyle Taşçızāde ‘Ömer Efendi geldiler. Üçü de Ḳayṣeriyye’nin zengīn 
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tüccārıdır. Muṣṭafā Bey’in ‘amūcazādesi hem de eniştesi Ḥācī ‘Alī Efendi de berāber 

idi. //XXIV-293// 

 

12 Mercoledi 

 

340  

 

10 Sefer 

 

Bugün de Ḥiṣārcık’da kaldım. Bu köy Ḳayṣeriyye’nin cenūbunda iki sā‘at 

mesāfededir. Erciyas Dağı’nın dizlerine tırmanıyor gibi yüksek bir mevḳi‘dedir. 

Havāsı suyu laṭīftir. Muṣṭafā Bey’in köşkü muntażamdır. Muṣṭafā Bey’in şerīki Ḥāfıż 

Ḫayreddīn Bey yarın Đstanbul’a gidiyor. Ebūl‘ulā Beyle Münīr Bey’e birer mektūb 

verdim.  

 

Aḫşām ṭa‘āmına Taşlarçızādeler Meḥmed ve ‘Ömer Efendi birāderlere med‘ū idik. 

Mutaṣarrıf Kemāl ve Meb‘ūs Fikret ve Feyyāẓ Beyler mevcūd idi. Fikret Bey Kozan 

Meb‘ūsu ve Müşīr Fu’ād Paşa’nın dāmādıdır.  

 

Muṣṭafā Bey’in şerīki Ḥāfıż Ḫayreddīn Beyle Ebūl‘ulā ve Münīr Beylere ve Su‘ād ile 

Münīb’e birer mektūb gönderdim. Ḳayṣeriyye bāġlarını da soğuk yakmıştır. //XXIV-

294// 

 

13 Giovedi 

 

Sā‘at yedide Ḳayṣeriyye’ye şehre indim. Me’mūrīn ve ‘askerlere ve Dārülḫilāfe 

Medresesiyle Mekteb-i Sulṭānī’ye i‘āde-i ziyāret ettim. Üstād-ı muḥterem Ḥācī Ḳāsım 

Efendi Ḥaẓretlerini ḫānelerinde ziyāret ettim.  

 

Belediyye Dā’iresi’nde Re’īs Naḳībzāde Aḥmed Efendi’ye i‘āde-i ziyāretle 

Ḳayṣeriyye ahālīsine teşekkür ettim. Đki gazete muḫbirinin belediyye re’īsine 

mürāca‘atla ḥaḳḳımda yayılan şu istiḳbālin Ankara Ḥükūmeti’nin emriyle mi veyāḫūd 

ahālīnin arzūsuyla mı olduğunu sormuşlar. O da “Ahālīnin arzūsuyladır daha arzūmuz 

dā’iresinde yapılamadı az yapıldı.” demiş. Öğüt gazetesinin (Konya’da çıkıyor) 
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muḫbiri de eşrāftan Nūreddīn Bey’e ‘aynı su’āli sormuş ‘aynı cevābı almıştır. Sular 

donmuştur. //XXIV-295// 

 

14 Venerdi 

 

12 Sefer 

 

Üstād Ḥācī Ḳāsım Efendi Ḥaẓretlerine med‘ū idik. Öğle yemeğinden sonra birlikte 

cāmi‘-i kebīrde cum‘a namāzını ba‘deledā kütübḫāneye ‘ulemā ile berāber gittik. 

Oradan Germirli* [*G�'� yazılmış] ‘Alī Efendi ve Nūḥ Nācī Efendi ve Yedekçizāde ک�

Ḥüseyin Bey gibi ba‘ẓı tüccārı mağazalarında ziyāret ettim. Sā‘at on buçukta Ḥicā 

Ḥiṣārcık’a ‘avdet eyledim. Akçakayalızāde Rıf‘at Bey’i muntażır buldum. Birkaç gün 

için de kendi ḫānesine da‘vet etti ve hīç olmazsa bir gece misāfir olmamızı ricā etti. 

“Yarın Na‘īm Efendi size ḳarārımızı teblīġ eder.” dedim gitti.  

 

Evḳāf neżāretinde iken gözlerini berāy-ı tedāvī Đstanbul’a gelmiş ben de telefon ile 

i‘tinā etmelerini eṭibbāya tavṣiyye etmişim. Fevḳel‘āde ḥürmet ve diḳḳat ile 

bakmışlar. Ümmīdi ḳaṭ‘ettiği ḥālde şifāyāb olmuş. Bu hīç benim ḫāṭırımda değildir. 

Aṣīl ādam. Bu ḳadar bir fi‘ilimden dolayı minnetdār olduğunu söylüyor. Bizim Ḥācī 

Aḥmed Ṭāhir’den telgraf aldım – Süvārī* [*اى	7 yazılmış] Fırḳa 3 Alay 27 Kāf 3 

Takım 2 Ḳāf Aḥmed Ṭāhir – maḫrec Bolvadin 11 Teşrīn-i Evvel 37. //XXIV-296// 

 

15 Sabato 

 

Ḥiṣārcık ḳaryesinin üstünden Erciyas’a doğru çıktık. Köylülerin ḳal‘e dedikleri bir 

tırhāzı* [*ه�زى�'+ veyā ه�زى�&+ yazılmış; sözlüklerde yok, �خ����+ ṭayrḫāne’den galat 

olabilir mi?] tepeden seyrettim. Refāḳatimde bulunanlar içine girdiler. Bir dağın içini 

oymuşlar ṭabaḳa ṭabaḳa dereye ḳadar suya iniyor ve bin kişiden ziyādeyi istī‘āb 

edecek ḳadar vāsi‘ imiş. Delālet eden Ḥiṣārcıklı* [*��-�.���� yazılmış] Meḥmed 

Efendi gördüğüm gibi tanıdım. Otuz üç sene evvel Ḥācī Ḳāsım Efendi’den Fenārī’de 

bize müşāreket etmiş idi. Mu‘ammer Bey Ḳayṣeriyye mutaṣarrıfı iken Erciyas’a 

çıkmışlar her ṭaraftan görülen kar ile mestūr tepenin altına ḳadar varmışlar. Orada bir 

fetḥe dağın altına gidiyor imiş. Đçindeki taşlar aşı gibi kırmızı ve çürük imiş. El ile bir 

ṭarafa yapışılınca kayar ve yıkılır imiş. Vaḳtin ‘adem-i müsā‘ade mebnī zirveye ḳadar 
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çıkamamışlar. Vaḳit müsā‘id olursa en nihāyet zirveye ḳadar çıkmak* [*���-�. 

yazılmış] ḳābil imiş. Ḥattā köylerinden çıkanlar var imiş. Ba‘ẓılarına da damlar ve 

ṣun‘ī oda ve delikler olduğu söylerler aṣlı yoktur. En doğrusu Meḥmed Efendi’nin 

rivāyetidir. Vāṣıl oldukları zirvenin altına dört buçuk sā‘atte Ḥiṣārcık’tan varmışlar. 

//XXIV-297// 

 

16 Domenica 

 

14 Sefer 

 

Bugün ba‘deżżuhr Ḥiṣārcık’tan müfāreḳetle Yedekçizāde Ḥüseyin Bey’in 

Ḳayṣeriyye’deki ḫānesine naḳlettik.  

 

Aḫşām ṭa‘āmında ‘Adliyye Müsteşārı Tevfīḳ Bey Mutaṣarrıf Kemāl Bey ve 

Ḳayṣeri’nin birçok eşrāf tüccārı var idi.  

 

Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey vāsıṭasıyla ‘Alī Đḥsān Paşa’ya tebrīk mektūbu 

gönderdim. //XXIV-298// 

 

17 Lunedi 

 

Ṣabāḥleyin Bolvadin’de Beşinci Kolordu Kumandanı Faḫrī Paşa’ya “Rütbe-i 

‘ālīyyelerini tebrīk ve temennī-i muvaffaḳiyyet eylerim Efendim.” telgrafını yazdım.  

 

Öğle yemeğini Akçakayalızāde Rıf‘at Bey’in ḫānesinde Mutaṣarrıf ve Muḥāsebeci 

Niğdeli Muḥyīeddīnefendizāde Fā’iḳ Beyle berāber yedik.  

 

Aḫşām ṭa‘āmını Taşçızāde Meḥmed Efendi’nin ḫānesinde yine mūmāileyhimā ve 

daha tüccār ve eşrāftan birçok ẕevāt ile ettim. Geceyi orada geçirdim. Ertesi günü öğle 

yemeğini de orada yedikten sonra Ḫuvend* [*ا��	� yazılmış] Cāmi‘-i Şerīfi’ne gittim. 

Ḫāce Emīn Efendi’yi ve üstādı Ḥācī Torun Efendi’yi ve onun üstādı Ḳāsım Efendi’yi 

ziyāret ettim. Ḫuvend* [*ا��	� yazılmış] Hatun Türbesi’ni de ziyāret ettim. //XXIV-

299// 
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18 Martedi 

 

1340 

 

16 Sefer 

 

Aḫşām yemeğini Derāzzāde Nūrullāh Bey’in ḫānesinde yedik. Mutaṣarrıf Kemāl 

‘Adliyye Müsteşārı Tevfīḳ Meb‘ūs Fikret ve Feyyāẓ Beyler ile eşrāftan Nāfiẕ Ağa, 

Đbrāhīm Ṣafā Bey, Ḥüseyin Bey, Taşçızāde Meḥmed Efendi daha birçok ẕevāt ḥāẓır 

idi. Geceyi orada geçirdik. Nūrullāh Bey Ṣabūr Bey’in küçük birāderidir. Bir de Rāşid 

Bey nāmında büyük birāderi vardır. Pederleri Sāmī Efendi de birlikte idi.  

 

Bugün dāḫiliyye vekāletine ta‘yīn ve intiḫāb olunduğunu Mutaṣarrıf Kemāl Bey’in 

ḫaber verdiği Fetḥī Bey’e mektūb yazdım tebrīk ettim. Faḫr Faḫrī’nin Avanos ḳā’im-i 

maḳāmlığına ta‘yīnini tavṣiyye ve ricā ettim. //XXIV-300// 

 

19 Mercoledi 

 

Ürgüb’e ‘avdet 

 

Ṣabāḥleyin iki buçukta Ḳayṣeriyye’den ḥareket ettik. Beş altı ‘araba ile ba‘ẓı ẕevāt 

şehrin ḫāricine ḳadar teşyī‘ ettiler. Beşte – iki buçuk sā‘atte – otuz beş kilometro 

mesāfede bulunan Đncesu’ya geldik. Ḥükūmet Dā’iresi’nde yarım sā‘at ḳadar kaldım. 

Eşrāftan Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi Bekir Efendi’nin ḫānesinde öğle ṭa‘āmını 

ettim. Sekizde ḥareketle sā‘at on birde Ürgüb’e muvāṣalat ettik.  

 

Ḳayṣeriyye’den Ürgüb’e beş buçuk sā‘atte geldik. Şose muntażam olsa daha çabuk 

gelinecektir.  

 

Ürgüb’de şırayı kaynatmışlar baġçeden şehre ‘avdet etmişler. //XXIV-301// 

 

20 Giovedi 

 

18 Sefer 
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Bugün evden çıkmadım.  

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa’dan 10 Eylūl 1921 ta’rīḫli mektūbunu aldım. Roma’da – Otel 

Palas’ta – imiş.  

 

Birāderi ‘Abbās Paşa’nın Đsviçre’de olduğunu yazıyor.  

 

Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den de bir mektūb aldım.  

 

Sa‘īd Paşa “Dünkü gün Malta’dan on altı arkadaş daha firār ederek buraya (Roma’ya) 

vāṣıl oldular. Bunlar meyānında bütün vālīler ki ‘adedi yedidir Maḥmūd Kāmil ve 

Đḥsān Paşalar Kemāl, Feyẓī Muhācir Müdīri Şükrī, Mācid Beyler bulunuyor.” diye* 

 //yazıyor. //XXIV-302 [yazılmış �ى'�*]

 

21 Venerdi 

 

Ürgüb Müdde‘ī-i ‘Umūmīliği’ne Ankara’da ‘Adliyye Vekāleti’nden bugün şu telgraf 

geldi.  

 

“Millī mücāhedemizin meşkūr semeresinden olmak üzere Fransızlar ile epeyi bir 

zamāndan beri devām eden müẕākerāt-ı mütemādiyye netīcesinde ḥākimiyyet ve 

istiḳlālimizin* [*9زك H-ا7ت yazılmış] muḥāfażasını te’mīn eden i’tilāfnāme* [*���2 

cH1�'ا yazılmış] fi 19/20 Teşrīn-i Evvel 337 ta’rīḫinde imẓā edilmiştir. Çoktanberi 

işġāl altında bulunan ḳıymetdār bir ḳıṭ’amızın oradaki kardeşlerimize yakın bir 

zamānda kavuşacağımızı tebşīr ederim.” //XXIV-303// 

 

22 Sabato 

 

1340 

 

20 Sefer 
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Havā kesb-i keşāyiş etti soğuklar kırıldı. Derece-i ḥarāret oda içinde ondan aşağı 

düşmüyor. Ürgüb Đncesu ve Ḳayṣeri bāġlarını soğuk kāmilen yaktı. Ḫalḳ ‘alelal‘acele 

üzümleri toplamaya ve pekmez yapmağa mecbūr kaldı. Ḳayṣeriyye’ye muvāṣalatımın 

ikinci ve üçüncü günü şiddetli soğuk olmasa idi bāġlar sālim kalacak kar yağıncaya 

ḳadar üzümler kütüklerinde bulunacak bāġcılar ḫaylī pāra kazanacaklar idi. //XXIV-

304// 

 

23 Domenica 

 

Ürgüb’de yarın Meclis-i ‘Umūmī-i Livā intiḫābını icrā olunacaktır. Na‘īm Efendi’nin 

iḥrāz-ı ekseriyyet etmesi ḳaviyyen muḥtemeldir.  

 

Bugün öğleden sonra Ḥākim Sa‘dī Efendiyle merkebler ile Ürgüb’ün ġarbında vāḳi‘ 

bāġlar arasında gezdik. Aktepe’de Erzenoğlu’nun bir derebāġı vardır. Vālidelerimiz 

ile berāber bu bāġa kırk sene evvel çocuk iken gitmiş idik. Ben bāġı buldum çünki 

yollarında eser-i taḥavvül ve teraḳḳī yoktur. Eski ḥālinde duruyor. //XXIV-305// 

 

24 Lunedi 

 

Meclis-i ‘Umūmī-i Livā intiḫābında Na‘īm Efendi kazandı. Münteḫib-i sānīler ile 

belediyye a‘ẓāsı bilictimā‘ Belediyye Dā’iresi’nde x icrā kılındı. Mecmū‘-ı ārā on 

sekiz idi. Cümlesini Na‘īm Efendi iḥrāz eyledi. Münteḫiblerden ba‘ẓıları üç ve ḥattā 

dört ẕātın isimlerini yazmışlar. Bu ṣūretle Na‘īm Efendi 18 Belediyye Re’īsi Ḫalīl 

Efendi 5 Taḥrīrāt Kātibi Ḥasan Efendi 3 Đlya ve Đftad ve Todoraki Efendiler birer re’y 

almışlardır. Faḳaṭ bu yanlıştır. Çünki bir ādam intiḫāb olunacağından her varaḳaya bir 

isim yazılmak īcāb eder faẓla isim yazılamaz. //XXIV-306// 

 

25 Martedi 

 

Dünkü intiḫāb maẓbaṭasını bugün taṣḥīḥ etmişler. “Her varaḳaya birer isim yazılmak 

īcāb ederken ba‘ẓılarının üçer dörder isim yazmaları yanlış ve faḳaṭ Na‘īm Efendi 

mecmū‘-ı ārāyı iḥrāz eylemesine nażaran dīgerleri ḥaḳḳındaki re’yler laġvdır.” 

denilerek maẓbaṭa taṣḥīḥ edilmiş olduğunu Ḳāḍī Sa‘dī Efendi söyledi. //XXIV-307// 
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95//XXIV-308// 

 

26 Mercoledi 

 

Eyyūb Ṣabrī Beyle Vehbī Bey’e bir mektūb yazdım. Đstanbul’da Hāşim Bey’e 

Ḥakkāri Meb‘ūsu Sābıḳı* [*�-*�� �?	!&9 yazılmış] Āṣaf Bey’e birer mektūb yazdım.  

 

Tıraş oldum.  

 

Babayan Đmāmı Ḥācī Ḥüseyin Efendi geldi köylerine da‘vet etti.  

 

Emīn Efendi’nin kerīmesi Fātıma Hanım geldi. Yetmiş beş yaşlarındadır. Ḥācī Kara 

Efendi merḥūm bunların ceddidir. Silsileyi şöyle beyān etti. Pederi Emīn Efendi 

ḳuẓāttan olup Karapınar ḳaẓāsında iken vefāt etmiş. Onun birāderi Müdīr Ḥasan 

Efendi dīger birāderleri de Đstanbul’da tavaṭṭun ederek vefāt etmiş. Aḥmed Efendi bu 

üç birāderin pederi Ḥācī ‘Abdurraḥmān Efendi bunun pederi de Ḥācī Kara Efendidir. 

Bugün hīç erkek evlādı yoktur. Mevcūd olan aḥfād kızlardandır.  

 

Ḥācī Kara Efendi mażinneden bir ẕāt olup ismi Ḥasandır. Yaḥyā Efendi 

Medresesi’nde medfūndur. //XXIV-309// 

 

27 Giovedi 

 

17 Me ta’rīḫinde Bolvadin’de Beşinci Kolordu Kumandanı Faḫreddīn Paşa’ya keşīde 

ettiğim – Ḳayṣeriyye’den – telgrafa bugün gelen cevābī telgraftır: 

 

“Ḳayṣeriyye’ye Şeyḫülislām-ı Sābıḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 
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Tebrīk ve iltifātnāme-i sāmīlerine ‘arẓ-ı teşekkür ile mübārek ellerinizi öpmekle 

şerefyābım Efendim.  

 

22 Teşrīn-i Evvel 337 

 

Ḳāf He Ḳāf 

 

Mīrlivā Faḫreddīn.” 

 

Maḥall-i keşīde Dinardır 

 

 Jbُ  ِاذَا َ�9ِ!ُ	ا َخْ*�ًا ُذِکْ�ُت ِ&َ/�� ��2هJ َاِذ�ُ	ا

 

���1ر ا����ح  GA _ اذن_  
96 

//XXIV-310// 

 

28 Venerdi 

 

Ḳayṣeri’den 16 Me ta’rīḫinde gönderdiğim vaṭan-ı mukaddesimize muvāṣalatı 

tebrīkine dā’ir olan mektūbuma ‘Alī Đḥsān Paşa’nın cevābī telgrafnāmesidir: 

 

“Ürgüb’de Esbaḳ Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Cīm Đbẕāl buyurulan ‘ālī ḥüsn-i temennīlerinize teşekkür eder ve ‘arẓ-ı ḥürmetle 

selāmet temennī eylerim Efendim.  

 

Birinci Ordu Ḳ  

‘Alī Đḥsān  

 

Maḫreci  

Ordu Bir 

 

Nümerosu  
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Bilā.” //XXIV-311// 

 

29 Sabato 

 

Sābıḳ Ürgüb Jandarma Mülāzımı Diyārbekir jandarma ẓābiṭānından Nūrī Efendi 

“Sālimen Diyārbekir’e muvāṣalat ettik. Ürgüb ahālī-i muḥteremesine ‘arẓ-ı ḥürmet 

eder muḳaddes ellerinizden öperim. Fī 28 Teşrīn-i Evvel 337.” telgrafını yazıyor. 

//XXIV-312// 

 

30 Domenica 

 

Na‘īm Efendi bugün Niğde’ye gitti.  

 

Mübāya‘acıoğlu Yovakim geldi. Đstanbul’da bulunan şerīkinden nāmıma kırk lira 

geldiğini ve bu pārayı Müsteşār-ı Esbaḳ Münīr Bey’in verdiğini söyledi. Kırk lirayı 

verdi.  

 

Bu aḫşām ṭa‘āmını Sucuoğlu Ḥācī Yūsuf’un ḫānesinde ettik. //XXIV-313// 

 

31 Lunedi 

 

1921 

 

1337 

 

1340 

 

29 Sefer 

 

Đki gündür fırtına devām etti. Bugün ḫaylī yağmur yağdı.  

 

{�& h'!17� .��=ا �ا4ًَِِ!	�َ 6� Jَ�ِDََن ْا�	Aُ���َ�ُ  

 

Yahūdīler ḥaḳḳında nāzil olmuştur. //XXIV-314// 
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Note 

 

{�& h'!17�.  

 

�2	ا = تhخ�	ا &'	ت� ('� &'JD19 حG1 َتEْ1َ7ِْ�ُ	ا و ُت9��7َُ	ا ��G اه�:� ذJْDُ�ِ خ'�T 6�hّک�ُوَن�� ا�:� ا�hََت JDُ�ّ!�َ JD�  

)ا=��(  

 

Ey mü’minler kendi ḫānenizden ġayri kimsenin ḫānesine girmeyin tā ki ol ḫānenin 

ehlinden iẕin alıp ve selām verip giresiz bu iẕin ve selāmla girmek size ḫayırlıdır ki 

ehl-i ḫāne setr-i ‘avrāt ve def‘-i mekrūhāt edeler. Şāyed bunları mülāḥaża ile mütte‘az 

olasız.  

 

{�& h'!17� .  

 k�=69 �/�ء ا� oدون ذ� ���	رة ا��72ء(ان ا} = �$ � ان �/�� &� و �$ � (  

 

�& h'!17�.  

 kِ�َ��*شّ� ا� Jه opاو� �:'A 6خ���� J2:ر ج�� GA 6'�1ب و ا�9/�کDا� )ا���(ان ا�6�h ک �وا �6 اه  
97//XXIV-315// 

 

Novembre 

 

1 Martedi 

 

1921 

 

1337 

 

1340 

 

30 Sefer 

 

Ṣabāḥleyin eẕānī bir ki henūz güneş ṭulū‘ etmemiştir kar yağıyor idi ilk def‘a olarak 

ḳaṣabaya kar düşüyor. Derece-i ḥarāret fevḳeṣṣıfr beştir. Kar sā‘at beşe ḳadar devām 

etti. Dört parmaktan ziyāde sıḫan peydā etti. Öğleden sonra ḥarāret fevḳeṣṣıfr ikidir.  



 

 

756  

 

Bugün sobaları yaktık. //XXIV-316// 

 

2 Mercoledi 

 

1 Rebī‘ülevvel 

 

Bugün ṣabāḥ ḫāricde derece-i ḥarāret ṣıfıra indi.  

 

‘Aşkī Bey’e (Antalya Đstiḫbārāt Müdīri) cevāb yazdım Sa‘īd Ḥalīm Paşa Ḥaẓretlerine 

yazdığım mektūbu leffettim. Roma’da Otel Palas’a göndermesini ricā ettim.  

 

Ankara’da Eskişehir Meb‘ūsu ‘Abdullāh ‘Azmī Bey’e de bir mektūb yazdım. 

Muḳāvelelerin birer nüsḫasını istedim. Hīçbir şeyden ḫaberdār olamadığımdan 

müte’essir bulunduğumu ve biraz da sıkılmaya başladığımı becerebileceğim bir iş 

olsa fenā olmayacağını söyledim. Afġānistān* [*ت�� yazılmış] sefāretine ta‘yīnim ا 2�$

için mevcūd şāyi‘anın menba‘ını sordum. //XXIV-317// 

 

3 Giovedi 

 

Bugün havā açıldı. Soğuk da dünkü ḳadar değildir. Pederin ḫānesinin piyizliğinde 

gömülü dokuz yedi çömlek piyiz var idi. Bugün biri açıldı altı çömlek kaldı.  

 

Sokaklarda ve damlardaki karlar eridi. Civār dağlar üzerinde karlar duruyor. //XXIV-

318// 

 

4 Venerdi 

 

Bugün gelen Ankara telgrafında Māliyye Vekīl-i Sābıḳı Đstanbul Meb‘ūsu Ferīd 

Bey’in Ankara’nın Paris mümessilliğine ve Đstiḫbārāt Müdīr-i ‘Umūmīsi Rodoslu 

Ḥüseyin Rāġıb Bey’in de başkitābetine ve Kr ve Ḫāriciyye Vekīl-i Esbaḳı Muḫtār 

Bey’in Tiflis sefāretine ve sābıḳ me’mūrīn-i ḫāriciyyeden Nebīl Bey’in de 

başkitābetine ta‘yīn olundukları i‘lān olunuyor.  
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Aşçı Şerīf Kadın’ın iki aylığını bugün verdim. //XXIV-319// 

 

5 Sabato 

 

4 Rebī‘ülevvel 

 

Marttan beri müstaḥaḳīn-i ‘ilmiyyeye Ürgüb’de ma‘āş vermediklerinden emirlerini 

ricā ettiğimi telgrafla Ankara’da Māliyye Vekīli Ḥasan Bey’e yazdım. //XXIV-320// 

 

6 Domenica 

 

Dāḫiliyye Müsteşārı Ḥamīd Bey’e mektūb yazdım. Sertaḥarrī ‘Osmān Bey’i, Faḫrī’yi, 

Yüzbaşı ‘Đzzet Efendi’yi tavṣiyye ettim.  

 

Sertaḥarrī ‘Osmān Bey’e de cevāb yazdım. //XXIV-321// 

 

7 Lunedi 

 

6 Rebī‘ülevvel 

 

Bugün Ürgüb ḥammāmına gittim. Đçerideki ḳurnalar kırk beş sene evvel vālidemle 

gittiğim* [*Jت��% yazılmış] zamānın ‘aynıdır. Musluklar bir bez pārçasıyla tıkanmış* 

[*^9��2'" yazılmış] iğ ile açılır. ‘Alel‘āde bir burma* [*���	* yazılmış] musluk bile 

takmamışlar.  

 

Dāḫiliyye Vekāleti’nin 31 Teşrīn-i Evvel 337 ta’rīḫli telgrafnāmesiyle Niğde 

Mutaṣarrıflığı’na gelen ve 4 Teşrīn-i Sānī 337 ta’rīḫinde mer‘ī olan Fransızlar ile 

‘aḳdolunan i’tilāfnāmenin ṣūreti bugün Ḳā’im-i Maḳāmlık’tan gönderilmiştir. 

Okudum uzundur buraya ḳaydedemedim. Bir ṣūretini Ḳā’im-i Maḳām’dan istedim.  

 

Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Bey’den 25 Teşrīn-i Evvel 921 ta’rīḫli mektūb aldım. ‘Osmān 

Bey’i Ankara’da bir yere yerleştireceğini ve faḳaṭ Faḫrī Bey’in Avanos ḳā’im-i 

maḳāmlığına ta‘yīni olamayacağını yazıyor. //XXIV-322// 
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8 Martedi 

 

Rūz-ı Ḳāsım  

 

Havālar kesb-i i‘tidāl etti. Oda içinde derece on ikidir.  

 

Bugün ikindi vaḳti baġçeye gittim. Ḳaṭ‘ı īcāb eden ba‘ẓı eşcārı kestirdim.  

 

{�& h'!17�.  

.ا���. ْرَض َ�ِ�ُ@:� ِ�َ*�ِدS ا�ّ��ِ��ُ	َنو �
� کGA �2*1 ا�C&	ر �6 &!� ا�hک� َان� اَ=  
98//XXIV-323// 

 

9 Mercoledi 

 

8 Rebī‘ülevvel 

 

Ṣabāḥleyin eẕānī sā‘at üçte Arpacızāde’nin medresesine gittim. Emr-i aḫīr mūcebince 

tedrīsāta başlanmıştır. Müderris Ḥellizāde* [*,ا�C ���'. Çillizāde yazılıp ç چ ve y ى’nin 

noḳtaları çizilmiş] Aḥmed Efendi bu gece rü’yāsında Kılınç Arslan Ġāzī Türbesi 

civārında bir cemā‘at-ı kesīreye benim imāmet edip namāz kıldırdığımı faḳaṭ 

kendisinin yetişemediğini gördüğünü söyledi. “Ḫayırdır inşā’allāh memleket için bir 

ḫayır temennī edelim.” dedim. Bugünlerde ba‘ẓı ẕevātın muḫtelif ṣūretlerle beni 

rü’yāda gördüklerini ḥikāye ediyorlar. Ez en cümle Şekerzāde Ḥācī ‘Osmān Efendi 

ṭalebe-i ‘ulūma Çelebi tedrīs etmekte iken görmüş. Bizim dayızāde Ḥācī ‘Osmān bir 

kırat üzerinde yüksek bir cebelin zirvesine ṣu‘ūd ettiğimi görmüş. Aḳrabādan ba‘ẓı 

kadınlar da buna yakın rü’yālar görmüşler. Cenāb-ı Ḥaḳ ḫayırlısını iḥsān buyursun. 

Medreseden Kayakapı’da Es‘adağazāde Ḥācī Ḥasan Efendi’nin ḫānesine gittim. 

Orada iken Ankara’dan gelmekte olan tabur Ürgüb’e muvāṣalat etti. X Ẓābiṭlerinden 

Yüzbaşı Şevket Bey geldi beni orada buldu. Merḥūm Muṣṭafā Necīb’in aḳrabāsından 

imiş. Depo Alayı üç taburdan müteşekkil olup iki taburu Nevşehir’e biri de xxx yedi 

yüz seksen mevcūdlu Sinason’a geldiğini söyledi. Aḫşām* [*ا�ش� yazılmış] ṭa‘āmına 

Sucuoğlu Ḥācī Ḥüseyin Efendi’ye med‘ū idim. //XXIV-324// 

 

10 Giovedi 
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Bugün Samsun’dan Ferīḳ Faḫrī Paşa’nın 30 Teşrīn-i Evvel 337 ta’rīḫli bir mektūbunu 

aldım “Berlin’de eṭibbāya mu‘āyene ettirdikten sonra memleketimize en ucuz ve 

tehlikesiz ṭarīḳin Rusya’dan geçmekte olduğu işitilmekle Petersburg, Moskova, Bakū, 

Tiflis üzerinden 38 günde Batum’a muvāṣalat ve 2 Aġustos 337’de Artvin civārında 

mübārek vaṭana kavuşuldu ve Artvin ve Ardanuç ve Ardahan Kars* [*���
 yazılmış], 

Sarıkamış, Erẓurūm, Erzincan, Sivas ve Ankara’yı ziyāret edip 12 Teşrīn-i Evvel’de 

sālimen Samsun’a inildi. xxx (Kars’tan* [*6�b��
 yazılmış] Ankara’ya bir fırḳa ile 

ḥareket etmiş idim. Sakarya Muḥārebesi’ne meẕkūr fıḳra ile iştirāk etmek aḫaṣṣ-ı 

āmālim idi. Faḳaṭ düşman muvāṣalatımızdan evvel münhezim oldu. Fırḳa Ankara 

civārında istirāḥate geçti. Bendeniz de ‘ā’ilemi görmek üzere Samsun’a indim.) 

Samsun’a muvāṣalatımdan sonra hīç bir işe ḳarār veremeyerek karı koca karşı karşıya 

oturmakta idik. Birkaç gün evvel Afġānistān* [*ت�� yazılmış] sefāreti cevābıma ا 2�$

intiżār edilmeyerek ‘uhde-i ‘ācizāneme tefvīẓ edilivermiş. Teklīfātım ḳabūl olunursa 

ḥāẓırlanmak üzere Ankara’ya gideceğim. Elḥamdülillāh ṣıḥḥatim iyidir. Karnımdaki 

şişin ḥabīs māhiyyette olmadığı taḥaḳḳuḳ eylemiştir. Bāḳī.” Bir de fotoğrafı 

melfūftur.  

 

Mektūbun muḳaddimesinde Berlin’den bir mektūb gönderdiğini yazıyor. O mektūbu 

almadım. //XXIV-325// 

 

11 Venerdi 

 

10 Rebī‘ülevvel 

 

Bu ṣabāḥ oda ḫāricinde derece-i ḥarāret dokuzdur. Birkaç gün evvel ṣıfıra ḳadar inmiş 

idi. Ürgüb’de havā çok müteḥavvildir.  

 

Ankara’da Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’e bir mektūb yazdım Faḫrī Paşa’ya 

yazdığım cevābnāmeyi leffettim.  

 

Ürgüb Müftīsi Kumruzāde Muṣṭafā Efendi’nin birāderzādesi Belediyye a‘ẓāsından 

Aḥmed Efendi bugün vefāt etti. Tağtatlı Cāmi‘-i Şerīfi muṣallāsında namāzı kılındı. 

Namāzında ḥāẓır bulundum Mevlā raḥmet eyleye. //XXIV-326// 
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12 Sabato 

 

Doktor Đbrāhīm Beyle berāber merkebler ile Karaözü’ne doğru biraz tenezzühe çıktık. 

Gider iken Müftī Muṣṭafā Efendi’ye uğradık. Yeğeninin vefātından ta‘ziyye ettik. 

Gece kum – böbrek sancısı kemāl-ı şiddetle sā‘atlerce beni ta‘ẕīb etti. X Kazan içinde 

banyo ettim fā’idesi olmadı. Doktor Đbrāhīm Bey geldi. Geç vaḳit biraz uyumuşum. 

Ağrı kesb-i ḫiffet etmiştir. //XXIV-327// 

 

13 Domenica 

 

12 Rebī‘ülevvel 

 

Ṣabāḥleyin kalktığımda böbrekte cüz’ī bir ağrı kalmış. Tebevvül esnāsında mecrā-yı 

bevldeki şiddetli sızı da taḫaffüf etmiş idi. Đbrāhīm Bey yine geldi. Çok şükür rāḥatım.  

 

Bugün aḫşāma ḳadar hīç bir şey yemeyd yemedim. /328// 

 

14 Lunedi 

 

Çok şükür ıẓṭırāb kesb-i sükūnet etti.  

 

Uluborlu Ḳā’im-i Maḳāmı Sa‘īd Bey Adana’da Baġçe ḳaẓāsı ḳā’im-i maḳāmlığına 

birinci sınıf ma‘āş ile ta‘yīn olunmuştur. //XXIV-329// 

 

15 Martedi 

 

14 Rebī‘ülevvel 

 

Ankara’da neşrolunan Ḥākimiyyet-i Milliyye gazetesinin 4 Teşrīn-i Sānī 37 ta’rīḫli 

nüsḫasında “Malta Yolcularının Minnet ve Şükrānı” serlevḥasıyla bir maḳāle vardır. 

Bunda Đnebolu’dan Meclis Riyāseti’nden çekilen Ra’uf Beyle Kara Vāṣıf Bey’in 

Mīralay Şevket ve Diyārbekir Meb‘ūsu Zülfī, Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ Beylerin Doktor 

Süleymān Nu‘mān Paşa Re’fet Paşa ve Muṣṭafā Reşād Bey’in ‘Ayıntab Meb‘ūsu ‘Alī 
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Cenānī Bey’in telgrafları vardır. A‘yāndan Seyyid Bey Muḥarrir Celāl Nūrī Bey 

Meb‘ūs Nu‘mān Usta* [*�+7	ا yazılmış] ‘ā’ilelerini görmek üzere Đstanbul’a 

geldiklerini yazıyorlar.99 //XXIV-330// 

 

16 Mercoledi 

 

Ankara’ya Ra’uf Bey’e Süleymān Nu‘mān Paşa’ya yazdığım mektūbları Ṣabrī Bey 

vāsıṭasıyla gönderdim.  

 

A‘yāndan Seyyid Bey’e Đstanbul’a yazdım.  

 

Trabzon Vālīsi Ḥāzım Bey’e  

 

Beşinci Kolordu Kumandanı Faḫrī Paşa’ya Dinar’a yazdım. Ḥācī Aḥmed’i tavṣiyye 

ettim. //XXIV-331// 

 

17 Giovedi 

 

16 Rebī‘ülevvel 

 

Oğlum Su‘ād’dan mektūb aldım. Bir sınıf daha atlamış. ‘Ālī beşinci seneye geçmiş. 

Mektūbunda iżhār ettiği sürūru sorma.  

 

Galata Sulṭānīsi Müdīri Ṣāliḥ ‘Ārif Bey’den de 17 Teşrīn-i Evvel 37 ta’rīḫli bir 

mektūb aldım. O da Su‘ād’ın sa‘y ve ġayretini medḥediyor ve bir sınıf daha geçtiğini 

tenşīr ediyor.  

 

Ḥācī Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den de iki ḳıṭ’a mektūb aldım. //XXIV-332// 

 

18 Venerdi 

 

Bugün bir teneke mevcūd gazımız var idi. Açtık bakalım ne ḳadar devām edecektir.  

 

Ḍurūb-ı Emsāl 
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Alaçığımı yaktım ki sıçanlar kırılsın.  

 

Ḥıẓır ekmeğini rūzgār tütününü görmez.  

 

Aḳrabān olmadansa il olsun aṣlāsın olmadan al olsun. //XXIV-333// 

 

19 Sabato 

 

18 Rebī‘ülevvel 

 

Cezā Re’īsi ile Müdde‘ī-i ‘Umūmī geldiler. Đstiklāl Maḥkemesi Re’īsi Muḥyīeddīn 

Bahā Bey’den Müdde‘ī-i ‘Umūmīliğe gelen telgrafta iki üç güne ḳadar hey’etin 

Ürgüb’e geleceği bildiriliyor. Niğde Mutaṣarrıfı’ndan Ḳā’im-i Maḳām’a gelen şifre 

ile de Mutaṣarrıf’ın hey’etle birlikte geleceği ve iki gün kalacakları münāsib bir yer 

iżhārını ṭaleb ediyor.  

 

Ḥüseyin Bedreddīn Beyle oğlum Su‘ād’a birer mektūb yazdım yarın gelecek posta ile 

göndereceğim.  

 

Aḫşām üzeri Faḫrī Ḳayṣeriyye’den geldi. //XXIV-334// 

 

20 Domenica 

 

Bu ṣabāḥ Faḫrī Nevşehir’e gitti.  

 

 ‘Aḳıllıoğlu Ḥācī Yūsuf Ḳayṣeriyye’den Faḫrī ile gelmiş gece bize geldi.  

 

Havālar biraz bulandı ise de soğuklar mu‘tedil olarak devām ediyor. Derece sekiz ile 

on arasındadır. //XXIV-335// 

 

21 Lunedi 

 

20 Rebī‘ülevvel 



 

 

763 

 

Bu ṣabāḥ yağ tenekesini açtılar. Na‘īm Efendi’nin ḫānesine geleli üç ay oldu. Birinci 

teneke üç māh devām etti. Bu ikincidir* [*�� ا'آ�ج� yazılmış]. //XXIV-336// 

 

22 Martedi 

 

Üç çepīş* [*ش'*�. yazılmış] bir koyun bedeli olarak Ḳāsım Efendi’ye on altı lira 

verilmiştir. Etlik yapıldı. //XXIV-337// 

 

23 Mercoledi 

 

22 Rebī‘ülevvel 

 

Bizim erenler köyüne gidiyor. Yarın ṣabāḥleyin çıkacaklar imiş. Mucur’a iki sā‘at 

mesāfede (Burunağıl) nām ḳaryenin ağası Tokmakoğlu ‘Abdullāh Ağa ile berāber 

geldiler. Benimle görüşmek arzū etmiş. Ḥāliṣ bir köylüdür. Görüştüğümden memnūn 

oldum.  

 

Gece Reji Müfettişi ‘Azīz Bey geldi. Evvelce müddet-i medīde Edirne merkez telgraf 

müdīrliğinde bulunmuştur.  

 

Đstiklāl Maḥkemesi Hey’eti Ürgüb’e vāṣıl oldular. Yarın sā‘at eẕānī üçte bize 

geleceklerini jandarma erenleri göndererek bildirdiler. //XXIV-338// 

 

24 Giovedi 

 

Bu ṣabāḥ eẕānī sā‘at dörtte Đstiklāl Maḥkemesi Hey’eti Muḥyīeddīn Bahā (Bursa) ve 

Hācim (Karesi) ve Yūsuf (Denizli) Beyler faḳīrḫāneye geldiler. Üçü de meb‘ūstur. 

Mutaṣarrıf Muḫtār Bey de birlikte idi. Maḥkeme’nin Başkātibi daḫī onlardan sonra 

geldi. Manastır’dan beri bizi tanıyor. On ḳadar evrāḳ var imiş. Bugün bitirdiler. 

Đçlerinde lehulḥamd i‘dāma maḥkūm kimse yoktur.  

 

Aḫşām* [*ا�ش� yazılmış] ṭa‘āmına Sucuzāde Ḥācī Ḥüseyin Efendi’ye med‘ū idik. 

Ba‘deṭṭa‘ām Mūsā Efendi maḥallesindeki* [*���7,آ�9ح� yazılmış] cāmi‘-i şerīfte Ḥācī 
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Ḳuṭb Efendi Mevlid-i Nebevī ḳırā’at etti. Ba‘dehu hilye-i* [*���� yazılmış] sa‘ādet 

ziyāretiyle de müşerref olduk. Ḳuṭb Efendi’nin pederi Cāmi‘-i Kebīr Đmāmı Đsmā‘īl 

Efendi merḥūmun ta’rīḫ-i tevellüdü (1230) olduğunu Ḳuṭb Ḫāce Efendi söyledi.  

 

Oğlum Su‘ād’dan iki mektūbu birden aldım. //XXIV-339// 

 

25 Venerdi 

 

24 Rebī‘ülevvel 

 

Đstiklāl Maḥkemesi Hey’eti’ne* [*�2ه��ت� yazılmış] Belediyye Dā’iresi’nde i‘āde-i 

ziyāret ettim. Yarım sā‘at ḳadar görüştük. Sinason’da bir komitenin vücūdu iḫbār 

edildiğini Đstanbul’dan bir kātib gelip tevḳīf olunduğunu ve taḥḳīḳātı Mutaṣarrıf’a 

ḥavāle ettiklerinden Mutaṣarrıf’ın dün aḫşām Sinason’a gittiğini söylediler.  

 

Muḥyīeddīn Bahā Bey “Muṣṭafā Kemāl Paşa bana dedi ki ‘Ḫayrī Efendi’ye 

meb‘ūsluk teklīf ettim ḳabūl etmedi.’ Ḳabūl etseniz iyi olurdu.” dedi. Biraz daha 

görüşüldükten sonra bindiler Nevşehir’e gittiler.  

 

Muḥyīeddīn Bahā Bey Koçḥiṣār’dan Ankara’ya gidecektir. Muṣṭafā Kemāl Paşa’ya 

selām yolladım. //XXIV-340// 

 

26 Sabato 

 

Faḫrī ile berāber Göreme’ye gittim. Ürgüb’e bir sā‘at mesāfede (Midyan) ḳaryesine 

yakın bir dere içinde kayalar naḥtedilerek vücūda getirilmiş bir ḳaṣaba ḫarābesi 

vardır. Buraya Göreme* [*�� şeklinde ve harekeli yazılmış] denir. Bir kaç kilisa ڭ	ر,

da mevcūddur. Bunlar da tamāmen kayalar içinde oyulup kesilmiştir. Ez en cümle 

ikisi şāyān-ı temāşādır. Ṣūretleri yeniliği ḥālā muḥāfaża etmektedir.  

 

Niğde Mutaṣarrıfı dün Sinason’dan gelmiş Nevşehir’e gitmiş. Rizo’nun ḫānesinin 

ḥīn-i taḥarrīsinde otuz oḳḳa rāḳī żuhūr etmiş ise de Mutaṣarrıf mevḳi‘-i resme 

koymamış. Yine kendisine teslīm etmiş – bu ḫuṣūṣta Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey’in 

sözü “Otuz oḳḳa rāḳī bin beş yüz lira cezā-yı naḳdī edecek idi. Çok yalvarmış bereket 
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versin rāḳīsını kurtarmış.” Ḫānesinden bir çuval evrāḳ getirmişler. Tedḳīḳ 

edilecekmiş. Benim ‘aleyhimde birkaç mektūb var imiş. //XXIV-341// 

 

27 Domenica 

 

26 Rebī‘ülevvel 

 

Bu ṣabāḥ Ürgüb’e ikinci def‘a olarak kar yağdı. Derece fevḳeṣṣıfr beştir. //XXIV-

342// 

 

28 Lunedi 

 

Ankara’dan ‘Osmān Bey’den mektūb aldım. Uzakta bulunanlar ile uyuşmak için 

ādamlar gönderildiğini Enver Paşa’nın birāderi Nūrī ile Ḥilmī’nin* [*ك����� yazılmış] 

gittiklerini yazıyor.  

 

Manyasīzāde’nin ḥaremi Müveddet Hanım’a mektūb gönderdim.  

 

Doktor Kemāl Bey’in ‘ā’ilesi Konya’ya gittiler. ‘Aḳıllıoğlu Ḥācī Yūsuf 

Ḳayṣeriyye’ye ‘avdet etti. //XXIV-343// 

 

29 Martedi 

 

28 Rebī‘ülevvel 

 

Ra’uf Bey nāfı‘a ve Karesi Meb‘ūsu Vehbī Bey ma‘ārif vekīli olmuşlar. Telgrafla 

ikisine de tebrīk yazdım.  

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey bizim Nāzlı Hanım’ın ḫānesini temizlettiriyor. Oraya 

naḳledecektir. Anāḫtār teslīm olundu. //XXIV-344// 

 

30 Mercoledi 

 

1921  
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29 Rebī‘ülevvel 

 

Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey Nevşehir’den ‘avdet etti.  

 

Đstiklāl Maḥkemesi Nevşehir’de Tosunoğlu ile berāber dīger bir Hıristiyanı 

Ma‘mūretül‘azīz’e nefye ve dört beş Hıristiyanı da beşer sene küreğe maḥkūm 

etmiştir. //XXIV-345// 

 

Note 

 

{�& h'!17� .k�=ا �ا4ًَِِ!	�َ 6� Jَ�ِDََن ْا�	Aُ���َ�ُ  

 

Meclis-i A‘yān a‘ẓāsından Yahūdī Boḫōr Efendi esnā-yı müẕākerede Re’īs’e 

“Efendim kātib efendiler iyi ẓabṭetmiyorlar ḥattā ba‘ẓı kelimeleri taḥrīf ediyorlar.” 

der. Re’īs Sa‘īd Paşa merḥūm cevāben “Efendim taḥrīf-i kelime pek ağırdır değil 

mi?” diyerek eṭrāfa bakındıktan sonra Yahūdīler ḥaḳḳında nāzil olan bālādaki āyet-i 

kerīmeyi okur. Boḫōr Efendi bunun farḳında olmaz żanneder. Ḥālbuki Boḫōr Efendi 

ẕekī çok okumuş müṭāla‘alı bir ādamdır. Paşa’nın kendi ḥaḳḳındaki bu ta‘rīẓinin 

farḳında olur. Ba‘delmüẕākere Başkātib Müştāḳ Bey’i çağırır “Paşana söyle ben 

okuduğu taḥrīf-i ḳadīmden baḥsetmiyorum taḥrīf-i cedīdi söylüyorum” der Müştāḳ 

Bey ḥalīmen ve āyet-i celīlenin Yahūdīler ḥaḳḳında nāzil olduğunu ve kendisine ta‘rīẓ 

için okuduğunu bildiğini bildirir. Müştāḳ ḥāli Paşa’ya ḥikāye eder. Paşa mutaḥayyır 

olarak “Çok şey bu ādam onu da mı biliyor?” diyerek Boḫōr Efendi’nin ẕekāsını 

taḳdīr eder.  

 

Meclis-i A‘yān’da bu ḳıṣṣayı Boḫōr Efendi bana kendi ḥikāye etti.100 //XXIV-346// 

 

Dicembre 
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1 Giovedi 

 

1340 

 

1 Rebī‘ülāḫir 

 

Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey bu ṣabāḥ geldi. Görüşüldü. Ḳā’im-i Maḳām Nedīm 

ḥaḳḳında taḥḳīḳāt evrāḳı var imiş. Şikāyātı sordu. “Ḳā’im-i Maḳām müstaḳīmdir. 

Ḥüsn-i niyyeti vardır. Ma‘ẕūr edilecek ḳā’im-i maḳāmlardan değildir. Ancak 

mütereddiddir. Su’iżannı ġālibdir. Rüfeḳāsıyla geçinemiyor. Biraz naṣīḥat etmelidir.” 

dedim.  

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’den 7 Teşrīn-i Evvel 921 ta’rīḫli Münih’ten yazdığı 

mektūbunu bugün aldım.  

 

Ra’uf Bey’e yazdığım telgraf tebrīkine şu cevābı aldım.  

 

“Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

‘Arẓ-ı şükrān eder mübārek ellerinizden öperek ta‘żīmāt-ı maḫṣūṣamın ḳabūlünü 

niyāz eylerim Efendim.  

 

Ra’uf 

 

30 Teşrīn-i Sānī 337.” //XXIV-347// 

 

2 Venerdi 

 

Bu ṣabāḥ Belediyye Dā’iresi’nde Mutaṣarrıf Muḫtār Bey’e i‘āde-i ziyāret ettim. 

//XXIV-348// 

 

3 Sabato 
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Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey Sābıḳ Mülkiyye Müfettişi Kemāl Beyle berāber 

Niğde’ye ‘avdet ettiler. //XXIV-349// 

 

4 Domenica 

 

4 Rebī‘ülāḫir  

 

Oğlum Su‘ād’ın bir mektūbunu aldım. Bunda evvelki mektūbunda olduğu gibi 

mektebden pençşenbih günleri çıkamadıkları için şikāyet yoktur.  

 

Jandarma Kumandanı ‘Đzzet Bey’e bizim ‘Osmān Bey’den gelen telgrafnāmede 

Ankara polis müdīrliğine ta‘yīn olunduğunu bana ve ‘ā’ilesine ḫaber vermesini 

bildiriyor.  

 

Faḫrī Efendiyle Sarıḫān’a gittik. Şāyān-ı temāşādır. Đç kapısının üzerinde “Eşşükrü 

lillāh” yazılıdır. Ta’rīḫ-i inşāsı olacaktır.  

 

Selçukīler zamānına ‘ā’iddir. //XXIV-350// 

 

5 Lunedi 

 

Burdur ‘ulemāsından Ḫaṭībzāde Meḥmed Efendi’den 8 Teşrīn-i Sānī 337 ta’rīḫli 

mektūbunu aldım. Fransa ile Ḥükūmet-i Milliyye arasındaki i’tilāfı tebrīk ediyor ve 

Burdur’a bizi da‘vet ediyor. //XXIV-351// 

 

6 Martedi 

 

6 Rebī‘ülāḫir  

 

Faḫrī ile merkebler ile gezmeğe çıktık* [*kāf ك üzeri ḳāf � olarak düzeltilmiş] 

Köselerxxxçalısı yanından ve Aktepe civārından geçip Çatalkaya’dan Esbelli 

civārındaki ḳabristānda medfūn peder ve büyükpeder ve aḳrabāyı ve hemşīremi 

ziyāret ettikten sonra Faḫrī Efendi’nin ḫānesine geldik. Aḫşām ṭa‘āmını orada ettik. 
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Ḳāḍī Sa‘dī Müftī Muṣṭafā Efendiler Sucuzāde Ḥüseyin ve Meḥmed Efendiler var idi. 

//XXIV-352// 

 

7 Mercoledi 

 

Aḫşāma ḳadar bir yere çıkmadım. Faḫrī ile hemşīreleri arasındaki mīrās münāza‘asını 

ḥallettik. Sa‘dī ve Faḫrī ve ḫālazādeleri Ekmekçi Sucuoğlu Ḥācī Meḥmed Efendi 

ḥāẓır idiler. //XXIV-353// 

 

8 Giovedi 

 

8 Rebī‘ülevvel 

 

Faḫrī Ḳayṣeriyye’ye ‘avdet etti. Nāfi‘ ‘Atūf Bey’e – Ḳayṣeriyye Sulṭānīsi müdīri – 

cevāb yazdım bir de Ḳayṣeriyye Meb‘ūsu Rıf‘at Bey’e mektūb verdim.  

 

Ankara’da çıkan Yenigün gazetesinin 24 Teşrīn-i Sānī 337 ta’rīḫli nüsḫasında Dāmād 

Ferīd Paşa ile Đngiliz Fraster Nilan ve Çörçil arasında ‘aḳdedilmiş olan mu‘āhede-i 

ḫafiyyenin metnini Paris’de çıkan (Maten) gazetesinden naḳlen neşrolunmuştur.101  

 

“Mādde 1 Đngiltere Ḥükūmeti kendi mandası altında Türkiyye’nin istiḳlāl ve 

tamāmiyyetini ta‘ahhüd eder.  

 

“ 2 Đstanbul ḫilāfet ve imparatorluğun merkezi kalacaktır. Boğazlar Đngiliz 

kontrolüne tābi‘ kılınacaktır.  

 

“ 3 Buna muḳābil Türkiyye de Đngiltere’nin ‘Irāk ve Sūriyye’de yerleşmesi 

için mu‘āvenet-i māddiyyesini ve sā’ir Đslāmlar ile meskūn yerlerde 

mu‘āvenet ve nüfūẕ-ı ma‘nevīsini beẕletmeyi ta‘ahhüd eyler.  

 

“ 4 Türkiyye’de te’sīs olunacak nīm meşrūṭī bir ḥükūmete muḫālefet 

gösterecek olan bütün millī ḳuvvetlerle mücādele etmek üzere Đngiltere 

müsellaḥ dāḫilī bir ḳuvvet teşkīl edebilecektir.  
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“ 5 Türkiyye Mıṣır ve Kıbrıs üzerindeki bütün ḥuḳūḳundan ferāġat edecektir.  

 

“ 6 Bu i’tilāf nīm resmī ve maḥrem olduğu için Đngiltere Ḥükūmeti Türk 

muraḫḫaṣlarının bālādaki ṭaleblerini konferans nezdinde müdāfa‘a ederek 

bunları ḳabūl ettirmeyi ta‘ahhüd eyler.  

 

“ 7 Şerā’iṭ-i ṣulḥiyyenin taḳarrüründen sonra Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī üçüncü 

mādde aḥkāmına vüs‘at vermek için Đngiltere ile bir mu‘āhede 

imẓālayacaktır. Bu mu‘āhede ḳaṭ‘iyyen maḥrem ve ḫuṣūṣī bulunacaktır.  

 

Đşbu mu‘āhede iki nüsḫa olarak Đstanbul’da tanżīm edilmiş ve ṭarafeynce 

ḳabūl olunarak te‘āṭī olunmuştur.”  

 

//354// 

 

9 Venerdi 

 

Nūrī Ḫāce’nin küçük maḫdūmu Ḥācī Receb Ağa’nın torunu ile evlendi. Dün gece 

güveyi yemeğine gittim.  

 

Cum‘a namāzını müte‘āḳib cāmi‘-i kebīrde ḳırā’at olunan Mevlid-i Nebevī’yi istimā‘ 

ettik. //XXIV-355// 

 

10 Sabato 

 

10 Rebī‘ülāḫir  

 

Ürgüb’de Jandarma Kumandanı Yüzbaşı ‘Đzzet Bey’in Ürgüb’ün bölük merkezi 

ittiḫāẕı ḥasebiyle Ürgüb’de kaldığı Niğde Jandarma* [*�� yazılmış] Binbaşısı �ا�2ا�ا

Cāvid Bey ṭarafından kendisine teblīġ olunuyor. //XXIV-356// 

 

11 Domenica 
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Sertaḥarrī ‘Osmān Bey’e Ankara’ya mektūb yazdım. Kırşehri Sermühendisi Ġālib’e 

bir mektūb yazdım. Hem de bir ṣandūḳ içinde fasulye dut kurusu ve Niğde elması 

posta ile gönderdim.  

 

Şiddetli rūzgār ile karakış fırtınasını yaptı.  

 

Ḳāsım ibtidāsından beri havālar mu‘tedil gidiyor idi. //XXIV-357// 

 

12 Lunedi 

 

1340  

 

12 Rebī‘ülāḫir 

 

Bugün yağmur ile karışık kar yağıyor. Aḫşām üzeri* [*ىC�	ا Jا�ش� yazılmış] havā 

açıldı. Yine kesb-i i‘tidāl etti. Gece Ḳāḍī ve Ḥākim ve Müdde‘ī-i ‘Umūmī olduğu 

ḥālde Jandarma Yüzbaşısı ‘Đzzet Bey’in ḫānesine gittim.  

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey Nāzlı Hanım’ın ḫānesine bugün naḳletti. 29 Teşrīn-i Sānī 

muḫṭırasına bak.  

 

Ajans Anadolu 

 

9 Kānūn-i Evvel 37 (Antalya) Ṣadr-ı Esbaḳ Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın Roma’da bir şaḫṣ-ı 

mechūl ṭarafından ḳatledildiği mevsūḳan müstaḫberdir. Đstanbul 9 Me Roma’dan 

gelen bir telgrafnāmede Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın ḳatledildiği bildiriliyor. Đzmit 8 mte 

dünkü ve bugünkü Đstanbul gazeteleri Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın Roma’da bir gezinti 

esnāsında mechūl bir şaḫıṣ ṭarafından revolverle ḳatledildiği ve ḳātilin firāra 

muvaffaḳ olduğu yazılıyor. Raḥmetullāhu ‘aleyhi. //XXIV-358// 

 

13 Martedi 

 

H Burdur’da ‘ulemādan Ḫaṭībzāde Meḥmed Efendi’ye cevāb yazdım.  
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Ankara’da Niğde Meb‘ūsu Ḥaḳḳī Paşa’ya ve Ma‘ārif Vekīli Vehbī Bey’e ve Rüsūmāt 

Müdīr-i ‘Umūmīsi Đḥsān Bey’e Samsun Rüsūmāt Müdīr-i Sābıḳı Ḥaḳḳī Bey’e 

mektūblar yazdım gönderdim.  

 

Bu aḫşām Şerīf Kadın’a bir buçuk lira bir aylığını verdim. //XXIV-359// 

 

14 Mercoledi 

 

14 Rebī‘ülāḫir  

 

Ma‘ārif Vekīli Vehbī Bey’in telgrafı: 

 

“Ürgüb’de Esbaḳ Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Ellerinizi öper ‘arẓ-ı ḥürmet istibḳā-yı teveccühāt eylerim Efendim.  

 

Meḥmed Vehbī 

 

12 Kānūn-i Evvel 37.”  

 

29 Teşrīn-i Sānī muḫṭırasıyla 1 Kānūn-Evvel’e bak.  

 

Dün aḫşām üzeri* [*ىC�	ا Jا�ش� yazılmış] Müftī Kumruzāde Efendi’nin büyük 

kerīmesi vefāt etti. Bugün (Altıkapılı) denilen türbe içine defnetmişler. Bu türbede 

Selçukīlerden veyā Karamanīlerden bir hatun medfūn idi. Bundan taḫmīnen kırk beş 

sene muḳaddem kayınpederim Yesārī Efendi kayınvālidesi Müdīr Ḥasan Efendi’nin 

zevcesini defnettirmekle nāmünāsib bir ḥarekette bulunmuş idi. Müftī Muṣṭafā Efendi 

de kerīmesini defnettirmekle ikinci nāmuvāfıḳ ḥareketi irtikāb eyledi. Şimdi orada üç 

ḳabir mevcūddur. //XXIV-360// 

 

15 Giovedi 

 

Kemāḥ’da Sağıroğluṭāhirpaşazāde Ḥālet Bey’den gelen 9 Kānūn-i Evvel 337 ta’rīḫli 

telgraf  
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“Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Sābıḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Sābit Bey Đstanbul’a sālimen muvāṣalat ve ḥareket eylediğini ‘arẓ ve tebşīr eder 

ellerinizden öperim Efendim.  

 

Ḥālet.” //XXIV-361// 

 

16 Venerdi 

 

16 Rebī‘ülāḫir  

 

Bu ṣabāḥ kar yağıyor. Bu def‘a şiddetli yağıyor. Evvelkiler gibi bir müddet sonra 

kalkacağa benzemiyor. //XXIV-362// 

 

17 Sabato 

 

Ankara’da Yenigün Ṣāḥibi ve Sermuḥarriri Yūnus Nādī Bey’e mektūb yazdım Sa‘īd 

Ḥalīm Paşa’nın şehādeti ḥaḳḳında tafṣīlāt istedim. Bir de Vaḳit Ṣāḥibi ve 

Sermuḥarriri Aḥmed Emīn Bey’e yazdım. Esāretten ḫalāṣını tebrīk ve Ürgüb’e da‘vet 

ettim.  

 

Ḥācī Ḥüseyin Bey’e Su‘ād’a mektūblar yazdım. //XXIV-363// 

 

18 Domenica 

 

1340 

 

18 Rebī‘ülāḫir 

 

Mübāya‘acıoğlu Yovakim Efendi’ye telgraf  

 

“Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine yüzyetmişbeş lira veriniz nümero on bir. Der-i ‘Aliyye* 

[*�'���h yazılmış] Fī 3 Kānūn-i Evvel 37 Kostaki.”  
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Mübāya‘acıoğlu Yovakim geldi yüz yetmiş beş lirayı teslīm etti. A‘yān 

muḫaṣṣeṣātımdan bunu Evḳāf Müsteşārı Esbaḳ Münīr Bey gönderiyor. Ba‘demā 

Mübāya‘acıoğlu’nu tavsīṭ etmemesini yazdım. Çünki bu ādam aldıkları ‘ilmüḫaberleri 

dīn senedi gibi isti‘māl ederek evlādlarından da‘vā ettiği vāḳi‘ imiş. Ba‘demā 

Đstanbul’da Balıkpāzārı’nda Ḥācī* [*ه��� yazılmış] Yūsuf ve Makrançolos* 

[*Zو�	2.�
�9 yazılmış] vāsıṭasıyla Ürgüb’de Đsaklar’a göndermesini bildirdim. 

//XXIV-364// 

 

19 Lunedi 

 

Bizim refīḳanın ‘amūcazādeleri Rābi‘a ve Zeyneb Hanımlar Nevşehir’den geldiler.  

 

Nevşehir’de olduğu gibi Ürgüb’de de Hıristiyanlara karşı boykot başladı. Faḳaṭ pek 

çirkīn ḥareket ediyorlar. Hıristiyandan bir şey alan Müslümānın elinden mālını alıp 

ayaklarının altında çiğniyorlar imiş. Memlekette terzi tenekeci ve sobacı gibi 

kendilerine iḥtiyāc-ı küllī olan eṣnāf-ı müslime mevcūd değil iken boykot yapmak* 

[*��9��' yazılmış] manṭıḳī değildir. Ḫuṣūṣiyle böyle cebrī bir ṣūrette boykotun hīç 

fā’idesi olmadığı mükerreren Đstanbul’da ve sā’ir maḥallerde tecrübe ile sābit oldu. 

Manifatura ve baḳḳāliyye eşyāsını da Müslümānlardan Hıristiyanlardan aşağı 

satmıyorlar. Şu ḥālde bu boykot birkaç Müslümān tācirlerin ṣırf menfa‘atine ḫādim 

fuḳarā-yı müslimeye muẓırdır. Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey’in yanlış bir fikridir. 

Tulumbacı maḳūle ādamlar ile boykot yapıyorlar. Ḥālbuki Müslümān tüccāra ucuz 

māl alıp ucuz satmalarını teşvīḳ ve te’mīn etseler ḥattā Hıristiyan ile müsāvī satsalar 

Hıristiyandan satın alacak hīç bir Müslümān mutaṣavver değildir. //XXIV-365// 

 

20 Martedi 

 

20 Rebī‘ülāḫir  

 

Malta’dan Ankara’ya gelenlerden Esbaḳ Dersa‘ādet Merkez Kumandanı Mīralay 

Cevād Bey’den Ankara Polis Müdīri ‘Osmān Bey’den mektūblar aldım.  
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Telgraf ve Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den de bir mektūb aldım. “Enver Paşa 

ile Doktor Nāżım, Küçük Ṭal‘at ve ba‘ẓı rüfeḳāsı Batum’da bir kongre ‘aḳdederek 

Adana i’tilāfından vesā’ireden baḥisle Ankara’yı protesto etmişler. Daha ba‘ẓı ḳarār 

ittiḫāẕ etmişler. Ben henūz tamāmen bu ḳarārları göremedim lākin gören 

arkadaşlarımızın ifādelerine göre pek fenā biçimsiz ma‘nāsız memleketteki vaḥdeti 

ḥuẓūru emniyyet-i müteḳābileyi bozacak şeyler imiş. Evet Küçük Ṭal‘at bundan dört 

beş ay muḳaddem de Trabzon sāḥillerinde teşkīlāt yapmak gibi cinnetlerde bulunmuş 

idi.” fıḳrasını ‘aynen muḥtevīdir. Çok müte’essir oldum. Fetḥī Bey’e bir mektūb 

yazdım. “Ricāl-i ḥükūmetin ‘aḳdedip milletvekīllerinin taṣdīḳ ve ḳabūl ettiği bir 

i’tilāfı protesto etmek ḥadd-ı nāşināslıktır.” dedim. Onları çok mu’āḫeẕe ettim. 

//XXIV-366// 

 

21 Mercoledi 

 

Müdīr-i ‘Umūmī Ṣabrī Bey’e de mektūb yazdım. Enver ve Nāżım’ın ḥareketlerini 

taḳbīḥ ettim. “Bunları bu fikirden vazgeçirmek için mektūb yazabilir* [*���*زا�' 

yazılmış] isem de fā’ide yoktur hele ḥükūmetin ḫaberi olmadan yazmam.” dedim.  

 

Cevād Paşa Diyārbekir ciheti kumandanı olmuş ona da tebrīk yazdım.  

 

Mīralay Cevād Bey’e de cevāb yazdım. //XXIV-367// 

 

22 Giovedi 

 

22 Rebī‘ülāḫir  

 

Bizim ‘Ākif ile Sekmānoğlu* [*��)7آ6�9 او yazılmış, Seğmenoğlu/Seymenoğlu olacak] 

Aḥmed Efendi ticāret için yarından sonra Adana’ya gidiyorlar.  

 

Ebūl‘ulā Bey’den telgraf aldım. Đstanbul’dan üç günde gelmiş.  

 

“Mektūblarımıza cevāb alamıyoruz. ‘Āfiyyetinizin iş‘ārı müsterḥemdir.” diyor. Ben 

de cevāb alamadığımı ve ‘āfiyyette olduğumu yazdım mektūblarını beklediğimi 

söyledim. //XXIV-368// 
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23 Venerdi 

 

Bizim Taklızāde ‘Abdullāh Viyana’ya gelmiş. Bir kartını aldım 15 Teşrīn-i Sānī 921 

ta’rīḫli. Zirā‘at mekteb-i ‘āliyyesine girmiş.  

 

Terzilik de öğreniyor imiş. //XXIV-369// 

 

24 Sabato 

 

Konya defterdarlığına ta‘yīn olunan Kırşehri muḥāsebeci Mūṣullu bir ẕāt geldi. 

Konya Vālīsi Ġālib Paşa’ya bir mektūb gönderdim. Gece misāfir bulunduğu Jandarma 

Yüzbaşısı ‘Đzzet Bey’in ḫānesine Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi ‘Ārif ve ‘Aḳıllızāde 

Ḥācī Meḥmed Efendileri göndererek i‘āde-i xxx ziyāret ettim. //XXIV-370// 

 

25 Domenica 

 

Bu ṣabāḥ soğuğun derecesi taḥtesṣıfr beştir. Oğlum Münīb’den ilk mektūbunu aldım.  

 

Ḥācī Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den mektūb aldım. Bir de muḫṭıra defteri göndermiş 

vāṣıl oldu.  

 

Naḳībüleşrāf Muḫtār Bey de ikinci bir mektūb göndermiş faḳaṭ adresini yine 

yazmıyor. //XXIV-371// 

 

26 Lunedi 

 

Đki māhdanberi ḫasta bulunan Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey’e ‘iyādet ettim.  

 

Oradan bizim Cebecizāde kerīmelerine gittim aḫşām ṭa‘āmını orada ettim. //XXIV-

372// 

 

27 Martedi 
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Doktor Đbrāhīm Bey geldi Ḳayṣeriyye’de eṭibbādan ba‘ẓılarıyla bir müşāvere-i 

ṭıbbiyyeye Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey için lüzūm olduğunu söyledi. Mutaṣarrıf 

Kemāl Bey’e bir telgraf yazdım. Tensīb edeceği eṭibbā ile telefon ile müşāvere 

etmelerinin te’mīnini ricā ettim. //XXIV-373// 

 

28 Mercoledi 

 

28 Rebī‘ülāḫir 

 

Bu ṣabāḥ dördüncü veyā beşinci def‘a olmak üzere Ürgüb’e epeyce kar yağmıştır. 

Bununla berāber o ḳadar soğuk yoktur. Derece taḥtesṣıfr ikidir.  

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa merḥūmun cenāzesi oğlu Ḥalīm Bey ṭarafından Đstanbul’a 

naḳlolunacağı ve merḥūm için Mıṣır sarāyında on beş gün ma‘tem icrāsını Mıṣır 

Sulṭānı’nın emrettiğini gazeteler yazıyor. //XXIV-374// 

 

29 Giovedi 

 

Öğleden sonra havā biraz soğuk olmakla berāber güzel ve açık idi. Đkindi namāzına 

cāmi‘-i kebīre çıktım.  

 

Ankara’dan gelen gazetelerde Bekir Sāmī Bey’in Kemāḥlı Sābit Bey’in Ankara’ya 

muvāṣalatları muḥarrerdir. //XXIV-375// 

 

30 Venerdi 

 

1340 

 

30 Rebī‘ülāḫir 

 

Galata Mekteb-i Sulṭānīsi’nden oğlum Münīb’e ve Naḳībüleşrāf Çerkeşşeyḫizāde* 

 Đstanbul pāyelülerinden Muḫtār Beyefendi’ye birer [yazılmış .رآش /�خ� �ا�,*]

mektūb yazdım. Cum‘a namāzını cāmi‘-i kebīrde edā ettim. Cum‘adan sonra Ḳāḍī 

Sa‘dī Efendi ve Baltacızāde Ḥasan Efendi merḥūmun maḫdūmu Kemāl Efendiyle 
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berāber Müftī Kumruzāde Muṣṭafā Efendi’yi ziyāret ettik. Zavāllı ādam ẕātürre’den 

muẓṭaribdir.  

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey’in de keyifsizliği kesb-i iştidād eylemiştir. Cenāb-ı Ḥaḳ 

her ikisine de ‘āfiyyet iḥsān buyursun. //XXIV-376// 

 

31 Sabato 

 

1921 

 

1337 

 

1340 

 

1 Cum‘adaülula  

 

Bugün eẕānī sā‘at yedi buçukta tām öğle eẕānı okunacak zamānda yemeği yedim. 

Ḳahvemi içer bir ṭaraftan da okuyor idim. Birdenbire sağ gözüm görmez oldu. Sıcak* 

[*��('� yazılmış] su ile yıkadım. Okumayı bıraktım Doktor Đbrāhīm Bey’i çağırttım. 

“Felc żannediyorum.” dedim doktor “Değildir.” dedi. ‘Amā bir sā‘at devām etti sekiz 

buçukta yavaş yavaş görmeğe başladı. Dokuzda eskisi gibi gördüm. Doktor müṭāla‘a 

ile gözü yorduğumdan olduğunu a söyledi. Cenāb-ı Ḥaḳḳa çok şükür yeniden ni‘met-i 

baṣra nā’il oldum. //XXIV-377// 

 

Note 

 

Ürgüb’deki pederin ḫānesinin ḥarem cihetindeki iki odanın meşref-i ḫarāb olmakla 

üzerlerini açtırdım Ḥazīrān 337. 

 

Lira  

5 ‘ameliyye 

2 Avanos’tan celbedilen yirmi baṭmān kireç 

5 taşçıya 
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20 hīzetler* [*ه'ز,�1ر yazılmış; sözlüklerde 

yok] kırk dāne yarımşar liradan  

32 Sekmānoğlu* [*��)7آ6�9 او yazılmış] 

Aḥmed Efendi’ye 

 

//XXIV-378// 

 

Note 

 

Nevşehir’den Fehmī Efendi vāsıṭasıyla alınan peynīr bedeli ve yağ esmānı  

 

5483.30 yağ x* [*bu işaret 

okunamamıştır]  

121 oḳḳası 

  45   

1112.20 çömlek peynīri 45 151 baṭmānı 

55.00 “    

590.00 salamur peynīri 18 200 “ 

30.--0 teneke    

7271.10     

945.00 aḫīren alınan peynīr x* [*bu işaret 

okunamamıştır] 19 

 iki teneke 

8216.10     

6000.00 evvelce ‘Alī Bey ile naḳden* 

 gönderilen [yazılmış *-�ا*]

   

2216.00 Başkātib Meḥmed Bey ile 

Fehmī Efendi’ye bugün 

gönderilen  

   

2216.10     

0000.00 Fī 29 Temmūz 337 Cum‘a    

 

//XXIV-379// 

 

Note 
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Ürgüb’e geldikten sonra Nīsān 337 ta’rīḫinden sonra Đstanbul’dan gönderilen 

mebāliġin ta’rīḫ-i vuṣūlları  

 

 Lira  

Mübāya‘acı Yovakim vāsıṭasıyla Hāşim 

Bey ṭarafından 

100 15 Temmūz 37 

…… Yovakim vāsıṭasıyla 80 24 Aġustos 337 

Münīr Bey ṭarafından 

Vehbī Bey vāsıṭasıyla 

 

80 

 

1 Teşrīn-i Evvel 37 

Mübāya‘acı vāsıṭasıyla  

Münīr Bey’den 

 

40 

 

30 Teşrīn-i Evvel 37 

 200  

 

//XXIV-380// [sayfa XXIV-381-382 boş] 

 

Note 

 

Borçlarım 

 

Lira  

300.0 Ebūl‘ulā Bey’den Đstanbul’da Bekirağa’da aldım. 

200.0 Refīḳa Đstanbul’dan Ürgüb’e gelir iken refīḳası vermiş. 

500.0  

 Lazistān Meb‘ūs-ı Esbaḳı Sūdī Bey’den Roma’da iken aldım. Dört bin Đtalya 

frangıdır* [*ا�$ى �ر�  yazılmış]. Antalya’da bizim pāraya tebdīl ettim on sekiz 

x frank bizim bir liralık kāġıd etti.  

100.0 Ben Antalya’da iken Münīr ve Evliyā Beyefendiler göndermiş* [*���	آ 

yazılmış] idiler. Elḥaẕaf Bankası’ndan aldım. Đkisinden ellişer lira.  

229.5 Bizim ‘Abdullāh’tan iki yüz yetmiş dokuz buçuk lira aldım. Ben Bekirağa’da 

mevḳūf iken ‘Abdullāh’a yüz lira vermiş idim. Malta’ya sevḳolunurken 

‘Abdullāh bana vapurda elli lira verdi. Şu ḥālde ‘Abdullāh’a olan borcum iki 

yüz yirmi dokuz buçuk lirādır. 

 

//XXIV-383// 
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Note 

 

Mütārekenin ‘aḳdi ya‘nī ‘Đzzet Paşa kabinesinde ‘adliyye nāżırı bulunduğum 

zamāndan beri oğlum Ḥaḳḳī’yı Münih’te Necmeddīn Mollā Beyefendi Ḥaẓretleri 

idāre etmektedir. Ona olan borcumu müşārünileyh bilir. 7 Teşrīn-i Evvel 921 

ta’rīḫinde Münih’ten gönderdiği mektūbda Ḥaḳḳī’nın ayda altı yüz mark meṣārifi 

olduğunu yazıyor ve “Ḥāl-i ḥāẓırda hīç çok değildir.” diyor. //XXIV-384// 

 

Note 

 

JْDُ�ِ	 ُ�ُ GA �26 ح�ج�تDت J� اذا 

Jِ�ِ�َا�َ�ت �ُ
ْ�َ oَ2ْ�َ 6ٍ ْ9ُ&ِ Z'ْ�َAَ 

���1ر ا����ح  _ Jرت _kِکَ� &:� ا���جhْ1َ71ُ�ِ _*b=ا GA �/& c'خ k9'ا��ت  
102//XXIV-385// 

 

[sondan ikinci varak] 

 

Roma’da Meḥmed Ġālib Bey’in adresi 

 

Meḥmed Ġālib Bey 

Juge en rétraite 

Rodi (Egeo) 

 

[son varak] 

 

Oğlum Ḥaḳḳī’nın adresi  

 

Herrn 

Hacki Hairi  

Munchen 

Kratzerstr. 21/0 

 

Nedjmeddīn Mollā Bey 
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Pinzenauerstrasse 10 

Munchen 

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’nin adresi 

 

(flyleaf) 

 

Antalya’da Hilāl-ı Aḥmer Ṭabībi Reşīd Sāmī Bey’e  

Denizli’ye taḥvīl-i me’mūriyyet etti Ḥazīrān 37 //XXIV-xx// 

 

[Defterin iç kısmındaki mahsus cepte Doktor Reşīd Sāmī ṭarafından yazılmış bir 

reçete, yazarı belli olmayan bir başka reçete ve bir ecnebi doktor ṭarafından Fransızca 

yazılmış başka bir reçete ile iki adet ‘Osmānlı pulu bulunmaktadır. ] 

 

Defter XXV 

 

Sene-i resmiyye:   1338 

Sene-i hicriyye-i kameriyye:  1340/1341 

Sene-i māliyye:   1337/1338 

Sene-i mīlādiyye:   1922 

 

1 Kānūn-i Sānī Pāzār 1338 2 Cemāẕiyyülevvel 13410 

 

Lehulḥamd ‘amā geçti. Şiddetli baş ağrısı ile mi‘de bulantısı geldi. Yatağa düştüm. 

Nevşehir’den Yeşil Ağa geldi vālidesini almaya.  

 

2 Kānūn-i Sānī Pāzār ertesi 3 Cemāẕiyyülevvel 

 

Yeşil Ağa vālidesi Rābi‘a ve ḫālası Zeyneb Hanımları alıp Nevşehir’e ‘avdet ettiler. 

Ürgüb’de on beş gün kaldılar. //XXV-01// 

 

3 Kānūn-i Sānī Salı 4 Cemāẕiyyülevvel 
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Ḫastalığım devām ediyor. Ḥālā cum‘a ertesindenberi bir lokma yemedim. Mi‘dem de 

almıyor.  

 

Aḫşām üzeri yalnız bir patates yedim. Aşçı Şerīf kadın ḫastalandı gitti.  

 

4 Kānūn-i Sānī Cehārşenbih 5 Cemāẕiyyülevvel 

 

Çok şükür bugün iyiliğe döndüm. Biraz yemeğe de başladım.  

 

Trabzon Meb‘ūsu Ḥāfıż Meḥmed Bey’den mektūb aldım. //XXV-02// 

 

5 Kānūn-i Sānī Pençşenbih 6 Cemāẕiyyülevvel 

 

Aşçı Şerīf kadın aḫşāmdan sonra geldi. Ḫastalığı tezāyüd etmiş. Bugüne ḳadar 

civārımızda aḳrabāsından birinin ḫānesinde imiş. Şimdi vedā‘ etti ḫānesine gitti. Bir 

aylık ḥaḳḳı vardır. 13 Kānūn-i Evvel ve 4 Teşrīn-i Sānī muḫṭıralarına bak.  

 

6 Kānūn-i Sānī Cum‘a 7 Cemāẕiyyülevvel 

 

Tamāmiyle kesb-i ‘āfiyyet edemediğimden yataktan çıkamadım ve kimseyi ḳabūl 

etmedim. //XXV-03// 

 

7 Kānūn-i Sānī Cum‘a ertesi 8 Cemāẕiyyülevvel 

 

Dünkü ta’rīḫiyle ‘Arabsun’dan Edirne Meb‘ūsu Şerīf Bey’den bir telgraf aldım. Üç 

güne ḳadar Ürgüb’e geleceğini yazıyor. Muntażır bulunduğumu telgrafla cevāben 

yazdım.  

 

8 Kānūn-i Sānī Pāzār 9 Cemāẕiyyülevvel 

 

Nāfı‘a Vekīli Ra’uf Bey’e mektūb yazdım. Kızılırmak* [*��9�'ا '��
 yazılmış] 

üzerinde menba‘ından manṣıbına ḳadar kelekle Sivas Vilāyeti Sermühendisi Macar 

Selīm Efendi’nin 305 ta’rīḫinde icrā eylediği keşfiyyātı mübeyyin bir ḫarīṭa ile 
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ta‘rīfnāmesini gönderdim. Ankara Kumandanı Fu’ād Bey’in şöförü Ürgüblü Sa‘dī ile 

gönderdim.  

 

Aksarāylı Vehbī Bey’e ve Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu Muṣṭafā Ḫulūṣī Efendi’ye 

mektūblar yazdım. //XXV-04// 

 

9 Kānūn-i Sānī Pāzār ertesi 10 Cemāẕiyyülevvel 

 

Samsun Rüsūmāt Müdīr-i Sābıḳı Ḥaḳḳī Bey’i Ankara Rüsūmāt Müdīr-i ‘Umūmīsi 

Đḥsān Bey’e tavṣiyye etmiş idim. Đḥsān Bey’den 27 Kānūn-i Evvel 337 ta’rīḫli cevāb 

aldım melfūfan Ḥaḳḳī Bey’e gönderdim.  

 

Fetḥī Bey’den mektūb aldım. 20 Kānūn-i Evvel 921 ta’rīḫli muḫṭıradaki mektūbuma 

cevābdır. Fikir ve müṭāla‘ama tamāmiyle müşāreket ettiğini ve mektūbumu Muṣṭafā 

Kemāl Paşa da ḳırā’at edip o da benim fikrimde bulunduğunu ve müşārünileyhin 

selām ettiğini yazıyor.  

 

10 Kānūn-i Sānī Salı 11 Cemāẕiyyülevvel 

 

Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey bugün Nevşehir’den gelecek idi. Bir karıştan ziyāde kar 

yağdı gelemediler.  

 

Aşçı Şerīf kadının bir ma‘āşı var idi. Cebecilerin Ḥikmet ile gönderdim. Ḥesābı 

kesilmiştir. //XXV-05// 

 

11 Kānūn-i Sānī Cehārşenbih 12 Cemāẕiyyülevvel 

 

Şeref Bey geldi. Aḫşām ṭa‘āmını faḳīrḫānede ettikten sonra belediyyeye gitti orada 

yattı. Ürgüb’den Ḳayṣeriyye’ye gideceğini ve oradan Ankara’ya ‘avdet edeceğini 

söylüyor. Ayın yirmi dördünde Ankara’da bulunmak mecbūriyyetinde olduğunu zīrā 

Ankara’dan Malta’dan gelen Mīralay Cevād Beyle birlikte Bulgaristān ve Sırbistān’a 

gideceklerini beyān ediyor. Şeref Beyle gelen Keskin Mitropolid Vekīli Papa Eftim 

hemmezheblerinin yanına gitmiş yemekte ḥāẓır bulunmadı.  
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12 Kānūn-i Sānī Pençşenbih 13 Cemāẕiyyülevvel 

 

Bu aḫşām Đsaklardan Đlya Şeref Bey’i da‘vet etti yemeği orada yedik. //XXV-06// 

 

13 Kānūn-i Sānī Cum‘a 14 Cemāẕiyyülevvel 

 

Şeref Bey bugün Ḳayṣeriyye’ye gitti. 

 

14 Kānūn-i Sānī Cum‘a ertesi 15 Cemāẕiyyülevvel 

 

Trabzon Meb‘ūsu Ḥāfıż Meḥmed Bey’e mektūb yazdım. Şer‘iyye Kātibi ‘Ārif 

Efendi’yi bir istīnāf a‘ẓā mülāzımlığına tavṣiyye ettim. //XXV-07// 

 

15 Kānūn-i Sānī Pāzār 16 Cemāẕiyyülevvel 

 

Şirketten bir teneke gaz aldırdım (altı liraya). 18 Teşrīn-i Sānī 337’de açılan teneke 

bitmek üzeredir. Sāde yağ tenekesi de 21 Teşrīn-i Sānī M’ ta’rīḫinde açılmış idi. 

Bakalım ne ḳadar devām edecektir.  

 

Bugün gelen Anadolu Ajansı’nda Müdāfa‘a-i Milliyye Vekīli Re’fet Paşa ile Nāfı‘a 

Vekīli Ra’uf Bey’in aḥvāl-ı ṣıḥḥiyyelerinden dolayı isti‘fā ettikleri muḥarrerdir.  

 

16 Kānūn-i Sānī Pāzār ertesi 17 Cemāẕiyyülevvel 

 

Şeref Bey’den Ḳayṣeriyye’den telgraf aldım. Teşekkür ediyor cevāb yazdım. //XXV-

08// 

 

17 Kānūn-i Sānī Salı 18 Cemāẕiyyülevvel 

 

Kemāḥlı Sābit Bey memleketine gitmek üzere Ḳayṣeriyye’ye gelmiş. Şitā māni‘ 

olduğundan Ürgüb’e gelememiş. Üç māh sonra ‘avdetinde berāy-ı ziyāret geleceğini 

telgrafla yazıyor. Cevāb yazdım teşekkür ederek “Teşrīfinize muntażırım.” dedim.  

 



 

 

786  

Celāleddīn ‘Ārif Bey Ḥükūmet-i Milliyye’nin Ankara Roma mümessilliğine ta‘yīn 

olunmuş telgrafla tebrīk ettim.  

 

18 Kānūn-i Sānī Cehārşenbih 19 Cemāẕiyyülevvel 

 

Ankara’nın Roma Mümessili Cāmi‘ Bey geriye çağrılmıştır. Sebebi Cāmi‘ Bey’in 

hem ‘adem-i kifāyeti ve hem de evvelce Đtalyanlar ṭarafından bir me’mūriyyet-i 

maḫṣūṣa der‘uhde etmiş olmasını Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey söyledi. //XXV-09// 

 

19 Kānūn-i Sānī Pençşenbih 20 Cemāẕiyyülevvel 

 

Đsaklardan Đlya geldi. Đstanbul’dan Ḥācī Yūsuf’tan telgraf almış. Đki yüz liranın bana 

verilmesini yazıyorlar aldım. Bu pāranın de Münīr Bey ṭarafından gönderildiğinde 

şübhem yoktur faḳaṭ mübārek ẕāt bir mektūb bile yazmıyor.  

 

20 Kānūn-i Sānī Cum‘a 21 Cemāẕiyyülevvel 

 

Celāleddīn ‘Ārif Bey’den şu cevābī telgrafı aldım.  

 

Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Ankara Meclis-i Millī 19 Kānūn-i Sānī 38  

 

‘Arẓ-ı teşekürle mübārek ellerinizi öperim.  

 

Celāleddīn ‘Ārif //XXV-10// 

 

21 Kānūn-i Sānī Cum‘a ertesi 22 Cemāẕiyyülevvel 

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın Roma’da şehādetine mebnī birāderi ‘Abbās Ḥalīm Paşa’ya bir 

ta‘ziyye mektūbu yazdım. Bāb-ı ‘Ālī’nin Roma Mümessili ‘Osmān Niżāmī Paşa’ya 

gönderilmek üzere Antalya’da Đstiḫbārāt Müdīri ‘Aşkī Nā’ilī Bey’e posta ile 

gönderdim.  
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Dāḫiliyye Nāżırı ‘Abdülḫāliḳ Beyefendi’ye mektūb yazdım. Sābıḳ Taḥrīrāt Kātibi 

Çopurzāde Ḥasan Efendi’yi bir taḥrīrat müdīrliğine veyā Aksarāy’daki Ḫüsrev 

nāḥiyyesi müdīrliğine tavṣiyye ettim.  

 

Ankara Telgraf ve Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’e de Muḫābere Me’mūru 

Maḥmūd Efendi’nin Ürgüb Telgraf müdīrliğine ta‘yīnini tavṣiyye ettim. Oğlum 

Su‘ād’a ve Münīr Bey’e Ṣabrī Bey vāsıṭasıyla birer mektūb gönderdim. Diyārbekir 

Meb‘ūsu Feyẓī Bey’e de Malta’dan ḫalāṣ olarak vaṭana muvāṣalatını tebrīk ettim.  

 

22 Kānūn-i Sānī Pāzār 23 Cemāẕiyyülevvel 

 

Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Beyefendi’ye mektūb yazdım. “Münih’te üç buçuk seneden 

beri taḫṣīlde bulunan büyük oğlum Ḥaḳḳī’nın şehrī altı yüz mark meṣārifinin 

Ḥükūmet-i Milliyyece īfāsına ḥāl ve imkān müsā‘id ise teşebbüs etmeleri değilse 

muvāfıḳ ve münāsib değilse hīç bir ferde açmamalarını pek ziyāde ricā ederim.” 

dedim. Çünki tevḳīfim ve Malta’ya sevḳim ḥasebiyle işlerim bütün bütün bozuldu. Đki 

bin lira borca girdim. Dört beş ayda anca bir def‘a alınabilen a‘yān taḫṣīṣātıyla* 

[*���1�bb1خ yazılmış] değil borçlarımı te’diyye çocuklarımı ve ‘ā’ilemi idāre ḳābil 

olmadığını yazmağa mecbūr bulundum.  

 

“Buḫārā’dan gelen hey’et-i muvaḳḳate-i sefārete muḳābil bir hey’et-i muvaḳḳate-i 

sefāret gönderilecek ise beni gönderiniz.” dedim. //XXV-11// 

 

23 Kānūn-i Sānī Pāzār ertesi 24 Cemāẕiyyülevvel 

 

Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey’e telgraf yazmış buradaki Ḥükūmet Ṭabībi’nin ḫasta 

Ḳā’im-i Maḳām’ı mu‘āyene etmek üzere ī‘zāmını ṭaleb etmiş idim. Telgrafla derdest-i 

ī‘zām idüğü cevābını veriyor.  

 

24 Kānūn-i Sānī Salı 25 Cemāẕiyyülevvel 

 

Ṣıḥḥiyye Müfettişi Kemāl Bey’e (Konya’ya) bir mektūb yazdım. Ereğli’de eczācı 

Sinason’lu ?bir ādamın/Nerderm’in* [*��2ر9ك yazılmış] Sinason’a naḳlini tavṣiyye 

ettim. //XXV-12// 
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25 Kānūn-i Sānī Cehārşenbih 26 Cemāẕiyyülevvel 

 

Bugün Hıristiyan mu‘teberānından Đlya, Mübāya‘acıoğlu Yovakim Ḥācī Eftim, Eftim, 

Đftad Efendiler geldiler. Hıristiyan çocuklarını bugün Đslām Nümūne Mektebi’ne 

teslīm ettiklerini ḫaber verdiler. Yirmi yedi çocuk imiş. Muḫtelif ṣınıflara verilmiştir. 

Bu da Papa Eftim’in teşebbüslerindendir. Bu devām ederse mühim bir iştir. Bilḫāṣṣa 

mektebe gideceğim Hıristiyan çocuklara ḥüsn-i mu‘āmele ile ısındırmalarını īcāb 

edenlere tavṣiyye edeceğim.  

 

26 Kānūn-i Sānī Pençşenbih 27 Cemāẕiyyülevvel 

 

Ṣabāḥleyin eẕānī altıda Ürgüb Nümūne Mektebi’ne gittim. Müdīr Süleymān 

Efendiyle mu‘allimlerden ba‘ẓıları birlikte bütün ṣınıfları gezdim. Đslām ve Hıristiyan 

çocukların ḳırā’at ve sā’ir derslerini tecrübe ettim. Sonra Müdīr Odası’nda hey’et-i 

idāreye Hıristiyan çocuklarına bizim Đslām çocuklar ṭarafından su’imu‘āmele 

edilmemesine pek ziyāde diḳḳat etmek lāzım idüğünü bildirdim. //XXV-13// 

 

27 Kānūn-i Sānī Cum‘a 28 Cemāẕiyyülevvel 

 

Ankara Polis Müdīri ‘Osmān Bey’e bir mektūb yazdım – Đstanbul’da Ermenilerin bir 

komite teşkīliyle Anadolu’ya ba‘ẓı ẕevātı ḳatl için fedāī a sevḳetmek teşebbüsünde 

bulunduklarına dā’ir Ḳā’im-i Maḳāmlığa gelen şifreden baḥsettim. “Ṭal‘at Paşa’dan 

sonra Sa‘īd Ḥalīm Paşa’yı ḳatletmeleri şāyān-ı diḳḳattir. Đḥtimā O kabinede 

bulunduğumdan ve Sa‘īd Mollā gibi erāẕil-i* [* yazılmış] eşḫāṣın gazetelerinde ا�از

benim gūyā Ermenilerin ḳatl-i ‘āmına fetvā vermiş olduğumdan baḥsetmeleriinden 

bana da bir su’iḳaṣd vuḳū‘u pek muḥtemeldir.” dedim ve refāḳatime bir ‘asker neferi 

istedim. Faḳaṭ benim ṭarafımdan yazıldığımnın bildirilmemesini tenbīh ve te’kīd 

eyledim. 

 

28 Kānūn-i Sānī Cum‘a ertesi 29 Cemāẕiyyülevvel 

 

Adana Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi Tevfīḳ Fikret Bey’den aldığım mektūba cevāb 

yazdım.  
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Ürgüb Müstanṭıḳı Adana dāḫilinde Yumurtalık ḳaẓāsına taḥvīl edilmiş idi. Bugün 

vedā‘a geldi. Yerine Kırşehri Bidāyet Başkātib-i Sābıḳı Kırşehirli bir efendi iki gün 

evvel gelmiş idi. Giden müstanṭıḳ Selāniklidir. Yarın ḥareket ediyor. Aḫlāḳı şāyān-ı 

i‘timād değildir. //XXV-14// 

 

29 Kānūn-i Sānī Pāzār 30 Cemāẕiyyülevvel 

 

Üç aydır esīr-i firāş olan Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey’in dört māh müddetle 

Đstanbul ḫastaḫānelerinden birinde tedāvī edilmek üzere me’xzūniyyetine müsā‘ade 

edilmesini Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Bey’den telgrafla ricā ettim.  

 

Ḳayṣeri’den* [*6� ى�b�
 yazılmış] Đstiklāl Maḥkemesi hey’eti bugün Ürgüb’e 

geldiler. Ürgüb Niğde ve ḥavālīsi evvelce Konya Ḥavālīsi Đstiḳlāl Maḥkemesi 

mınṭıḳasında idi. Aḫīren Ḳayṣeriyye mınṭıḳasına idḫāl edilmiştir.  

 

Bu aḫşām hilāl-ı cemāziyyüluhrāyı oturduğum Na‘īm Efendi’nin ḫānesinden gördüm. 

Ayın ibtidāsı yarın değil bugün olmasını żannederim.  

 

30 Kānūn-i Sānī Pāzār ertesi 1 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ṣabāḥ eẕānī altıda Đstiklāl Maḥkemesi hey’eti faḳīrḫāneye geldiler. Konya Meb‘ūsu 

Refīḳ, ve Mażhar Müfīd, ve Menteşe Meb‘ūsu Edhem ve Mardin Meb‘ūsu Beylerden 

‘ibārettir. 

 

Mażhar Müfīd Bey Ḳayṣeriyye Sulṭānīsi Müdīri Nāfi‘ ‘Atūf Bey’in aḳrabāsından 

imiş. Kastamonu’ya Nāfi‘’in taḥvīli için Ma‘ārif Vekīli Vehbī Bey’e bir mektūb 

yazmaklığımı ṭaleb etti. Ben de “Peka‘lā.” dedim. //XXV-15// 

 

31 Kānūn-i Sānī Salı 2 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Đstiklāl Maḥkemesi hey’etine bu ṣabāḥ Belediyye Dā’iresi’nde i‘āde-i ziyāret ettim.  
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Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey’den Ankara’dan telgraf aldım. Ürgüb’ün ve civārının 

menāżırına ‘ā’id resimler istiyor.  

 

Đstiḳlāl Maḥkemesi hey’eti bugün Avanos’a gittiler.  

 

Not 

 

21 Kānūn-i Sānī’de 38 bir teneke gazın ṣarfına başlandı.  

 

‘Avnī’nin adresi: Ortaköy’de Đskele Sokağı’nda (34) nümerolu ḫānede Evḳāf Neżāreti 

Me’mūrīn Kontrolörü Maḥmūd ‘Avnī. //XXV-16// [sayfa XXV-17 boş; sayfa XXV-

18’de basılı Şubat takvimi var] 

 

1 Şubāṭ Cehārşenbih 3 Cemāẕiyyülāḫir 

 

1338          1340 

1341 

 

Sinason Hıristiyanları geldiler. Onlar da mekātibin tevḥīdinden ve Türk Ortodoks 

Patrikliği te’sīsi taṣavvurundan memnūn olduklarını iżhār ediyorlar.  

 

2 Şubāṭ Pençşenbih 4 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ankara Polis Müdīri ‘Osmān Bey’den mektūb aldım. Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Bey’in 

‘Umūm Jandarma Kumandanı Ġālib Beyle 28 Kānūn-i Sānī 38 ta’rīḫinde Samsun’a 

ḥareket ettiğini ve Pontusçuları tenkīle me’mūr olduğunu yazıyor. //XXV-19// 

 

3 Şubāṭ Cum‘a 5 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ürgüb Müftīsi Kumruzāde Muṣṭafā Efendi dün gece sā‘at beşte vefāt etmiş. Cenāzesi 

bugün Altıkapılı civārına defnedildi (raḥimehullāh). 

 

4 Şubāṭ Cum‘a ertesi 6 Cemāẕiyyülāḫir 
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Dāḫiliyye Vekīli ‘Alī Fetḥī Bey imẓāsıyla 23 Kānūn-i Sānī 338 ta’rīḫli ve 320 ‘adedli 

mektūbunda – müsta‘cel ve ġāyet maḥremdir işāretli – mektūbunda (Müstaḳbelde 

Đngiltere’nin yedimizdeki Đngiliz üserāsına meżālim yapıldığından şikāyet ile 

‘aleyhimizde cereyān iḥdāsına çalıştığı veyāḫūd Malta’dan taḫlīṣ olunan garnizon 

kumandanlarımızın tecziyyesini ṭaleb eylediği taḳdīrde cevāb verilebilmek için Ḥarb-ı 

‘Umūmī esnāsında esīr edilip (trahom) ḫastalığının en ziyāde müstevlī bulunduğu 

maḥallerde ḳaṣden iskān edilen ve bu ṣūretle ni‘met-i baṣardan maḥrūm bırakılan 

veyāḫūd ṣuver-i sā’ire ile işkencelere ma‘rūẓ kalan üserāmıza yapılan binlerce 

meżālimin Müdāfa‘a-i Milliyye Vekāletince bir dosyası tanżīm edileceğinden Ẕāt-ı 

‘Ālīlerinin de bu ṣūretle ḳavā‘id-i beynelmilel ve insāniyyet ḫilāfında ma‘rūẓ 

kalmaklığınız pek muḥtemel bulunan ġayrivicdānī mu‘āmelelerin vekālet-i 

müşārünileyhāya bildirilmek üzere ber tafṣīl iş‘ārını ma‘eliḥtirām ricā ederim 

Efendim.) – Malta’da ma‘rūẓ kaldığım aḥvālin iş‘ārını istiyorlar yazacağım.103 

//XXV-20// 

 

5 Şubāṭ Pāzār 7 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ürgüb eşrāf ve tüccārānı Büyük Millet Meclisi’ne, Dāḫiliyye Vekāleti’ne Meb‘ūs 

Vehbī Bey’e Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey’e telgraflar keşīde etmişler Uçḥiṣār 

ḳaryesinin Nevşehir’e ilḥāḳını protesto ediyorlar. Đstīnāf Maḥkemesi’nin Nevşehir’de 

değil Ürgüb’de teşkīlini istiyorlar. Bunlar olmaz ise Ḳayṣeri’ye irtibāṭ ṭaleb ediyorlar. 

Vehbī Bey’e mektūb yazdım naṣıl ta‘ḳīb edilmek lāzım olduğunu bildirdim.  

 

‘Osmān Bey’e mektūb yazdım. Ḥācī Ḥasan Efendi’nin terfī‘i* [*�2!� �1 terfīini 

yazılmış] mes’elesini sordum.  

 

Aḥmed Agayef Bey’e tebrīk yazdım.  

 

6 Şubāṭ Pāzār ertesi 8 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ḳā’im-i Maḳām Nedīm Bey bir mektūb yazmış. Ürgüb müftīsi intiḫāb edilinceye 

ḳadar bir vekīl ta‘yīn olunmak lāzım geleceğinden münāsibinin ifādesini ṭaleb etmiş. 

Ben de “Ḥācī Ḳuṭb Efendi’ye teklīf etsin ḳabūl etmez ise Ḥācī ‘Abdullāh Efendi 

münāsibdir.” dedim.  
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Ḥācī Ḳuṭb Efendiye dāmādı Sucuzāde Ḥüseyin Efendi vāsıṭasıyla teklīf etmiş ḳabūl 

etmemiş. Ḥācī ‘Abdullāh Efendi’ye vekālet için teẕkeresini göndermiştir. //XXV-21// 

 

7 Şubāṭ Salı 9 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ḥācī ‘Abdullāh Efendi faḳīrḫāneye geldi. Vekālet için teẕkere aldığını söyledi. Ḥācī 

Ḳuṭb Efendi’nin müftīliğe daha münāsib idüğünü söyledi.  

 

8 Şubāṭ Cehārşenbih 10 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ürgübağasıoğlu bizim ‘Ākif yarın Adana’ya gidiyor. Karınlı* [*�� 6'�
 yazılmış] 

Emīn Ağa’nın oğlu da Mersin’e ḳadar birlikte gidecek oradan Đstanbul’a geçecektir.  

 

Su‘ād ile Münīb’e bir ufak gaz ṣandūḳuyla bal, pekmez, sucuk, ceviz ve bādem içleri 

ve sā’ire gönderdik. Emīn Ağa’nın oğlu götürüp teslīm edecektir. Bunun 

götürebileceğini pek de ümmīd etmiyorum ammā her ne ise teslīm ettik. Bakalım.  

 

Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi Ṣabrī Bey’den 7/8 Şubāṭ 338 ta’rīḫli servis aldım “Đzmit-

Đstanbul ṭarīḳiyle Almanya’ya gidiyorum. Bir emirleri var ise telgrafla Đzmit’e yazınız 

mektūblarını aldım evāmir-i ‘aliyyelerini yaptım.” diyor. 21 Kānūn-i Sānī 38 

muḫṭıraya bak. //XXV-22// 

 

9 Şubāṭ Pençşenbih 11 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Đstanbul’da tedāvī olunmak üzere Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı Nedīm Bey’e üç māh 

me’ẕūniyyetin vekāletçe i‘ṭā olunduğu Niğde Mutaṣarrıflığı’nın 7 Şubāṭ 38 ta’rīḫli 

şifreli telgrafnāmesiyle teblīġ kılındı.  

 

10 Şubāṭ Cum‘a 12 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Yenigün gazetesinin 31 Kānūn-i Sānī 338 ta’rīḫli nüsḫasında münderic Đstanbul 

muḫābir-i maḫṣūṣunun 30 M’ ta’rīḫli telgrafnāmesinde “Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın 

cenāzesi Sulṭān Maḥmūd Türbesi’ne defnedilmiştir. Bir ‘aṣırdanberi böyle mu‘ażżam 
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ve muḥteşem bir cenāze alayı görülmemiştir.” Taḫmīnen yüz bin kişiyi mütecāviz 

imiş.  

 

Ma‘ārif Vekīli Vehbī Bey’e mektūb yazdım. Nāfi‘ ‘Aṭūf Bey’i tavṣiyye ettim.  

 

Nāfı‘a Vekīli Feyẓī Bey’den 2 Şubāṭ 338 ta’rīḫli nīm resmī bir mektūb aldım. Evvelce 

Ra’uf Bey’e gönderdiğim Kızılırmak istikşāf ḫarīṭası Ra’uf Bey ṭarafından vekālete 

tevdī‘ kılınmış olduğu beyānıyla teşekkür olunuyor. //XXV-23// 

 

11 Şubāṭ Cum‘a ertesi 13 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Havā pek güzel ‘ādetā bahār. Öğleden sonra çıktım. Ni‘metefendizāde Muṣṭafā 

Efendi’nin Sivritaş nām maḥaldeki baġçesine gittim. Sā‘at on birde ‘avdet ettim.  

 

Ürgübağasıoğlu ‘Ākif Ağa bugün Adana’ya ḥareket etti. Çocuklar için gönderdiğim 

ṣandūḳ bugün gitti. Su Ṭarsūs’ta fabrika ṣāḥibi Rāsim Bey’e bir mektūb ile ‘Ākif’i 

tavṣiyye ettim. ‘Alī Münīf Bey’e mektūb yazdım. //XXV-24// 

 

13 Şubāṭ Pāzār ertesi 15 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa merḥūmun maḫdūmu Prens Sa‘īd Bey’e pederinin şehādetinden 

ta‘ziyyetnāme*  

[*�9�2 #'C!1 yazılmış] yazdım Đstanbul’da Yeniköy’deki yalılarına gönderdim.  

 

14 Şubāṭ Salı 16 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Nāfı‘a Vekīli Feyẓī Bey’e cevāb yazdım. Ürgüb-Ḳayṣeriyye şosesinin ta‘mīrini ṭaleb 

ve Ġālib’i tavṣiyye ettim.  

 

Su‘ād ile Münīb’e de bir mektūb yazdım. ‘Ākif ile gönderilen me’kūlātı bildirdim.  

 

Mekteb-i Sulṭānī Müdīri Ṣāliḥ ‘Ārif Bey’e de cevāb yazdım. //XXV-25// 

 

15 Şubāṭ Cehārşenbih 17 Cemāẕiyyülāḫir 



 

 

794  

 

Faḫrī’den mektūb aldım. Mu‘ammer Bey Ḳayṣeriyye’ye gelmiş. Ḳayṣeriyye’de 

bulunan Todoraki Đlyadi’nin Ürgüb’e gönderilmesi için Ḳayṣeriyye Mutaṣarrıfı 

Kemāl Bey’e bir mektūb yazmış idim. Onu da göndermişler.  

 

16 Şubāṭ Pençşenbih 18 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ḥācī Ḥüseyin Bedreddīn Bey’den üç mektūb aldım. Cevāb yazdım. Sivas’tan 

Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Baḥrī Efendi’den mektūb aldım. Bu sene Ürgüb gibi 

Sivas’ta da havālar pek müsā‘id gitmekte imiş. //XXV-26// 

 

17 Şubāṭ Cum‘a 19 Cemāẕiyyülāḫir 

 

‘Aṭā Bey’den Nevşehir’den bir mektūb aldım. Ankara’dan ‘Abdullāh ‘Azmī Bey’den 

getirdiği mektūbu leffederek göndermiştir.  

 

18 Şubāṭ Cum‘a ertesi 20 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Niğde Mutaṣarrıfı Muḫtār Bey Ḳā’im-i Maḳāmlığa gelen evrāḳ-ı resmiyye meyānında 

bir mektūb göndermiş Ankara’dan gelen evrāḳ-ı resmiyye arasında nāmıma bir 

mektūb żuhūr ettiğinden gönderdiğini yazıyor. Mektūb-ı meẕkūr Đstanbul’da Ḥācī 

Nūrī Bey merḥūmun maḫdūmu Ḥasan Bey’dendir. Ta’rīḫi 9 Kānūn-i Sānī 338’dir. 

Đstanbul’dan müştekīdir. Anadolu’ya gelmek arzūsundadır. //XXV-27// 

 

19 Şubāṭ Pāzār 21 Cemāẕiyyülāḫir 

 

‘Abdullāh ‘Azmī Bey’e mektūb yazdım. 

 

20 Şubāṭ Pāzār ertesi 22 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ġālib’den Ankara Polis Müdīri ‘Osmān Bey’den 15 Şubāṭ 38 mektūblar aldım.  
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Çopurzāde Ḥasan Efendi’nin Ḫüsrev nāḥiyyesi müdīrliğine dā’ir Dāḫiliyye 

Vekāleti’nden Aksarāy Mutaṣarrıflığı’na 20 Kānūn-i Sānī 38 ve 409 nümerolu 

telgxraf yazılmıştır.  

 

Ḫāriciyye Vekīli Yūsuf Kemāl Bey’in Avrupa’ya berāy-ı tenvīr ‘azīmeti Ankara 

gazeteleri ṭarafından yazılmış ise de bu ‘azīmetin vuḳū‘bulan da‘vet üzerine olduğunu 

‘Osmān Bey yazıyor.  

 

Ṣadr-ı A‘żam’ın maḫdūmu Dāmād-ı Pādişāhī Yāver-i Şehriyārī Ḥüsnī Beyle 

Ankara’ya gelmişler Paşa ile görüşüyorlar imiş. //XXV-28// 

 

21 Şubāṭ Salı 23 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ürgüb’ün Esbelli kayasının üzerine çıktım. Beldenin cihāt-ı erba‘asına nāżırdır. Faḳaṭ 

ta’rīḫī bir şey göremedim.  

 

22 Şubāṭ Cehārşenbih 24 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Bugün de Sivritaş kayasının önüne ḳadar bir gezinti yaptım.  

 

Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Beyefendi’den 16 Şubāṭ 38 ta’rīḫli bir telgraf aldım. “Ḳā’im-i 

Maḳām Nedīm Bey’e iş‘ārınız vechile me’ẕūniyyet verilmesini Ankara’ya yazdım.” 

diyor. //XXV-29// 

 

23 Şubāṭ Pençşenbih 25 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Aksarāy Aksarāy’da ‘Alībuçukzāde* [*,ج� زا�* ��� yazılmış; okuma kesin değil] 

Edhem Bey’e altı lira göndermiş yün ve tiftīk istemiş idim. Beş buçuk ḳıyye beyāẓ 

tiftīk ile dört ḳıyye kuzu yünü göndermiştir geldi.  

 

Sinason Hıristiyanlarından ba‘ẓıları geldi. Eczācı idrār taḥlīlini muḥtevī raporunu 

getirdi.  
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Tavṣiyyem üzerine Sinason’dan Ürgüb’e gelen yolu inşāya başlayacaklarını 

söylediler. “Yarın başlarız.” dediler.  

 

24 Şubāṭ Cum‘a 26 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Malta’dan ḫalāṣ olup Ankara’ya ‘avdeti esnāsında Cevād Paşa’ya vaṭana muvāṣalatını 

tebrīk eder bir mektūb yazmış idim. Müşārünileyh Đstanbul’a gitti tekrār Mersin 

ṭarīḳiyle Anadolu’ya geldi. Diyārbekir Kumandanı olmuş ve Diyārbekir’e muvāṣalat 

eylemiştir. Bugün şu telgrafını aldım.  

 

Diyārbekir 

 

Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Đltifātnāmelerine ‘arẓ-ı teşekkür eder ḥürmetle ellerinizi öper ve du‘ālar ederim 

Efendim.  

 

Ferīḳ Cevād 

 

22 Şubāṭ 1338 //XXV-30// 

 

25 Şubāṭ Cum‘a ertesi 27 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Aşçı Ümmühān Kadın bugün işine başladı. Ḳahveci Ṣāliḥ’in kerīmesi bizim 

Evliyā’nın hemşīresidir.  

 

Geceyi pek rāḥatsız geçirdim mi‘dem bozuktur. Nefes darlığı tezāyüd* [*��'اC1 

yazılmış] ediyor uyuyamadım.  

 

Đstanbul’dan 22 Şubāṭ 338 ta’rīḫli bir telgraf aldım. “Mektūblarımız cevābsız kalıyor 

ṣıḥḥatinizin iş‘ārı.” diyorlar. Đmẓā Ḥasan Niyāzī. Żannederim Ḥüsnī – Niyāzī 

olacaktır. Ḥācī Nūrī Bey’in maḫdūmu Ḥüsnī Beyle dāmādı Darbḫāne Müdīri Niyāzī 

Bey’dir. Telgrafḫāneden* [*6��2 �1$�ا yazılmış] taṣḥīḥini ṭaleb ettim.  
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26 Şubāṭ Pāzār 28 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Bugün aḫşāma ḳadar dün geceki rāḥatsızlık devām etti. Çorbadan başka hīç bir şey 

yemedim.  

 

Münḥal bulunan Ürgüb müftīliğine üç gün evvel pençşenbih günü Meclis-i Đdāre ve 

Belediyye’nin a‘ẓā-yı müslime-i münteḫabesi ile cāmi‘-i kebīrin imām ve ḫaṭībi ve 

bilfi‘il tedrīs ile meşġūl olan ‘ulemā Meclis-i Đdāre Odası’nda bilictimā‘ üç ẕātı 

intiḫāb ettiler. Na‘īm Efendi on iki Ḳāḍī Sa‘dī Efendi on bir Ḥācī ‘Abdullāh Efendi 

dokuz re’y ekseriyyet aldılar. Ḳāḍī Efendi müftīliği ḳabūl etmiyor. Dīger ikisi ḳabūl 

ederler. //XXV-31// 

 

27 Şubāṭ Pāzār ertesi 29 Cemāẕiyyülāḫir 

 

Ankara’dan ‘Osmānzāde Ḥamdī Bey’den ṭarafından 10 Şubāṭ 338 ta’rīḫli Vaḳit 

gazetesi gönderilmiştir. Dīvān-ı Ḥarb vükelā ḥaḳḳındaki da‘vānın Dīvān-ı ‘Ālī’ye 

‘ā’id olduğuna ḳarār vermiştir.  

 

Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey’den mektūb aldım. 16 Şubāṭ 338 ta’rīḫli Uçḥiṣār’ın 

Ürgüb’den ‘adem-i irtibāṭına 2* [*٢ okunuyor ancak okuma kesin değil] istīnāf 

maḥkemesinin Ürgüb’de teşkīline ve bir ispirto fabrikası teşkīline çalıştığını yazıyor.  

 

Aḥmed Agayef Bey’den de 15 Şubāṭ 1922 ta’rīḫli bir mektūb aldım. Ḥaḳḳımda pek 

mübālaġalı medāyiḥde bulunuyor.  

 

28 Şubāṭ Salı 1 Recebülferd 

 

Sarafim geldi. Kardeşi Rizo için Niğde’de Muḥyīeddīn Efendi’ye bir tavṣiyye aldı. 

Yarın berāy-ı maḥkeme Niğde’ye sevḳolunuyor imiş.  

 

Bu sene Meclis-i Đdāre-i Kazā intiḫābı netīcesinde Akçaşarlı bizim Sa‘īd Efendi 

birinci Ürgüb’den Terzizāde Ḥüseyin Efendi ikinci derecede iḥrāz-ı ekseriyyet ettiler. 

//XXV-32// 
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Vāridāt:   Şubāṭ  Meṣārifāt: 

Pāra* [*,� yazılmış] Ġurūş Beyānı  Pāra Ġurūş Beyānı //XXV-33// [sayfa 

XXV-34’te basılı Mart takvimi var] 

 

Ürgüb’ün Nevşehir’den ayrıldığı sene 1259 

 

1 Mart Cehārşenbih 2 Recebülferd 

 

1340 

1238          1341 

           

‘Ākif Adana’dan ‘avdet etti. Ṭarsūs’taki iplik fabrikasının ṣāḥibi Rāsim Bey’den 

cevāb aldım. 24 Cemāziyüluhrā 340 ta’rīḫlidir. 11 Şubāṭ 338 muḫṭırasına bak.  

 

2 Mart Pençşenbih 3 Recebülferd 

 

Münih’te taḫṣīlde bulunan oğlum Ḥaḳḳī’dan mektūb aldım. Bir ḫastaḫāneye girmiş 

burnunda küçüklüğünden beri mevcūd olan ve teneffüsüne māni‘ bulunan māddeyi 

almak için ‘ameliyyāt yaptırmış ve leylī bir mektebe girmesini Necmeddīn Mollā 

Bey’in muvāfıḳ bulmuş olmasını yazıyor. Su‘ād’ın da bir mektūbunu aldım.  

 

Yeğenim Rıẓā Bey’in iki aydanberi esīr-i firāş olduğunu ve żahrında şīrpençe 

çıkardıktan sonra ḫuṣyelerinin şiştiğini ve bilāḫere göğsünde de bir çıban çıktığını 

Nejād yazıyor. Hemān bugün Rıẓā’ya bir mektūb yazdım. //XXV-35// 

 

3 Mart Cum‘a 4 Recebülferd 

 

Cum‘a namāzını Karamanoğlu Đbrāhīm Bey Cāmi‘-i Şerīfi’nde edā ettim. Ḥācī Ḳuṭb 

ve Es‘adağazāde Ḥācī Ḥasan Efendiyle biraz Kemālī Efendi’nin medrese odasında 

oturduk. Oradan Belediyye Dā’iresi’ne gittik. Sā‘at dokuzda buçukta eve ‘avdet ettim.  

 

Doktor Đbrāhīm Bey ağır ḫasta olduğundan birāderi Anbār Me’mūru Ḥüseyin 

Efendi’nin münāsib müddetle me’ẕūnen ī‘zāmını telgrafla ‘Alī Đḥsān Paşa’dan ricā 

ettim.  
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4 Mart Cum‘a ertesi 5 Recebülferd 

 

Baltacızāde Karaman Kaẓāsı Sābıḳ Mal Müdīri Nūrī Efendi geldi. Van Meb‘ūsu 

Ḥaydar Bey’e bir mektūb verdim. Yarın gidiyor Konya dāḫilinde Kadınḫānı ḳaẓāsına 

mālmüdīri olmuştur* [*�� ^�  .[yazılmış ا	�

 

Ebūl‘ulā Bey’e bir telgraf yazdım. “Mollā Beyefendi’nin teşrīfi muḥaḳḳaḳ mıdır?” 

dedim. //XXV-36// 

 

5 Mart Pāzār 6 Recebülferd 

 

Bu geceyi yine pek rāḥatsız geçirdim. Aḫşām yemeklerini ḫaẕfetmek lāzım gelecek.  

 

6 Mart Pāzār ertesi 7 Recebülferd 

 

Su‘ād’a Nejād’a birer mektūb yazdım. Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey’e Ankara bir 

mektūb yazdım. Isparta’da Ürgüblü Doktor Reşīd Sāmī Bey’e de mektūb gönderdim. 

Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi a‘ẓāsından Baḥrī Efendi’ye de mektūb 

cevābı yazdım. //XXV-37// 

 

7 Mart Salı 8 Recebülferd 

 

Bor Belediyye Re’īsi Ḫālid Ḥāmī Bey’den bir mektūb almış idim. Bor ahālīsi nāmına 

da‘vet ediyor. Müftī Ḥāmī Şerīf Efendi’nin ḥafīdi ve Müfīd Bey’in kayınbirāderidir.  

 

Bugün cevāb yazdım. “Vaḳt-ı münāsibde inşā’allāh Bor’u da ziyāret ederim.” dedim.  

 

8 Mart Cehārşenbih 9 Recebülferd 

 

Niğde Ṣıḥḥiyye Müdīri Doktor Ḫayrī Bey öğleden sonra Ḥākim-i Münferid 

Şemseddīn Beyle geldi görüştük. Ürgüb Ḥükūmet Ṭabībi Đbrāhīm Bey’i tedāvī için 

geldi. //XXV-38// 
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9 Mart Pençşenbih 10 Recebülferd 

 

Eyyūb Ṣabrī Bey’e mektūb yazdım. Şu‘be Re’īsi ‘Azīz Efendi’nin Avanos Şu‘be 

Re’īsiyle becāyişini ṭaleb ettim çünki Ürgüb ahālīsini müşkilāta ma‘rūẓ bırakıyor.  

 

10 Mart Cum‘a 11 Recebülferd 

 

Baġçeye gittim* [*Jت�'% ��$* yazılmış] sulattım.  

 

Gece Đbrāhīm Bey’i sordurdum. Ṣıḥḥiyye Müdīri Ḫayrī Bey bir pusula ile iyiliğe 

döndüğünü tebşīr ediyor. //XXV-39// 

 

11 Mart Cum‘a ertesi 12 Recebülferd 

 

Ḳayṣeriyye’den Faḫrī Efendi’den mektūb aldım. Kendisine iki māh me’ẕūniyyet 

verilmiş.  

 

Ḥācīlarlızāde Muṣṭafā Bey ḫasta olmuş Đsviçre’ye gitmek üzere imiş. Đstanbul 

ṭarīḳiyle gideceğinden gerek Đsviçre ve Almanya’da bildiklerime ve gerek Đstanbul’da 

mu‘ārefem olan doktorlara tavṣiyye istemiş. Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmāniyye’nin 

Đsviçre Sefīri Cevād Bey’e, Đsviçre’de Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa’ya, Berlin’de 

kayınbirāderim Doktor Rā’if Yesārī Beye, Đstanbul’da Doktor ‘Āḳil Muḫtār Bey’e 

mektūblar yazdım Akçaşarlı Sa‘īd Efendi’ye tevdī‘ ettim.  

 

12 Mart Pāzār 13 Recebülferd 

 

‘Avnī’den* [*6� �2	� yazılmış] Đstanbul’dan bir mektūb aldım. 16 Şubāṭ 338 

ta’rīḫlidir. Pederi birāderzaemzādem Rıẓā’nın çok ḫasta olduğunu yazıyor. Cenāb-ı 

Ḳādir-i Muṭlaḳ şifālar iḥsān buyursun. Bugün ‘Avnī’ye cevāb yazdım. Ḥāl-i neḳāhate 

geldiği gibi ḫastayı Ürgüb’e göndermelerini bildirdim. //XXV-40// 

 

13 Mart Pāzār ertesi 14 Recebülferd 
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Ankara’da Aksarāy Meb‘ūsu Vehbī Bey’e mektūb yazdım. Ḥasan Efendi’yi Ḫüsrev 

nahiyyesi müdīrliğine tavṣiyye ettim. Ḫācelerin ma‘āşı için Niğde Muḥāsebeciliği’ne 

Māliyye Vekāleti’nden bir emir telgrafı istedim. Gümüşḫāne Meb‘ūsu Ḥasan Fehmī 

Bey’in birinci re’īs vekāletini tebrīk ettim. Edirne Meb‘ūsu Şeref Bey’in birāderinin 

vefātından dolayı ta‘ziyye ettim.  

 

14 Mart Salı 15 Recebülferd 

 

Merḥūm Müftī Muṣṭafā Efendi’nin dāmādı Yüzbaşı Necātī Efendi Ürgüb’e geldi. 

//XXV-41// 

 

15 Mart Cehārşenbih 16 Recebülferd 

 

Ertuğrul Meb‘ūsu ‘Osmānzāde Ḥamdī Bey’den mektūb almış idim. Bugün cevāb 

yazdım. Dīvān-ı Ḥarb’in ḥaḳḳımızdaki da‘vānın Dīvān-ı ‘Ālī’ye ‘ā’id olduğuna dā’ir 

bu kerre verdiği ḳarārdan baḥisle da‘vānın aldığı eşkāl-ı muḫtelife-i selāseyi īẓāḥ 

ettim. (1) Küçük ẓābiṭlerden mürekkeb müte‘addid mevḳi‘ dīvān-ı ḥarbleri teşkīl 

ederek cümlemizi i‘dām edivermek (2) Benimle Mūsā Kāżım Efendi’yi 

memleketlerimize teb‘īd Aḥmed Emīn ve Celāl Nūrī Beyleri idāre-i ‘örfiyye ḫāricine 

iḫrāc dīger vükelā ve ẕevāt-ı sā’ireyi dīvān-ı ḥarbe tevdī‘ (3) Biz de berāber 

cümlemizin dīvān-ı ḥarbe tevdī‘ – benim şeyḫülislām bulunmaklığım ḥasebiyle i‘dām 

cezāsının taḫfīfi bu sırada Velī‘ahd Ḥaẓretleri işe karışıyor nezd-i şāhānede teşebbüste 

bulunarak benimle Mūsā Kāżım Efendi Sa‘īd Ḥalīm Paşa ve Đbrāhīm Bey ḥaḳlarında 

verilecek i‘dām ḳarārının taḫfīfi va‘adini aldığını şā‘ir ‘Ākif Beyle bana ḫaber 

gönderiyor. Bunları yazdım.  

 

16 Mart Pençşenbih 17 Recebülferd 

 

Ez Bugün ba‘deżżuhr eẕānī sā‘at sekiz buçukta Ürgüb’de Na‘īm Efendi’nin ḫānesinde 

ġarb ṭarafındaki odanın kapısından çıkar iken bir felc ‘alā’imi ḥissettim. Sağ bacağım 

büküldü tutmaz oldu kapıya yıkıldım. On daḳīḳa sonra kendime geldim. Ḳuvvetim 

yerine geldi. Kendi kendime kalktım. Oda içinde gezindim. Hīç bir şeyim yoktur. 

Faḳaṭ bunu başka bir ḥādise ta‘ḳīb etmeyeceğinden emīn değilim. Cenāb-ı Ḥaḳ 
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‘āfiyyetle ḥayātı berāber versin. Ṣıḥḥat olmaz ise selāmet-i īmān müyesser eylesin 

Āmīn. //XXV-42// 

 

17 Mart Cum‘a 18 Recebülferd 

 

Bugün çıkmadım. Doktor Meonelos geldi. Dünkü verdiği ‘ilāclara devām etmekliğimi 

söyledi.  

 

Nāfı‘a Vekīli Feyẓī Bey’den 11 Mart 38 ta’rīḫli mektūb aldım. 14 Şubāṭ 

muḫṭırasındaki mektūbuma cevābdır. Ürgüb-Ḳayṣeri şosesi için Ḳayṣeriyye ve Niğde 

Mutaṣarrıflarına emir vermiş.  

 

Ġālib’i de 338 büdçesinin taṣdīḳinde terfī‘ edecekmiş.  

 

Ürgüb-Ḳayṣeriyye ṭarīḳi için xxx Ḳayṣeri Mutaṣarrıfı Kemāl Bey’e yazdım.  

 

18 Mart Cum‘a ertesi 19 Recebülferd 

 

Đçağasızādelerden Yüzbaşı ‘Alī Efendi’nin birāderi sābıḳ Ürgüb maḥkeme a‘ẓāsından 

Meḥmed Efendi Ankara’dan geldi. ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’den mektūb getirdi. 

“Ankara’ya bir müddet sonra gel.” diyor. //XXV-43// 

 

19 Mart Pāzār 20 Recebülferd 

 

Đstanbul Esbaḳ Merkez Kumandanı Mīralay Cevād Bey’e Ankara’ya mektūb yazdım. 

Bizim Yüzbaşı ‘Alī Efendi’yi tavṣiyye ettim.  

 

20 Mart Pāzār ertesi 21 Recebülferd 

 

Đstanbul’dan ‘Avnī’den bugün ṣabāḥleyin gelen 2 Mart 338 ta’rīḫli mektūbda pederi 

birāderzādem Rıẓā Bey’in Şubāṭ’ın yirmi altıncı Pāzār günü ṣabāḥ sā‘at ona çāryek 

kalarak vefāt ettiğini cenāzesi pāzār günü Erenköy Ḳabristānı’na defnolunduğunu 

sūzişli bir ṣūretle yazıyor. Çok müte’essir oldum. Mevlā ġarīk-i raḥmet eyleye Āmīn. 

Rabbim Mütte‘āl evlādı Reşīd, ‘Avnī, Vaṣṣāf, Nejād’ın ‘aḳıllarını dīnlerini ḥüsn-i 
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aḫlāḳını müzdād rızḳlarını vāsi‘ istiḳbāllerini açık ve parlak etsin. Merḥūm benden iki 

yaş küçüktür. Liebeveyn birāderim Ḥaḳḳī Bey merḥūmun yegāne oğludur. //XXV-

44// 

 

21 Mart Salı 22 Recebülferd 

 

Bugün çok müte’essirim kimseyi ḳabūl edemedim.  

 

22 Mart Cehārşenbih 23 Recebülferd 

 

Bugün öğleden sonra baġçeye gittim. Ḳāḍī Re’īs Müdde‘ī-i ‘Umūmī Evḳāf Me’mūru 

Düyūn-ı ‘Umūmiyye Me’mūru Müstanṭıḳ ve Kātibi ve bizim Ḳāsım Efendi geldiler. 

//XXV-45// 

 

23 Mart Pençşenbih 24 Recebülferd 

 

Refīḳam bugün Nevşehir’de bulunan aḳrabāsına i‘āde-i ziyārete gitti. Jandarma 

Mülāzımı Lüṭfī Bey’in ḥaremiyle sā‘at yedide ḥareket ettiler.  

 

13 ekmek.  

 

24 Mart Cum‘a 25 Recebülferd 

 

Cum‘a namāzını Cāmi‘-i Kebīr’de edā ettim sonra Belediyye’ye gittim. //XXV-46// 

 

25 Mart Cum‘a ertesi 26 Recebülferd 

 

Nar eşrāfından Velībeyzāde Tevfīḳ Bey Defterdār Müteḳā‘idi Ḥācī Ḥasan Efendi ile 

geldiler. Nevşehir Maḥkeme-i Şer‘iyyesi’nden lehlerine ṣādır olan bir i‘lām-ı şer‘ī 

Evḳāf Dā’iresi’nden temyīz edilmiş olduğundan bir tavṣiyye istedimler. Şer‘iyye 

Re’īsi Kāmil Efendi’ye tesrī‘ için bir mektūb verdim.  

 

26 Mart Pāzār 27 Recebülferd 
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Đstanbul’da Ayasofya civārında Yerebatan’da muḳīm Necmeddīn Mollā Beyefendi’ye 

bir mektūb yazdım. Ḥaḳḳī’nın üzerinde benden ziyāde taḫṣīli ḥaḳḳı bulunduğundan 

veche-i taḫṣīli ḫuṣūṣunda ṣalāḥiyyetdār olduğunu bildirdim ve māddī düyūnumu 

inşā’allāh te’diyye edeceğimi söyledim.  

 

‘Avnī’ye de cevāb yazdım. Pederlerinin vefātından ta‘ziyye ettim. Kardeşleriyle 

berāber ḥüsn-i ḥāl ve imtizācın muḥāfażasını tavṣiyye ettim.  

 

Bugün gelen ajansta Asyā-yı Ṣuġrā’nın taḫliyyesi üzerine ṣulḥ için tavassuṭ-ı düvelī 

vuḳū‘bulmuştur. //XXV-47// [sayfa XXV-48 boş] 

 

29 Mart Cehārşenbih 30 Recebülferd 

 

Ağaoğlu Aḥmed Bey’e Ankara’ya mektūb yazdım. Bizim ‘Āṣım Faḫrī’nin Rusya’ya* 

[*��7	� yazılmış] taḫṣīl için gönderilmesine delāletini ricā ettim. //XXV-49// 

 

31 Mart Cum‘a 2 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Avanos Müftīsi Ḥāfıż Aḥmed Efendi geldi. Maḫdūmu Ẕekeriyā Efendi Kırşehri 

Encümen-i ‘Đlmīsi’nde bilimtiḥān Avanos müderrisliğine ta‘yīn kılınmış ve evrāḳı 

Şer‘iyye Vekāleti’ne gitmiş olduğundan vekālet-i müşārünileyhāya taṣdīḳ-i 

me’mūriyyeti için bir tavṣiyye ricā etti. Vekīl Fehmī Efendi’ye bir mektūb yazdım.  

 

Na‘īm Efendi’nin dāmādı Niğdeli Vecdī* [*ى��	 yazılmış] Efendiyle ‘ā’ilesi ve 

kerīmesi bugün Niğde’den geldiler. //XXV-50// 

 

Vāridāt:  Mart  Meṣārifāt: 

Pāra Ġurūş Beyānı  Pāra Ġurūş Beyānı 

Baġçe için Ḥācī Aḥmed Ağa’ya  lira 5 

Mart beşte verilmiştir. 

Karayazı’daki kirizme için 

Ḫalīl Efendi’ye altı lira   lira 6 
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Gübre için ‘Ākif Ağa’ya   

 verilmek üzere Aḥmed Ağa’ya   12 

25      23 

bir teneke gaz    0 5 

      28 

Nevşehir’e giderken refīḳaya   07 

Karayazı için     35 

tekrār Ḫalīl Efendi’ye   0 1 //XXV-

51// [sayfa XXV-52-54 faṣl-ı şitā sā‘at cedvelleri ile muḫṭırası, XXV-55’de nīsān 

taḳvīmi basılı] 

 

1 Nīsān Cum‘a ertesi 3 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Rāḥatsızım. 

 

2 Nīsān Pāzār 4 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ḫastalığım devām ediyor. //XXV-56// 

 

3 Nīsān Pāzār ertesi 5 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ḫastalığım devām ediyor.  

 

4 Nīsān Salı 6 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ḳayṣeriyye’den Faḫrī iki māh müddetle me’ẕūniyyetle geldi. //XXV-57// 

 

5 Nīsān Cehārşenbih 7 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Eyyūb Ṣabrī Bey’den cevāb aldım. Şu‘be Re’īsi’nin tebdīlini x Müdāfa‘a-i Milliyye 

Vekāleti Müsteşārı ḳaṭ‘iyyen va‘ad etmiştir.  

 

6 Nīsān Pençşenbih 8 Şa‘bānülmu‘ażżam 
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Baġçeyi Ḥācī Aḥmed Ağa buduyor. //XXV-58// 

 

7 Nīsān Cum‘a 9 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ürgüb’ün yeni Şu‘be Re’īsi ziyārete geldi. Vaḳtinden evvel iḫtiyār olduğu sözlerinden 

anlaşılıyor.  

 

Ḳayṣeriyye’den Yedekçizāde Ḥüseyin Bey’den bugün aldığım 6 Nīsān 38 ta’rīḫli 

telgrafnāmede Ḥācīlarlızāde Muṣṭafā Efendi’nin Mersin ṭarīḳiyle ḥareket ettiği iş‘ār 

olunuyor.  

 

8 Nīsān Cum‘a ertesi 10 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ṣabāḥleyin Ḳāḍī Efendi’nin ḫānesine gittim. Oraya Nevşehir Başkātibi Meḥmed Bey 

geldi. Yarın refīḳamın Nevşehir’den ‘avdet edeceğini söyledi. //XXV-59// 

 

9 Nīsān Pāzār 11 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Refīḳam bugün ‘avdet edemedi.  

 

10 Nīsān Pāzār ertesi 12 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Refīḳam Nevşehir’den bugün ‘avdet etti. //XXV-60// 

 

11 Nīsān Salı 13 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Rāḥatsızlığım tezāyüd ediyor.  

 

12 Nīsān Cehārşenbih 14 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Bugün de rāḥatsızım. //XXV-61// 

 

13 Nīsān Pençşenbih 15 Şa‘bānülmu‘ażżam 
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Ḫastalığım devām ediyor.  

 

14 Nīsān Cum‘a 16 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Nevşehir’den Doktor Danāil ve Doktor Māhir Efendiler geldiler. Ürgüb’de Menelaos 

ile birlikte konsültü ettiler. Verdikleri ‘ilāclar Ürgüb’de bulunamadı. Faḫrī aḫşām 

üzeri Nevşehir’e gitti. //XXV-62// 

 

15 Nīsān Cum‘a ertesi 17 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Faḫrī Nevşehir’den ‘avdet etti. ‘Đlācları getirdi.  

 

16 Nīsān Pāzār 18 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Biraz iyiliğe döndüm. //XXV-63// 

 

17 Nīsān Pāzār ertesi 19 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Süt ile yoğurttan mā‘adā hīç bir şey yiyemiyorum.  

 

18 Nīsān Salı 20 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Pek ḥālsizim yataktan çıkamıyorum. //XXV-64// 

 

19 Nīsān Cehārşenbih 21 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Dersa‘ādet’te Münīr Bey’den Ürgüb’de Đlya Efendi vāsıṭasıyla muḫaṣṣeṣātımdan iki 

yüz lira gönderilmiştir.  

 

Doktor Menelaos’un Ürgüb’de kalmasını Dāḫiliyye Vekīli Fetḥī Bey’den ricā ettim.  

 

20 Nīsān Pençşenbih 22 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ebegümeci ḫōşāb gibi ba‘ẓı ḫafīf şeyleri yiyorum. Faḳaṭ ḥālā yataktayım. //XXV-65// 
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21 Nīsān Cum‘a 23 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz Ḥuḳūḳ Dā’iresi Re’īsi ‘Abdullāh Efendi’den mektūb 

aldım. Đşin kesretinden x mektūb yazamadığından şikāyet ediyor.  

 

22 Nīsān Cum‘a ertesi 24 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Doktor Đbrāhīm Bey evinden çıkmaya başladı.  

 

Doktor Menelaos dişlerinden muẓṭaribdir. Ṣūreti şişti Sinason’da yatıyor. 

Üçgündenberi* [*2�2&�ى	%�	ا yazılmış] gele gelemiyor. //XXV-66// 

 

23 Nīsān Pāzār 25 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Ḫānede derūnunda geziniyorum faḳaṭ ḥālsizlik bāḳīdir. Đnşā’allāh ramaẓān-ı şerīfi 

kolaylıkla tutarım.  

 

24 Nīsān Pāzār ertesi 26 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Bugün vārid olan ajansta* [*,� Z2ا�ا yazılmış] 21 Nīsān 338 ta’rīḫli bir Đstanbul 

telgrafında Berlin’de Doktor Bahā’eddīn Şākir ile Cemāl ‘Azmī Beylere bir su’iḳaṣd 

icrā edilmiş ise de hangisinin vefāt ettiği ḥaḳḳında tafṣīlāt yok imiş. Kātiller firār 

etmiş. Ermeni oldukları şāyi‘ imiş.  

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın şehādetinden dolayı birāderi ‘Abbās Paşa’ya yazdığım 

ta‘ziyyenāmeyi Roma’nın Bāb-ı ‘Ālī Mümessili ‘Osmān Niżāmī Paşa’ya göndermiş 

idim. 22 Mart 922 ta’rīḫli cevābı Ankara Ḥükūmeti vāsıṭasıyla geldi. //XXV-67// 

 

25 Nīsān Salı 27 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Aşçı Ümmühān kadın bugün gitti. 25 Şubāṭ 38 muḫṭıraya bak.  

 

26 Nīsān Cehārşenbih 28 Şa‘bānülmu‘ażżam 



 

 

809 

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’ye cevāb yazdım. Ḥaḳḳī’ya yazdığım mektūbu da leffen 

gönderdim. //XXV-68// 

 

27 Nīsān Pençşenbih 29 Şa‘bānülmu‘ażżam 

 

Bugün gelen ajansta Doktor Bahā’eddīn Şākir’in vefāt ettiğini Cemāl ‘Azmī Bey’in 

ağır mecrūḥ bulunduğu muḥarrerdir.  

 

28 Nīsān Cum‘a 1 Ramaẓānülmübārek 

 

Bugün ramaẓān-ı şerīftir. Ḥālā yatakta yatıyor isem de lehulḥamd oruc tutuyorum. 

//XXV-69// 

 

29 Nīsān Cum‘a ertesi 2 Ramaẓānülmübārek 

 

Rāḥatsızım faḳaṭ Allāhıma çok şükür ṣıyāmdan hīç müştekī değilim.  

 

Fetḥī Bey’den telgraf aldım “Ṭabīb Minelaos Efendi’nin Ürgüb’de ibḳāsı Niğde 

Mutaṣarrıflığı’na yazılmıştır Efendim.” 

 

27 Nīsān 38 

 

Dāḫiliyye Vekīli  

Fetḥī.” 

 

30 Nīsān Pāzār 3 Ramaẓānülmübārek 

 

Ḥālīmde tebeddül yoktur. //XXV-70// [sayfa XXV-71’de basılı nisan varidat cetveli, 

XXV-72’de de mayıs takvimi var] 

 

1 Mayıs Pāzār ertesi 4 Ramaẓānülmübārek 

 

Doktor geldi “Havā iyi olursa yarın biraz çık.” dedi.  
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Māliyye vekāletine intiḫāb olunan Gümüşḫāne Meb‘ūsu Ḥasan Fehmī Bey’e telgrafla 

tebrīk yazdım. 

 

2 Mayıs Salı 5 Ramaẓānülmübārek 

 

Bugün sā‘at sekizde merkeb ile baġçeye ḳadar gittim. Faḫrī ve Sa‘dī Efendiler birlikte 

idiler. Sā‘at on bir buçukta ‘avdet ettim. //XXV-73// 

 

3 Mayıs Cehārşenbih 6 Ramaẓānülmübārek 

 

Antalya’da Behcet Bey’den ve Antalya Müftī-i Sābıḳı Aḥmed Ḥamdī Efendi’den 

Mersin’de Doktor Reşīd Bey’den Ramaẓān tebrīkini müştemil telgraflar aldım.  

 

Midḥat Şükrī Bey’den Ankara’dan mektūb aldım cevābını yazdım. Nāfı‘a Vekīli 

Feyẓī Bey’e yazdığım mektūb ile gönderdim.  

 

4 Mayıs Pençşenbih 7 Ramaẓānülmübārek 

 

Ḳalbden rāḥatsızım. //XXV-74// 

 

5 Mayıs Cum‘a 8 Ramaẓānülmübārek 

 

Berlin’den Rā’if’ten mufaṣṣal mektūb aldım. Ḥaḳḳī Münih’te taḫṣīline devām 

etmiyor. Berlin’e gönderilmiş. Rā’if Bey’in mektūbu mündericātı şāyān-ı ese eseftir* 

 Dayılık şi‘ārına hīç yakışmaz. Faḳaṭ ne yapacaksın māddī .[yazılmış اc7 د�*]

mecbūriyyeti yoktur. Mektūbu ta’rīḫi 3 Nīsān’dır 922. Antalya ṭarīḳiyle göndermiş 

melfūflarıyla berāber maḥfūżdur.  

 

6 Mayıs Cum‘a ertesi 9 Ramaẓānülmübārek 

 

Ankara’dan ‘Abdullāh ‘Azmī Efendi’den mektūb aldım. Evḳāf Bankası’yla müstesnā 

evḳāf ḥaḳḳında müṭāla‘amı soruyor. Ta’rīḫi 2 Ramaẓāndır 340. //XXV-75// 
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7 Mayıs Pāzār 10 Ramaẓānülmübārek 

 

Antalya’da Behcet Bey ile Müftī-i Sābıḳ Ḥamdī Efendi’ye telgrafla cevāb yazdım.  

 

8 Mayıs Pāzār ertesi 11 Ramaẓānülmübārek 

 

“Đstanbul’da Necmeddīn Mollā Beyefendi Ḥaẓretlerine 

 

Ḥaḳḳī Berlin’de imiş. Ürgüb’e gelm gönderilmek üzere Đstanbul’a celbi 

müsterḥemdir. Taḳdīm buyuracağınız maṣrafı ilk verilecek muḫaṣṣeṣātımdan Münīr 

Bey kardeşimizin vermesi mercūdur.  

 

Berlin – Mersin daha da ucuz ise doğru Mersin’e göndersinler. Rā’if’in tavsīṭ edilmesi 

her ḥālde mütemennādır kardeşim Efendim.  

 

Ḫayrī.”  

 

Telgraf yazıldı //XXV-76// 

 

9 Mayıs Salı 12 Ramaẓānülmübārek 

 

Ürgüb’e bu gece yağmur yağdı faḳaṭ ġayrıkāfīdir.  

 

10 Mayıs Cehārşenbih 13 Ramaẓānülmübārek 

 

Ankara’dan Đzmir Meb‘ūsu Taḥsīn Bey’den mektūb aldım. Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib 

Meb‘ūsu Muṣṭafā Ḫulūṣī Efendi’den de bir mektūb aldım. //XXV-77// 

 

11 Mayıs Pençşenbih 14 Ramaẓānülmübārek 

 

Midḥat Şükrī Bey’in Ankara’dan Đstanbul’a gittiğini Yenigün yazıyor. //XXV-78// 

 

13 Mayıs Cum‘a ertesi 16 Ramaẓānülmübārek 
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Necmeddīn Mollā Beyefendi’den aldığım cevāb telgrafı 

 

“Ürgüb’de Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Ḥaḳḳī için Münih’te bulunan bacanağım Kemāl Bey’e pāra ve ta‘līmāt gönderdim. 

Merāḳ buyurmayınız. Mektūbum da postadadır.  

 

Necmeddīn 

 

11 Mayıs 338.”  

 

14 Mayıs Pāzār 17 Ramaẓānülmübārek 

 

Münīr Bey’e mektūb yazdım. Ḥaḳḳī ile berāber Su‘ād ile Münīb’in de Mersin 

ṭarīḳiyle Ürgüb’e gönderilmelerini yazdım.  

 

‘Ömer Bey’in dāmādı ‘Ādil Bey’e de bir mektūb yazdım – Refīḳanın maġāza 

ḥiṣṣesiyle Çakmakçılar’da bulunan odaların satılması muvāfıḳ olduğunu ve kendisine 

vekāletnāme göndereceğini bildirdim. //XXV-79// 

 

15 Mayıs Pāzār ertesi 18 Ramaẓānülmübārek 

 

Bugün öğleden sonra Faḫrī Doktor Minelaos ile merkebler ile Sinason’a gittim. Üç 

sā‘at ḳadar Panko Vasil’in ḫānesinde oturdum. Sā‘at on birde Ürgüb’e ‘avdet ettik. 

Lehulḥamd havā iyi te’sīr yaptı. //XXV-80// 

 

17 Mayıs Cehārşenbih 20 Ramaẓānülmübārek 

 

Necmeddīn Mollā Beyefendi’nin iki ḳıṭ’a mektūbunu aldım. Biri 1 Ramaẓān 

ta’rīḫlidir.  

 

18 Mayıs Pençşenbih 21 Ramaẓānülmübārek 
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Bugünkü ta’rīḫle Necmeddīn Mollā Bey’e cevāb yazdım. Şirket-i Ḫayriyye 

ḥiṣṣesinddārānının ictimā‘ında ṭarafımdan vekīl olduğuna dā’ir vekāletnāmeyi de 

gönderdim. //XXV-81// 

 

19 Mayıs Cum‘a 22 Ramaẓānülmübārek 

 

Đki gündenberi rāḥatsızlığım teşeddüd etti. Geceleri uyuyamıyorum.  

 

20 Mayıs Cum‘a ertesi 23 Ramaẓānülmübārek 

 

Ürgüblü Đlya Efendi vāsıṭasıyla Münīr Bey’den iki yüz kırk lira geldi. Pārayı Ḥākim 

Sa‘dī Efendi getirdi. //XXV-82//104 
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ANMERKUNGEN 

                                                 
1 Sayfa 4: Đttihâd ve Terakkî’ye en çok çatan gazetelerden Serbestî gazetesinin 

başyazarı Hasan Fehmî Bey, 6-7 Nisan 1909 gecesi Galata Köprüsü 

üzerinde öldürülür ve katili bulunamaz. Katilin daha sonra Mustafâ 

Kemâl’e karşı hazırlanan Đzmir suikasdı üzerine idam hükmü giyen 

Đttihâdcılardan Abdülkâdir olduğu sözü o zaman dolaşmıştı. Derhal 

Hasan Fehmî’nin Đttihâd ve Terakkî’ce öldürülmüş olduğu ve 

hükümetin de Cemiyyet’e bağımlı olduğu için öldüreni 

yakalattıramadığı sözü yayılır ve havayı büsbütün zehirler. (Bayur, 

Türk Đnkılâbı Tarihi, Cilt I.2., sayfa 183).  

 
2 Sayfa 6: Adana Kıtali: Đstanbul’daki bu kargaşalıklar [31 Mart Vakası] sırasında 

Adana havalisinde de Ermenilerle bir çok çarpışmalar olur, epey kann 

dökülür ve oraya asker göndermek lāzım gelir. Keza bazı yabancı 

savaş gemileri de olay dolayısıyla Adana kıyılarına gelir.  

 

Bu olayı doğuran ana sebep Meşrutiyetten sonra o havali Ermenilerinin 

kapılmış oldukları bazı hayallerdir. Arap ve Selçuk istilāları üzerine 

Kafkas’dan Kilikya’ya hicret eden Ermenilerle, Haçlılar savaşları 

sırasında, orada, onların himayesi altında kurulmuş olan “Küçük 

Ermenistan” devletini, Ermenilerin orada azlık olmalarına rağmen, 

yeniden canlandırmak sevdasına düşen komiteler, Meşrutiyetten sonra 

orada bir düziye bu propagandayı yapmışlar, Ermeni armalariyle 

gösteriler tertip etmişler, boyuna silāhlanmıya koyulmuşlar ve ora 

Türklerinin de vaktiyle Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’daki 

Türklerin ākıbetlerine uğruyabilecekleri endişesini uyandırmışlardır.  

 

Durum bu merkezde iken Đstanbul’daki 31 Mart olayı haberi gelince 

önce Adana’da Türklerle Ermeniler biribirine girerler ve bu hal gitgide 

oldukça büyük bir havaliye yayılır. Oradaki vali ve komutanın 

beceriksizliği yüzünden, hâdisenin önüne geçmek ve yayılmasına mâni 

olmak kabil olmaz. (Bayur, Türk Đnkılābı Tarihi, Cilt I.2., sayfa 196).  
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3 Sayfa 22:  Ḳānūn-i Esāsī’nin 40. Māddesi: Her me’mūriyyetin veżā’ifi niżām-ı maḫṣūṣ ile 

ta‘yīn olunacağından her me’mūr kendi vażīfesi dā’iresinde mes’ūldür.  

 

Midḥat Paşa Ḳānūnu’nun 35. Māddesi: Vükelā ile Hey’et-i Meb‘ūān arasında 

iḫtilāf olunan māddelerden birinin ḳabūlünde vükelā ṭarafından ıṣrār olunup da 

meb‘ūān cānibinden ekeriyyet-i ārā ile tafṣīlen esbāb-ı mūcibe beyānıyla 

ḳat‘iyyen ve mükerreren reddedildiği ḥālde vükelānın tebdīli veyāḫūd müddet-i 

ḳānūniyyesinde intiḫāb olunmak üzere Hey’et-i Meb‘ūān’ın fesḫi münḥaṣıran 

yed-i iḳtidār-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’dedir. (Midḥat Paşa Ḳānūnū’ndan maksat 

1876 Ḳānūn-i Esāsīsidir). 

 
4 Sayfa 29: Malisorlar: Hıristiyan Arnavudlar.  

 
5 Sayfa 39: Ḳānūn-i Esāsī’nin 35. Māddesi: Vükelā ile Hey’et-i Meb‘ūān arasında iḫtilāf 

vuḳū‘unda vükelā re’yinde ıṣrār edip de meb‘ūan cānibinden ḳat‘iyyen ve 

mükerreren reddedildiği ḥālde vükelā yā Meb‘ūanın ḳarārını ḳabūle veyā 

isti‘fāya mecbūrdur. Đsti‘fā taḳdīrinde yeni gelen Hey’et-i Vükelā hey’et-i 

sābıḳanın fikrinde ıṣrār eder ve Meclis esbāb-ı mūcibe beyānıyla yine 

reddederse yedinci mādde mūcebince intiḫābāta başlanılmak üzere Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī meclisi fesḫedebilir faḳaṭ Hey’et-i Cedīde-i Meb‘ūān 

evvelki hey’etin re’yinde ebāt ve ıṣrār ederse Meclis-i Meb‘ūān’ın re’y ve 

ḳarārının ḳabūlü mecbūrī olacaktır.  

 
6 Sayfa 40: Bu defter iki cilt halinde Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında mevcuttur. 

Birinci cildinin başlığı “‘Abdülḥamīd’e Jurnal Verenlerin Esāmīsi” olup elif-fe 

harfleriyle başlayan adları ihtiva etmektedir. Đkinci cilt başlıksız olup ḳāf-ye 

harfleriyle başlayan adları ihtiva etmektedir. Đki ciltteki toplam künye adedi 

1500 civarında olup bunların bazılarının mükerrer künyeler olduğuna dair 

malumat vardır. Adların bazılarının karşısında faaliyetlerine dair tafsilat vardır. 

 
7 Sayfa 42: Taşnaksutyun Cem‘iyyeti: Ermeni Sosyalist Partisi. Đttiḥād ve Teraḳḳī ile 

beraber Sulṭān ‘Abdülḥamīd II’nin hal’ini müteakip meclise girmiştir. 
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8 Sayfa 46: Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin de Mason olduğu mukayyettir.  

 
9 Sayfa 47: Ḳānūn-i Esāsī’nin 25. Māddesi: Bir ḳānūna müstenid olmadıkça vergi ve 

rüsūmāt nāmıyla ve nām-ı āḫirle hīç kimseden bir akçe alınamaz. 

 
10 Sayfa 48: Merdita Ormanı: Arnavutluk’ta bir bölge.  

 
11 Sayfa 53: Ḳānūn-i Esāsī’nin 121. Māddesi (mu‘addel yüz yirmi birinci mādde): Hey’et-i 

A‘yān müẕākerātı ‘alenīdir faḳaṭ bir mādde-i mühimmeden dolayı müẕākerāt 

ḫafī tutulmak vükelā cānibinden veya Hey’et-i A‘yān a‘ẓāsından beş ẕāt 

ṭarafından teklīf olundukta hey’etin ictimā’ ettiği maḥall a‘ẓānın mā‘adāsından 

taḫliyye edilerek teklīfi red veya ḳabūl için ekeriyyet-i ārāya mürāca‘at 

olunur. 

 
12 Sayfa 67: Kāmil Paşa’nın bu mektubunun başındaki ihtiram cümlesi haricinde tam metni 

Hilmi Kāmil Bayur’un Sadrazam Kāmil Paşa – Siyasī Hayatı adlı eserinden 

(Sayfa 308-312) aynen aktarılmıştır (transkripsiyonu Osmanlıca metnin geri 

kalanına uydurularak):  

 

“ ... Şu bulunduğumuz tehlikeli ḥālin te’īri taḥtında olanlarımızın cidden 

muẓṭarib ve dilḫūn olmamaları ḳābil değildir. Aḥvāl-i idāre-i mülkiyye ve 

siyāsiyyede bīvuḳūf olan Đttiḥād-Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin nüfūẕ ve 

taḥakkümüne taba‘an, ḥükūmetin sālik olduğu saḳīm mesleğin intāc etmekte 

bulunduğu tehlike ve zorlukların sebebleri taḥlīl ve tedḳīḳ olundukça Memālik-

i Devlet-i ‘Aliyye’nin inḳısāma ma‘rūẓ bir ḥālde ve ḫilāfet-i seniyyenin 

tehlikede olduğu nümāyān olur. Zamānınızda sā’ir düvel-i mu‘ażżama, yalnız 

kendi ḳuvvetlerine istinād ile ḥuḳūḳ ve menāfi‘-i maḫṣūṣalarını te’mīn 

edemeyeceklerini idrāk ederek menfa‘atte müştereke müste‘id ve ṭarafdār dīger 

devletlerle ‘aḳd-i ittifāḳ ve bu ṣūretle muvāzene-i düveliyyede mevḳi‘lerini 

taḥkīm eyledikleri ḥālde Devlet-i ‘Aliyye’nin buna muvaffaḳ olamaması, 

yalnızlıkla dīger devlet ve milletlerin iḥtirāṣāt ve ta‘arruẓātına ma‘rūẓ bir vādī-i 

infirādda kalmasına bādī olmuştur.  
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Şimdi, menāfi‘-i ticāriyye ve iḳtiṣādiyyesi olan devletlerden, meslek-i 

siyāsīlerine en ziyāde i‘timād edebileceğimiz Đngiltere ve Fransa olduğundan, 

devr-i sābıḳta Đngiltere’nin müżāharatına nā’iliyyetimiz için ittifāḳına, Ḫāḳān-ı 

Sābıḳ’ı imāleye ne derece çalıştığım ḫāṭırāt-ı ‘ācizānemde mübeyyen ve Bāb-ı 

‘Ālī ḳuyūdu ile müberhendir. Ne çāre ki Sulṭān ‘Abdülḥamīd, Rusya 

maġlūbiyyetinin te’īri taḥtında, incizāb-ı ḫavf ile selāmet-i nefsi Rusya’nın 

ittifāḳında aramakta ve devlet-i müşārünileyhā daḫī vesā’iṭ-i maḫṣūṣası ile 

Sultān ‘Abdülhamīd’in dōstluğunu kendi ṭarafına ḥaṣretmek için bilcümle 

mesā‘īsini ibẕāl ve bāḫuṣūṣ Rusya’nın o vaḳit raḳībi olan Đngiltere’yi nażar-ı 

şahāneye en büyük düşman gibi göstermiş olduğundan ma‘rūẓāt-ı ‘ācizānemle 

Ḫünkār’ın taḥvīl-i fikr-i ābiti ḳābil olamayıp, binā’en‘aleyh Devlet-i ‘Aliyye, 

beyneddüvel mu‘īnsiz kalmakla ba‘ẓı devletlerin iḥtirāṣātına ma‘rūẓ kalarak, 

Rusya ve Avusturya politikası arasında ‘ināyetiyle inḳılāb-ı mes‘ūdun vuḳū‘u 

ve Ḳānūn-i Esāsī’nin i‘lānı üzerine, vilāyāt-ı elāe, bu devletlerin muẓır 

teşebbülerinden kurtulup, ma‘māfih ‘umūm taṣavvurātından olan 

Bulgaristān’ın istiḳlāli i‘lān ve binnetīce Bosna-Hersek daḫī Avusturya 

memālikine ilḥāk olunmuştur.  

 

 Cümlenin ma‘lūmu olduğu üzere, te’sīs olunan ḥükūmet-i meşrūṭanın ittiḫāẕ ve 

ta‘ḳīb eylediği meslek-i sālim, dāḫilen ve ḫāricen ‘umūma emniyyetbaḫş 

olmasıyla, idāre-i devlet, taḥt-ı intiżāmda deverāna başlayıp derḥāl Memālik-i 

‘Omāniyye’nin ervet-i ṭabī‘iyyesini mevḳi‘-i intifā‘a vaẓ‘ ile ma‘mūriyet ve 

teraḳḳiyyātına ḫidmet ve mu‘āvenet maḳṣadıyla bilcümle Avrupa 

sermāyedārlarının kasalarını açmış olduklarını müşāhede eden Đttiḥād ve 

Teraḳḳī Cem‘iyyeti’nin menfa‘atperestānı, işbu ervet kapılarının açılmasını 

da‘vet eden ḥāl, ricāl-i ḥükūmetin ḥā’iz-i ehemmiyyet olmalarından münba‘i 

olmayıp ṭabī‘ī bir şey olduğunu ve binā’en‘aleyh kendileri daḫī idāre-i 

ḥükūmeti ele almış olsalar hem kendileri, hem de memleket istifāde edeceği 

żanniyle münasīb bir vesīle ittiḫāẕ ederek infiṣāl-i ‘ācizānemi vuḳū‘a 

getirmişler ve kendi mensūblarından mürekkeb bir hey’et-i ḥükūmet teşkīli ile 

idāreyi ele almışlardı. Bu ṣūretle zimām-ı ḥükūmetin erbāb-ı ihtilālin ellerine 

geçtiğini görmüş olan sermāyedārān, derḥāl çekilip umūr-ı nāfı‘a 

teşebbüātının geri kaldığı ve ba‘dehu iḥdā olunan iḫtilāllerde naṣıl kanlar 
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döküldüğü müstaġnī-i ‘arẓ olup elḥāṣıl “Jön Türk” nāmıyla teşekkül eden 

Cem‘iyyet ḥükūmeti, çünki ḥükūmet-i meşrūṭa ḳā‘idesi üzerine infāẕ-ı aḥkām 

edemediğinden idāre-i ‘örfiyye i‘lānıyla uṣūl-i idāre-i müstebiddeyi i‘āde 

ederek gerek merkezde ve gerek vilāyetlerde iş bilen me’mūrlar açığa çıkarılıp 

yerlerine Cem‘iyyet’e mensūb ādamlar naṣbedilmesiyle bunlar, tecrübeli ve iş 

bilen kimseler olmadığından Cemiyyet’in ta‘līmātına tıba‘an ittiḫāẕ eyledikleri 

meslek-i saḳīmde, ahālīyi dilgīr ederek, Arnavudluk, ‘Arabistān ve Yemen’de, 

vuḳū‘bulan ihtilāllerde gerek ‘asākir-i şāhāneden ve gerek ahālīden beyhūde 

bunca kanlar dökülmüş, milyonlarca lira ṣarf ve heder olup Cem‘iyyet 

ḥaḳḳında nefret-i ‘umūmiyyeyi da‘vet etmekten başka bir netīce ḥāṣıl 

olmamıştır.  

 

Ba‘dehu Cem‘iyyetçe ‘āleme meydān okurcasına iżhār olunan ṭavr-ı ḥareket, 

düvel-i müteḥābbeyi daḫī dilgīr ederek bu ḥāle karşı mücāvir ḥükūmetler, 

tedābīr-i lāzime ittiḫāẕına müsāra‘at ve dīger devletler netīce-i ḥāle medd-i 

nażar-ı diḳḳat eyledikleri sırada Đtalya Devleti, sefāretin birinci notasında 

mübeyyen olduğu üzere Devlet-i Aliyye’ye değil, Cem‘iyyet ‘aleyhinde olarak 

i‘lān-ı ḥarb ile Ṭrāblusġarb ve Binġāzī’yi ẓabṭ ve istīlāya ḳıyām eylemiştir.  

 

Muḫill-i ‘ahd olan bu ta‘arruẓa karşı Đngiltere, Fransa ve Rusya devletlerinin 

bīṭaraf bulunmaları ma‘nīdārdır. Bu ‘ibret dersi bize kāfī olmazsa dīger 

tecāvüzlere de intiżār olunmalıdır. Bu reviş-i ḥālin sonu (Allāh esirgesin), 

pāylaşılmadır. Bugünkü gün Girit ile Rumeli ḳıṭ‘ası muḳāsemeye ma‘rūẓdur. 

Bu bābdaki ḥissiyyāt-ı ‘ācizānemin müstenid olduğu ma‘lūmatı taḥrīren taḳdīm 

edemem.  

 

 Cem‘iyyet erbābı, ḥaḳā’iḳ-i aḥvāle vāḳıf olsalar, hem devletin, hem de kendi 

nefislerinin selāmeti için ḥükūmet idāresi işlerine müdāḫeleden el çekerek 

ḫayır işleri ile iştiġāl eylemeleri iḳtiẓā eder. ‘Aksi taḳdīrde Ḫāḳān-ı Sābıḳ 

zamanında istibdādı ortadan kaldırmak için żuhūra gelen veḳāyi‘-i ḫayriyye 

miillū gene Ordu-yı Hümāyūn’un iştirākiyle ḳarīben vuḳū‘u ṭabī‘ī olan iḫtilāl, 

şimdiki istibdādı daḫī maḥvedeceği şübhesizdir.  
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 Efkār-ı ‘umūmiyye, Avrupa’da daḫī Đtalya’nın tecāvüzāt-ı ġayri muḥiḳḳesi 

‘aleyhinde ise de ḥükūmetler için tebdīl-i ḳarāra bu kāfī değildir. Almanya, 

kendi müttefiḳleri olan Đtalya ve Avusturya’nın menāfi‘ine müżāharattan 

ayrılamaz. Đngiliz ḥükūmetinin bulunduğu bīṭaraflık ḥālinden çıkıp Devlet-i 

‘Aliyye’nin ḥuḳūḳunu muḥāfaża edebilmesi esbābını bizim istiḥẓār eylememiz 

lāzımdır. Đngiltere ile ṭarīḳ-i i’tilāfa girmek için şu sırada buraca iyi bir zemīn-i 

sālim ḥāẓırlanmış ise de, bu ṭarīḳe girmek, ortada ḥā’il olan cem‘iyyet-i 

ḫafiyyenin def‘i ile ve Memālik-i ‘Osmāniyye’de ḥükūmete ṭarafdār veyā 

ḫilāfgīr fırḳaların gerek vaẓ‘-ı ḳavānīnde ve gerek vükelānın icrāātını 

murāḳebede hīçbir ṭarafın nüfūẕu taḥtında olmayarak müẕākere-i mevādd ve 

i‘ṭā-yı re’ye serbest olmalarından ‘ibārettir.  

 

 Đngiltere ile meyānede ḥāṣıl olacak i’tilāfa Fransa ile Rusya’nın ittibā‘ 

edecekleri derkārdır. Eğer Cem‘iyyet erbābı bu īẓāḥāta ḳāni‘ olmazlarsa 

kendileriyle bilistişāre fikir te‘āṭīsi mümkindir.  

 

 Görelim: Evvelā, dāḫilen ahālīce Cem‘iyyet ‘aleyhinde peydā olan nefret-i 

‘umūmiyyenin izālesi ḳābil midir? āniyyen, Cem‘iyyet’ten dilgīr olan devlet 

ve milletlerin teveccühātını Cem‘iyyet lehine çevirmek mümkin midir? Eğer 

ḳābil ve mümkin ise bu bābda Cem‘iyyetçe düşünülen çāre nedir? Memālik-i 

‘Osmāniyye’yi muḳāsemeye mebde’ olmak üzere Đtalya’nın bize açtığı 

muḥārebenin önünü almak, kan dökülmesini men‘ ile Ṭrāblus ve Binġāzī’yi 

istīlādan kurtarmak için hangi ḳuvvete istinād olunmaktadır? 

 

Her ne şıḳ ile olursa olsun bu vilāyetin taḫlīṣi ümmīdi ẓa‘īf olup buraları elden 

gider ise, Girit mes’elesi ẕāten beyneddüvel mevẓū‘-ı baḥ olmasıyla, bunun 

daḫī ‘aleyhimizde ḥallolunması, Balkan ḥükūmetlerinin ḥırṣını taḥrīk 

edeceğinden açılacak bir çok ġā’ilelere mu‘īnsiz, yalnız Ordu-yı Hümāyūn ile 

naṣıl muḳābele olunabilecek ve bu ġā’ilelerle uzun müddet uğraşmak 

milyonlarca liralar ṣarfına muḥtāc olduğundan nereden ve ne vechile istiḳrāẓ 

‘aḳdi mümkin olacak?  
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Ma‘azallāh reviş-i ḥāl buralara ḳadar varırsa ve Rumeli ḳıṭ‘ası elden giderse, 

çünki Cem‘iyyet ṭarafından Mıṣır’da Hiẕbülvaṭanī taḥrīk edilmesinden dolayı 

Ḫidīviyyet-i Mıṣriyye, Cem‘iyyet’ten münfa‘il ve Đngiltere daḫī ‘aynı ḥālden 

dilgīr olduklarından böyle bir muḳāseme ḥālinde Mıṣırlılarda Devlet-i 

‘Aliyye’nin Mıṣır’ı ḥimāyeye iḳtidārı kalmadığı i‘tikādiyle Ḫidīv’in salṭanat-ı 

seniyyelerine olan ṣadāḳatlerine raġmen Bulgaristān gibi Mıṣır’ın istiḳlālini 

i‘lān ve Đngiltere’nin Mıṣır’da ve Sūdān’da olan ḥuḳūḳ ve menāfi‘ini te’mīn 

için aralarında mu‘āhede ‘aḳdine ḳıyām edecek oldukları taḳdīrde Cem‘iyyetçe 

bunun men‘i naṣıl mümkin olacak? Ve bu ḥālde Yemen, Memālik-i 

‘Osmāniyye’ye olan irtibāṭını fekkedeceği şübhesiz olduğundan Ḥicāz ile 

ḫilāfet-i seniyyenin ḥāl ve mevḳi‘i ne şekil alacak? Rusya şimdiden Boğaz 

mes’elesini meydāna koymuş olmakla Anadolu cihetinde bizimle ne rol 

oynayacak?  

 

Buraları şāyān-ı tefekkür müṭāla‘āttan olduğundan Cem‘iyyet’in aḥvāl-i 

ma‘rūẓa ḥaḳḳında ‘umūma ḳanā‘atbaḫş olacak cevābları her ne ise beyān 

etmeleri ve çünki bundan maḳṣad-ı aṣlī kan dökülmesinin men‘i māddesi olup 

veḫāmet-i cāriyyenin ḥāẓırlamakta olduğu iḫtilālin ilk hücūmuna Cem‘iyyet 

erbābı hedef olarak ṭarafdārānı daḫī ta‘ḳībden yakayı kurtaramayacakları reviş-

i ḥālden istidlāl edilmekte olması ile hem vaṭanın, hem de Cem‘iyyet’in böyle 

bir korkulu ḥālden viḳāyesi için Cem‘iyyet-i Đttiḥādiyye, ḥükūmet-i 

icrā’iyyenin mes’ūliyyetini kendi ‘uhdesinde ibḳā ederek helāke ma‘rūẓ 

kalmaktan ise umūr-ı ḥükūmete cāhilāne müdāḫelelerden ferāġat ve cümleye 

i‘lān-ı keyfiyyetle ba‘demā ḥükūmetin ḥimāyesi taḥtında ḫayır işleri ile iştiġāl 

etmeleri evlā olacağı cihetle Meclis-i Meb‘ūān Cem‘iyyet mensūbīniyle 

ḫilāfgīrāndan mürekkeb bir komisyonda müẕākerāt-ı maṣlaḥatla ḳarārın ḥuẓūr-ı 

şehriyārīlerine ‘arẓolunması ve elyevm emārāt-ı żāhireye göre muḳāsemeye 

ma‘rūẓ olan vaṭanın selāmeti ile berāber Ḫilāfet-i Seniyyelerinin daḫī ḫalelden 

ṣıyāneti emr-i ehemminin vaḳt ġaybetmeksizin taḥt-ı te’mīne alınması 

ḫuṣūṣuna irāde ve fermān buyurulması bābında ...” 

 
13 Sayfa 67: Bundan birkaç ay sonra Maḥmūd Şevket Paşa’nın da buna benzer bir düşüncesi 

olduğu Y.H. Bayur’un Türk Đnkılābı Tarihi adlı eserinden anlaşılmaktadır: “... 
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Mahmud Şevket Paşa’nın düşüncesi Trablus’un Çebel Garian’la birlikte 

Đtalya’ya bırakılması ve Trablus’un kalan kısmiyle Bingazi’nin Osmanlıda 

kalmasıdır.“ (Y. H. Bayur Türk Đnkılābı Tarihi Cilt I I Kısım I Sayfa 130). 

 
14 Sayfa 83:  Ḳānūn-i Esāsī’nin 36. Māddesi (mu‘addel otuz altıncı mādde): Meclis-i 

‘Umūmī mün‘aḳid olduğu zamānlarda devleti bir muḫāṭaradan veyāḫūd 

emniyyet-i ‘umūmiyyeyi ḫalelden viḳāye için bir ẓarūret-i mübreme żuhūr 

ettiği ve bu bābda vaẓ‘ına lüzūm görünecek ḳānūnun müẕākeresi için Meclis’in 

celb ve cem‘ine vaḳt müsā‘id olmadığı ḥālde Ḳānūn-i Esāsī aḥkāmına muġāyir 

olmamak üzere Hey’et-i Vükelā ṭarafından verilen ḳarārlar Hey’et-i 

Meb‘ūān’ın ictimā‘ıyla verilecek ḳarāra ḳadar bā irāde-i seniyye muvaḳḳaten 

ḳānūn ḥükm ve ḳuvvetinde olup ilk ictimā‘da Hey’et-i Meb‘ūān’a tevdī‘ 

edilmek lāzımdır.  

 
15 Sayfa 89: Ayastefanos Mu‘āhedenāmesi’nin Yirmidördüncü (yirmiüçüncü değil) 

Māddesi: Ḳal‘a-i Sulṭāniyye ile Ḫalīc-i Dersa‘ādet ḥāl-i sefer ve ḥaẓarda Rusya 

limānlarından gelen veyāḫūd Rusya limānlarına giden bīṭaraf devletler sefā’in-

i ticāriyyesine açık kalacaktır binā’en‘aleyh Devlet-i ‘Aliyye bin sekiz yüz elli 

altı aḥkāmı ḫilāfına olarak ba‘demā Karadeniz ve Azak Denizi limānları 

önünde i‘tibārī bir abluka vaẓ‘etmemeği ta‘ahhüd eder. 

 
16 Sayfa 90: Londra Mu‘āhedenāmesi’nin Đkinci Māddesi: Ḳal‘a-i Sulṭāniyye ve Baḥr-ı 

Siyāh boğazlarının bin sekiz yüz elli altı senesi martının otuzu ta’rīḫiyle 

muḳāvelenāme-i maḫṣūṣ ile vaẓ‘ ve te’sīs kılınmış olan mesdūdiyyeti ḳā‘idesi 

‘ahdnāme-i meẕkūrun aḥkāmını muḥāfażatan Bāb-ı ‘Ālī’ce lüzūmu görüldüğü 

ḥālde Ẕāt-ı Şevketsimāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī’nin meẕkūr boğazları vaḳt-i 

ḥaẓarda düvel-i müteḥābbe ve müttefiḳası sefā’in-i ḥarbiyyesine fetḥ ve küşād 

etmek ḥaḳ ve ṣalāḥiyyeti ile muḥāfaża ve ibḳā olunmuştur. 

 
17 Sayfa 94: Ḳānūn-i Esāsī’nin 7. Māddesi: Ḫuṭbelerde nāmının ẕikri ve meskūkāt darbı, 

ḳānūn-i maḫṣūṣasına tevfīḳan rüteb ve manāṣıb tevcīhi, nīşān i‘ṭāsı, ṣadr-ı 

a‘żam ve şeyḫülislāmın intiḫāb ve ta‘yīniyle ṣadr-ı a‘żamın teşkīl ve 

‘arẓedeceği vükelānın taṣdīḳ-i me’mūriyyetleri, īcābında vükelānın ‘aleluṣūl 
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‘azl ve tebdīli, ḳavānīn-i ‘umūmiyyenin taṣdīḳiyle i‘lān-ı mer‘iyyeti, devā’ir-i 

ḥükūmetin mu‘āmelātına ve ḳavānīnin ṣuver-i icrā’iyyesine müte‘allik 

niżāmnāmeler tanżīmi, her nevi‘ ḳavānīn teklīfi, aḥkām-ı şer‘iyye ve 

ḳānūniyyenin muḥāfaża ve icrāsı, eyālāt-ı mümtāzenin şerā’iṭ-i 

imtiyāziyyelerine tevfīḳan icrā-yı tevcīhātı, ḳuvā-yı berriyye ve baḥriyyenin 

kumandası, ḥarb i‘lānı, muṣālaḥa ‘aḳdi, mücāzāt-ı ḳānūniyyenin taḫfīf veyā 

‘afvı, Meclis-i ‘Umūmī’nin taṣvībiyle ‘afv-ı ‘umūmī i‘lānı, Meclis-i 

‘Umūmī’nin mī‘ādında küşād ve ta‘tīli, Meclis-i ‘Umūmī’nin aḥvāl-ı 

fevḳel‘ādede vaḳtinden evvel ictimā‘a da‘veti, otuz beşinci mādde mūcebince 

Meclis-i Meb‘ūān’ın üç ay żarfında intiḫāb olunup ictimā‘ etmek şarṭıyla ve 

Hey’et-i A‘yān’ın muvāfaḳatiyle ledeliḳtiẓā fesḫi, ‘alel‘umūm mu‘āhedāt 

‘aḳdi, ḥuḳūḳ-ı muḳaddese-i pādişāhīdendir. Ancak ṣulḥa ve ticārete ve terk ve 

ilḥāk-ı arāzīye ve teba‘a-i ‘osmāniyyenin ḥuḳūḳ-ı aṣliyye ve şaḫṣiyyesine 

ta‘alluḳ eden ve devletçe meṣārifi mūcib olan mu‘āhedātın ‘aḳdinde Meclis-i 

‘Umūmī’nin taṣdīḳi şarṭtır. Meclis-i ‘Umūmī’nin mün’aḳid olmadığı zamānda 

Hey’et-i Vükelā’nın tebeddülü vuḳū‘unda keyfiyyet-i tebeddülden mütevellid 

mes’ūliyyet hey’et-i lāḥiḳaya ‘ā’id olacaktır. 

 
18 Sayfa 99: Ḳānūn-i Esāsī’nin 38. Māddesi: Mu‘addel Otuz Sekizinci Mādde. Đstīẓāḥ-ı 

mādde için vükelādan birinin ḥuẓūruna Meclis-i Meb‘ūān’da ekeriyyetle 

ḳarār verilerek da‘vet olundukta ya biẕẕāt bulunarak yāḫūd ma‘iyyetindeki 

rü’esā-yı me’mūrīnden birini göndererek īrād olunacak su’āllere cevāb verecek 

yāḫūd lüzūm görürse mes’ūliyyeti üzerine alarak cevābının te’ḫīrini ṭaleb 

etmek ḥaḳḳını ḥā’iz olacaktır. Netīce-i istīẓāḥta Hey’et-i Meb‘ūān’ın 

ekeriyyet-i ārāsıyla ḥaḳḳında ‘adem-i i‘timād beyān olunan nāżır sāḳıṭ olur. 

Re’īs-i Vükelā ḥaḳḳında ‘adem-i i‘timād beyān olunduğu ḥālde Hey’et-i 

Vükelā hep birden suḳūṭ eder. 

 
19 Sayfa 107: Bu suikast 29 Mayıs 1908’de Selānik’de vukubulmuştur.  

 
20 Sayfa 119: Bu yemek listesi Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında mevcuttur. 
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21 Sayfa 134: Bu söz bu haliyle (eṭ-ṭarīḳ ümme’r-refīḳ) “önce yol sonra yol arkadaşı” 

manasına gelir. Doğrusu ise er-refīḳ ümme’ṭ-ṭarīḳ yani “önce yol arkadaşı 

sonra yol”dur.  

 
22 Sayfa 142: Taḳvīm-i Veḳāyi‘ gazetesinin 19 Temmuz 1328 Perşembe tarihli nüshasında 

müzakere zabıtlarına ulaşılamamıştır. 

 
23 Sayfa 160: Ṣabāḥ gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir. 

 
24 Sayfa 177: Ḳānūn-i Esāsī’nin 25. Māddesi: Bir ḳānūna müstenid olmadıkça vergi ve 

rüsūmāt nāmıyla ve nām-ı āḫirle hīç kimseden bir akçe alınamaz. 

 
25 Sayfa 190: “Sorumluluk söyleyene aittir.” mealinde Arapça söz.  

 
26 Sayfa 193: 93 Harbi’nde (1878 Osmanlı-Rus Ḥarbi) kumandan değiştirilmesi vakası: 

Rumeli cephesinde Tuna Ordusu umum kumandanı bulunan serdar-ı ekrem 

ünvanlı Çırpanlı ‘Abdülkerīm Nādir Paşa’nın Rusların Tuna’yı geçmesine 

mukavemet etmemesi yüzünden Đstanbul’a çağrılarak azli ve yerine 

Yenipāzār’daki ordu kumandanı Meḥmed ‘Alī Paşa’nın (mühtedi Karl Petroit) 

tayini. Bu azil ve tayin, Osmanlı ordusunda zaten pek olmayan müşterek harp 

planı ile sevḳ-i idare birliğini büsbütün bozmuş ve Rumeli cephesindeki 

hezimetin başlıca müsebbiblerinden olmuştur.  

 
27 Sayfa 211: Bu hadise Ḫalīl Menteşe’nin yayınlanmış hatıratının [Birgit, Orhan; Edgü, 

Ferit; Kaynardağ, Arslan; Mardin, Prof. Dr. Şerif; Yücel, Prof. Dr. Tahsin; 

Hızlan, Doğan (yay.) Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin 

Anıları. Hürriyet Vakfı Yayınları, Đstanbul 1986] Đsmail Arar ṭarafından 

hazırlanan giriş kısmında şöyle nakledilmektedir: “Ekim sonları veya Kasım 

başında bir gün, Halil Bey eski Evkaf Nāzırı Ürgüplü Hayri Efendi’nin 

Erenköy’deki köşkünde misafir olarak bulunduğu sırada, Đstanbul Polis 

Müdürlüğü siyasī kısmından gelen memurlar Hayri Efendi’yi alıp götürürler. 

Halil Bey’in de orada olduğunu bilseler, şüphesiz onu da tutuklayıp 

götüreceklerdir. Bu olay üzerine Halil Bey de saklanmak ve kaçmak ihtiyacını 
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duyar. Önce Đstanbul meb’usu Zohrab Efendi’nin Ayazpaşa’daki evinde 

saklanır.  

 

Birkaç gün sonra, bir gece, Alman Sefarethanesine iltica eder. Oradan, 

Dolmabahçe önünde demirli bulunan Goeben zırhlısına götürülür ve gene bir 

Alman gemisiyle Köstence’ye, oradan da Bükreş ve Viyana üzerinden Paris’e 

gider. [Sayfa 35]”  

  

 Hatıratın giriş kısmı Đsmail Arar ṭarafından hazırlanmış olup, aynı sayfadaki 

dipnotta bu ayrıntıların Ḫalīl Menteşe’nin oğlu Nahid Menteşe’nin Babam 

Halil Menteşe’nin Hayatından Kısa Notlar. Milās 1950 adlı eserinden alındığı 

açıklaması vardır. Sayfa numarası verilmemiştir. Bu esere ulaşamadık. Ḫalīl 

Menteşe’nin yayınlanmış hatıralarında bu vakaya dair kayıt yoktur.  

 

28 Sayfa 219: Đmām-ı A‘żam Ḥaẓretleri: Ḥanefī mezhebinin kurucusu Ebū Ḥanīfe. 

 
29 Sayfa 226: Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin mufassal bir hatırat kaleme almak niyeti ilk defa bu 

pasajda dile getiriliyor. 

 
30 Sayfa 226: Sa‘īd Paşa’nın istifası 16 Temmuz 1912 tarihinde vukubulmuştur.  

 
31 Sayfa 355: On ikinci defterin son sayfalarında bahsedilen Velī‘ahd Yūsuf ‘Đzzeddīn’in 

elinden çıkma vesikalardan biri bu sayfalar arasındadır. Dörde katlanmış olan 

vesikanın arka sayfasında sol üst ṭarafta “Veliahd” mührü ve sağ ṭarafta 

“PALAIS DU PRINCE HERITIER” ibaresi, bunların altında da kurşunkalemle 

şu not yer almaktadır: 

 

“Velī‘ahd Yūsuf Efendi’nin kendi ḫaṭṭ-ı destidir. Tafṣīli ḫāṭırātım meyānında 

muḳayyeddir.  

 

Ḫayrī” 

 

Vesikanın arka yüzünde  
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“Hū 

 

 

Velī‘ahd-ı Salṭanat Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi Ḥaẓretlerinin velāyet-i ‘ahddan 

suḳūṭu ḥaḳḳında bugüne ḳadar fetvā-yı şerīf verilmediği gibi bundan böyle 

meşrūṭiyyete ve aḥkām-i şer‘iyyeye ri’āyet ettiği müdd ri’āyet ettikçe ṣādıḳ 

kaldıkça velī‘ahdlıktan ısḳāṭ olunmayacağına Cenāb-ı Hakk’ı işhād ederek 

yemīn ederim Nām-ı Celīl-i Kibriyā’ya yemīn ederim.”  

 

ibaresi mevcuttur. Vesika buruşuktur. 

 
32 Sayfa 365: Bu fetvanın tam metni ‘Đlmiyye Sālnāmesi’nde basılı olup aşağıdadır: 

 

  Dā’ire-i Meşīḫat-ı Đslāmiyye 

 

Hū 

 

  Minhuttevfīḳ 

 

  Bu mes’ele beyānında e’imme-i ḥanefiyyeden cevāb bu cihetledir ki 

 

Ḫalīfe-i Resūl-i Rabbi’l‘ibād ḫaladallāh Ta‘ālā ḫilāfetehu ilā yevmittenād 

Sulṭān Meḥemmed Reşād Ḫān-ı Ḫāmis Efendimiz Ḥaẓretlerinin bu def‘a şer‘an 

vuḳū‘bulan sefer-i hümāyūn-ı nuṣretmaḳrūn-ı meserretmeşḥūnlarında 

biḫulūṣilbāl techīz ve irsāl buyurdukları ‘asākir-i islām naṣarahumullāh 

melikül‘allām düşman-ı dīn ve millet olan ḳavm ile cihād fī sebīlillāh Ta‘ālā 

‘azze şānuhu niyyet-i ḫāliṣesiyle muḥārebe ve muḳātele etmeleriyle (men 

cehheze ġāziyyen fī sebīlillāh feḳad ġazā) Ḥadīs-i Şerīfi manṭūḳ-ı münīfi üzre 

Ḫalīfe-i Müşārünileyh Efendimiz Ḥaẓretlerinin ġāzī oldukları şer‘an* [* 

yazılmış] müteḥaḳḳıḳ olmağıla cemī‘-i evāmir ve meḥāfil ve menābirde 

ḫuṣūṣan ḫuṭbelerde ġāzī ‘unvāniyle nām-ı nāmī-i şāhāneleri tavṣīf ve tilāvet 

olunmak meşrū‘ ve müstaḥsen olur mu  
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El cevāb beyān buyurula Allāhu Ta‘ālā A‘lem  

 

Olur 

 

Ketebehü’l-faḳīr ileyhi Ta‘ālā  

Ḫayrī bin ‘Avnī El-Ürgūbī ‘ufiya ‘anhümā 

 
33Sayfa 370: Bu ameliyat esnasında vukubulan bir hadiseyi Muṣṭafā Ḫayrī Efendi 

kaydetmemiş; ancak Başkātib ‘Alī Fu’ād Bey [Türkgeldi] Görüp Đşittiklerim 

adlı eserinde kaydetmiş: “... Operasyon esnasında vükelâ Sarayda toplanarak 

Çit köşkündeki büyük salonda intizar ediyorlardı.  

 

Bu esnada Şeyh-ulislâm Hayri Efendi ile Enver Paşa arasında hafif bir 

münakaşa cereyan etti. Enver Paşa makam-ı meşîhatin kazaî işlerle iştigalden 

sarf-ı nazar ederek islāmiyeti i’lâ edecek hususâta hasr-ı eşgal eylemesi daha 

faideli olacağını söylemesi ile Hayri Efendi’nin canı sıkıldı. Müşarünileyh “Bu 

fikir hep Türkçülerin eser-i ilkaâtıdır” diye Enver Paşa’ya münfeilane 

mukabelede bulundu. ...” [Ali Fuad Türkgeldi. Görüp Đşittiklerim 3. Baskı, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, Sayfa 118-9.] 

  

 Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin günlüklerinde bu hususta bir not olmadığı gibi 

günlük metninin sözkonusu kısmının herhangi bir şekilde sansüre uğradığına 

dair bir emare de yoktur.  

 
34 Sayfa 371: 30 Cemāziyyülāḫir 1334 Çehārşenbih diye bir tarih yok, doğrusu 1 Receb 1334 

Çehārşenbih [3.5.1916 Çarşamba] olacak.  

 
35 Sayfa 379: Bahsi geçen nizamname ve talimatın tam metni (‘Đlmiyye Sālnāmesi, sayfa 652-

87) (Yer darlığından dolayı sayfa 688-736’daki personel listesi verilememiştir): 
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Medārisin ıṣlāḥı ve teraḳḳiyyātı ḥaḳḳında fī 10 Ẕīlḳa‘de Sene 1332 ve fī 18 

Eylūl Sene 330 ta’rīḫinde ḳaleme alınan esbāb-ı mūcibe lāyiḥasında tafṣīlāt-ı 

mükemmele mevcūd olduğundan buraya ‘aynen dercolundu: 

 

Iṣlāh-ı Medāris Niżāmnāmesinin Esbāb-ı Mūcibe Lāyiḥası 

 

„Merkez Ḳısmı“ 

 

Tāc-ı me‘ālī-i Salṭanat-ı Seniyye-i ‘Osmāniyye cevher-i bī nażīr-i Ḫilāfet-i 

Kübrā-yı Đslāmiyye ile şa‘şa‘pāş-ı* [*ش���/!/ yazılmış] kemāl olduğuna ve 

Ẕāt-ı Şevketsimāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī ḫilāfet-i mübecceleleri ḥasebiyle dīn-i 

mübīn-i Đslāmın ḥāmī-i ‘ālül‘āli bulunduğuna nażaran ‘ulūm-ı şer‘iyyenin 

müfeyyiẓ-i kemālātı olan medāris-i islāmiyyenin ḳalemrū ve Devlet-i 

‘Osmāniyye’de her dürlü tekemmülāta mażhar ve memālik-i sā’ire mü’essesāt-

ı ‘ilmiyyesine min küllilvücūh ġıbṭaāver olması lāzimeden iken medāris-i 

meẕkūrenin ma‘ette’essüf bir aralık dūçār olduğu ihmāl ve lāḳaydī iḥtiyācāt-ı 

ḥāl ve zamāna göre teraḳḳīlerini te’mīnden ḳaṭ‘-ı nażar ḥīn-i te’sīslerindeki 

intiżāmın bile peyderpey ẓıyā‘ını intāc eylediği ġayri ḳābil-i inkār ḥaḳā’iḳ-i 

elīmedendir. Biḥasbilḫilāfe Ḥükūmet-i Seniyye’nin dā’imā perverde-i himmet 

ve ‘āṭıfeti olmak lāzım gelen medāris-i islāmiyye yetiştirdiği erbāb-ı faẓīletin 

tehẕīb-i aḫlāḳ ve tenvīr-i efkār-ı millet mu‘āmelāt-ı ‘umūmiyye ve ve aḥvāl-ı 

ictimā‘iyye-i memlekete ettikleri ve edecekleri ḫidmet i‘tibāriyle de nażar-ı 

diḳḳat ve ehemmiyyetten bir laḥża ayrılmamak muḳteẓā-yı ḥikmet-i ḥükūmet 

olup fīlḥaḳīḳa dört senedenberi medārisin ıṣlāḥı ve ṭalebe-i ‘ulūmun terfīh-i 

aḥvāli ẓımnında ḥükūmet ve milletçe ba‘ẓı tedābīr ittiḫāẕ ve mahmā emkene 

fedākārlık ibrāz olunmuş ise de mevẓū‘un vüs‘at ve ‘ulviyyeti pīş-i im‘āna 

alınınca daha bir ḫaylī çalışmak iḥtiyācı rūnümā olmaktadır.  
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Binā’en‘aleyh medāris-i ‘ilmiyyenin elṭāf-ı celīle-i ṣamedāniyyeden müsted‘ā 

bulunan teraḳḳiyyāt ve tekemmülātına medār olabilecek ba‘ẓı esāsātı muḥtevī 

ve müṭāla‘āt ve mülāḥaẕāt-ı ātiyyeye mübtenī olmak üzere melfūf niżāmnāme 

lāyiḥası ḳaleme alınmıştır.  

 

Selāṭīn-i ‘użżām ve sā’ir vāḳıfīn-i kirām ṭaraflarından Đstanbul’un maḥāll-ı 

muḫtelifesinde vücūda getirilmiş medrese bināları içinde ḳıymet-i ta’rīḫiyye ve 

mi‘māriyyeyi ve evṣāf-ı maṭlūbe ve şerā’iṭ-i muḳteẓiyyeyi ḥā’iz olanlar 

bulunduğu gibi ta‘dīlāt ve ta‘mīrāt-ı cüz’iyye netīcesinde ṭalebenin refāh ve 

ḥuẓūr ile iḳāmetlerine müsā‘id bulunanlar da olduğundan bunların tefrīḳi ve 

vaḥdet-i idārenin mücerreb olan menāfi‘-i ‘adīdesi ḥasebiyle kāffesi ‘aynı uṣūl 

ve ḳavā‘idin feyẓ-i idāresinden ṣūret-i mütesāviyyede müstefīd olabilmek üzere 

hey’et-i mecmū‘asının bir medrese ‘add ve i‘tibārı ve şu ṣūretle vücūd bulan 

ṭalebenin ḥāmī-i dīn-i mübīn ve ḫāzin-i ‘ilm-i yaḳīn olan ḫilāfet-i mu‘ażżama-i 

islāmiyyenin maḳarr-ı mes‘ūdunda bulunması ḥaysiyyetiyle 

“Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi” nām-ı yümnāveriyle tevsīmi tensīb edilmiş 

ve ‘ulūm-ı āliyye ve ‘āliyyenin oniki senede biḥaḳḳın taḥṣīli ḳābil olabileceği 

tecrübeten sābit olmasına binā’en medrese-i meẕkūre için müddet-i taḥṣīl on iki 

sene olarak ḳabūl edilip hem ‘ulūm ve fünūnun envā‘ ve derecātı i‘tibāriyle 

taḳsīmine medār olmak hem de müddet-i kāmileyi itmām eylemeden 

medreseden müfāreḳet edeceklerin derece-i taḥṣīllerini ta‘yīne ve müktesebāt-ı 

‘ilmiyyeleri mertebesinde nā’il-i füyūẓāt olmalarını te’mīne esās olabilmek 

üzere bu müddetin üç devreye ve binā’en‘aleyh medresenin üç ḳısma tefrīḳi ve 

bunlara “tālī ḳısm-ı evvel” “tālī ḳısm-ı sānī” ve “‘ālī” isimlerinin i‘ṭāsı ve 

vaḥdet-i idāre ile berāber bir kat daha intiżāmı te’mīn için de her ḳısmın bir 

müdīr-i ‘umūmī idāresine tevdī‘i münāsib görülmüştür.  

 

Bir mü’essese-i ‘ilmiyyenin idāre-i ḥāliyye ve ātiyyesini biḥaḳḳın tanżīm ve 

te’mīn edebilmek için zīr-i cenāḥ-ı taḥṣīlinde bulunduracağı ṭalebe miḳdārının 

ta‘yīn ve taḥdīdi vācibeden ve Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi ‘aded-i ṭālibīnini 

taḳdīr ḫuṣūṣunda elyevm Đstanbul’daki medāriste muḳayyed ṭalebe-i ‘ulūm 

miḳdārının nażar-ı diḳḳatten dūr tutulmaması lāzimeden olmasıyla medreseye 

ḳabūl edilecek ṭalebenin miḳdār-ı ‘ażīmesi ona göre ta‘yīn ve bu miḳdārda 
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münāsibi vechile ṣunūfa taḳsīm edilmiş ve taḳsīm-i meẕkūre nażaran tālī 

ṣınıfları ikiyüzaltmışar ve ‘ālī ṣınıfları ikişer yüz ṭalebeden teşekkül edeceği 

cihetle hem tedrīsātın ḥaḳḳıyla icrā edilebilmesi hem de tertībātın mebānī ile 

mütenāsib olabilmesi için ṣınıflar da dörder şu‘beye tefrīḳ olunmuş ve her ṣınıf 

ve şu‘benin idāre-i fer‘iyyesi daḫī bir me’mūr-ı maḫṣūṣa tevdī‘ edilmek ve 

idāre ile muvażżaf bulunanlar ‘aledderecāt yekdīgere merbūṭ ve münferiden ve 

müştereken mükellef ve mes’ūl bulunmak ve muḥaṣṣala-i idāre ders 

vekāletinde tecellī eylemek muvāfıḳ görülerek her ḳısmın ṣınıf ve şu‘belerinde 

birer müdīr bulunacağı ve şu‘be müdīrleri ṣınıf müdīrlerine ve ṣınıf müdīrleri 

müdīr-i ‘umūmīlere ve müdīr-i ‘umūmīler ders vekāletine merbūṭ olacağı 

gösterilmiştir.  

 

‘Ulūm ve fünūnun kāffesinde iḥrāz-ı kemāl muḥāl olarak zülāl-ı feyẓden sīrāb-ı 

niṣāb olmak istenilen her hangi bir ‘ilm ve fenne ḥaṣr-ı mesā‘ī vücūbu derkār 

ve her biri bir feẓā’-i lāyütenāhī olan ‘ulūm-ı şer‘iyye ḥaḳḳında bu vücūb daha 

ḳaṭ‘ī bir ṣūrette pedīdār olduğuna ve dārülḥadīs ve dārülḳırā’a gibi ‘unvānlar 

eslāf-ı ‘użżāmın ḳıymet-i iḫtiṣāṣı biḥaḳḳın taḳdīr eylediklerinin burhān-ı* 

-belīġülbeyānı olup Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nde ikmāl [yazılmış �ره�6*]

ı taḥṣīl eden veyā bu derecede ḳudret-i ‘ilmiyyeye mālik bulunduğu bilimtiḥān 

sābit olanlardan ‘ulūm-ı şer‘iyyenin şu‘bātında kesb-i iḫtiṣāṣ ümniyyesinde 

bulunacaklara menşe’ olmak ve īcāb eden şu‘beleri muḥtevī bulunmak üzere 

“Medresetülmüteḫaṣṣıṣīn” nāmıyla Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin bir 

ḳısm-ı maḫṣūṣu bulunması ve bunun da dīger ḳısımlar gibi bir müdīr-i ‘umūmī 

idāresine tevdī‘ olunması ve ancak ḫuṣūṣiyyeti i‘tibāriyle teferru‘āt-ı 

idāriyyesinin ta‘līmātnāme-i maḫṣūṣ ile ta‘yīn ve medrese-i meẕkūre ṭalebesine 

Sulṭān Selīm Cāmi‘-i Şerīfi ḥarīmindeki medrese-i cedīde bināsının taḫṣīṣ 

edilmesi tensīb olunmuştur.  

 

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin bi‘ināyetillāh Ta‘ālā yetiştireceği erbāb-ı 

faẓīlet ‘ulūm-ı şer‘iyyeyi taḥṣīl etmiş olmağıla berāber millet ve memleket için 

kendilerinden beklenilen ḫidemātın ṣāha-i şümūlüne ve iḥrāz eyleyecekleri 

mevḳi‘-i ictimā‘iyyenin īcābātına göre fünūn-ı lāzimeden behredār 

bulunmalarındaki ehemmiyyet derkār ve tedrīsātın bir ḳudret-i iḫtiṣāṣ ile 
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icrāsından mu‘allimīn ve müte‘allimīn için ḥuṣūle gelecek ḥażż-ı rūḥī ve nef‘-i 

ma‘nevī vāreste-i teẕkārdır. Binā’en‘aleyh dürūs-ı mevcūdeye fünūn-ı lāzime 

‘ilāve edilmiş ve derslerin tevdī‘ ve tevzī‘inde müderrisīn ve mu‘allimīn-i 

ḥāẓıranın ehliyyet ve iḫtiṣāṣları nażar-ı diḳḳate alınıp ba‘ẓı dersler de dīger 

erbāb-ı vuḳūf ve iḫtiṣāṣın ‘uhdelerine tefvīz olunmuş ve ṣınıf ve şu‘be 

müdīrliklerine de müderrisīnden evṣāf-ı lāzimeyi ḥā’iz görülenler intiḫāb ve 

ta‘yīn kılınmıştır.  

 

Muḫaṣṣeṣātı olan ve ‘uhdelerine Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nde vażīfe 

tevdī‘ edilen müderrisīnin muḫaṣṣeṣāt-ı ḥāliyyesine medrese-i meẕkūre 

teşkīlātı ḫāricinde kalan müderrisīn taḫṣīṣātından vuḳū‘bulacak münḥalāttan 

ẓamā’im icrā kılınacak ve vażīfe-i mevdū‘ayı īfādan istinkāf edenlerin 

muḫaṣṣeṣātı biẓẓarūre ḳaṭ‘edilecektir.  

 

Senelerce neşr-i füyūẓāt ile sinleri resīde-i kemāl olan müderrisīn-i kirāmın 

külfet-i tedrīsi ḥalḳa-i tedrīslerinde yetiştirdikleri erbāb-ı faẓīlete tevdī‘ ile 

mesā‘ī-i cemīle-i sālifelerinin mükāfāt-ı ma‘neviyyesi cemīlesinden olarak 

onların muvaffaḳiyyātını müşāhede ile mesrūr ve mübāhī olmaları 

mülāḥażasına ve sinīn-i vefīreden beri devām eden metā’ib-i tedrīsin īcābāt-ı 

ṭabī‘iyyesinden olarak muḥtāc bulundukları ḥuẓūr ve rāḥatın te’mīni maḳṣadına 

binā’en muḫaṣṣeṣāt-ı ḥāliyyeleri kemā fissābıḳ i‘ṭā olunmak üzere külfet-i 

tedrīsten vāreste tutulmaları ciheti iḫtiyār olunduğu gibi teşkīlāt-ı mezbūre 

ḫāricinde kalan ve sinleri müsā‘id bulunan müderrisīn-i sā’ire de inşā’allāh 

Ta‘ālā ehliyyet ve kifāyetleriyle mütenāsib ṣūrette peyderpey tavżīf olunacak 

ve o zamāna ḳadar arzūları vechile icrā-yı tedrīsātta me’ẕūn olmağıla berāber 

muḫaṣṣeṣāt-ı ḥāẓıraları kemākān tesviyye edilecektir.  

 

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi müdīr-i ‘umūmīlerinin idārelerine müte‘alliḳ 

ḫuṣūṣātta muḥtāc-ı müẕākere görecekleri mevāddı tedḳīḳ etmek ve muḳarrerāt-

ı lāzimeyi ittiḫāẕ eylemek üzere bir hey’ete iḥtiyāc bedīhī olup hey’et-i 

meẕkūre meyānında biẕẕāt müdīr-i ‘umūmīlerin de bulunması tenvīr-i mesā’ile 

ḫaylī ḫidmet edeceğine ve müdīr-i ‘umūmīler ders vekāletine merbūṭ olduğu 

gibi bil‘umūm medārisin mu‘āmelāt-ı idāriyye ve umūr-ı tedrīsiyyesine neżāret 



 

 

831

                                                                                                                                                         

 

de vekālet-i müşārünileyhāya ‘ā’id bulunduğuna ve mü’essesāt-ı islāmiyyenin 

te’mīn-i idāre ve teraḳḳiyyātı emrinde veżā’if-i maḫṣūṣa ile mükellef olan 

Evḳāf-ı Hümāyūn Neżāreti’nin medārise müte‘alliḳ ḫuṣūṣātta ders vekāleti ile 

teşrīk-i mesā‘ī eylemesi ve bunun için de neżāret-i müşārünileyhā mü’essesāt-ı 

‘ilmiyye müdīrinin ders vekāleti mu‘āvinliğini ḥā’iz bulunması vücūh-ı ‘adīde 

ile mūcib-i muḥsināt olacağına binā’en ders vekāletinin riyāseti taḥtında 

Dārülḫilāfetil‘aliyye müdīr-i ‘umūmīleri ile ders vekīli ṣıfatını ḥā’iz olarak 

Evḳāf Neżāreti mü’essesāt-ı ‘ilmiyye müdīrinden mürekkeben bir hey’et teşkīl 

edilmesi ve şu ṣūretle vücūd bulacak ve medārise ‘ā’id ḫuṣūṣātta mu‘āmelāt-ı 

maḫṣūṣaya mālik bulunacak olan hey’etin bil‘umūm medārise ve ṭalebe-i 

‘ulūma müte‘alliḳ umūrun tedvīrinde ṣalāḥiyyet-i lāzimeyi ḥā’iz bulunması 

münāsib görülmüş ve binā’en ‘aleyh meclis-i meṣāliḥ-i ṭalebenin şekl-i 

ḥāẓırından istiġnā ḥāṣıl olduğu gibi ders vekāletine merbūṭ teşkīlātın hey’et-i 

taḥrīriyyeden ma‘dāsını idāmeye maḥal kalmamıştır. 

 

Bālāda daḫī işāret olunduğu üzere Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin 

ṭalebesini teşkīl ḫuṣūṣunda elyevm Đstanbul’daki medāriste muḳayyed ṭalebe-i 

‘ulūm esās ittiḫāẕ olunmuş ve ṭalebe-i mūmāileyhimin ḳaṭ‘iyyen 

maġdūriyyetlerine maḥal kalmamak ve Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nde 

seviyye-i ‘irfānlarına mütenāsib ṣunūfa dāḫil olarak tedrīsāt-ı ātiyyeyi kemāl-i 

muvaffaḳiyyetle ta‘ḳīb edebilmelerini te’mīn eylemek üzere geçen seneki 

imtiḥānda ibrāz eyledikleri ehliyyeti mutaẓammın vesā’iḳ-i resmiyye ṣūret-i 

maḫṣūṣada tedḳīḳ ettirilerek tebeyyün eden derece-i iḳtidārlarına göre ṣınıflara 

tevzī‘ edilmiş ve geçen sene imtiḥāna giremeyenler de maḥrūm edilmemek 

üzere teshīlāt-ı maḫṣūṣa irā’e olunmuştur. 

 

Ṭarīḳ-i taḥṣīlde bulunanların bütün mevcūdiyyetleri ile derslerine ḥaṣr-ı mesā‘ī 

edebilmeleri ḳayd-ı ma‘īşetten vāreste bulunmalarıyla ḳābil olabileceği 

müstaġnī-i īẓāḥ olup ḥālbuki ṭalebe-i ‘ulūm ma‘ette’essüf endīşe-i ma‘īşetten 

hemān hīç bir zamān tamāmiyle kurtulamamış ve aḫīren verilen ve yetmiş 

ġurūştan ‘ibāret bulunan taḫṣīṣāt-ı şehriyye-i cüz’iyyenin daḫī terfīhlerine 

ġayrikāfī olduğu ve her ḥālde yiyip içeceklerini ve giyeceklerini tedārik 

kaygısından taḫlīṣleri lāzimeden bulunduğu tebeyyün etmiş olmasına mebnī 
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her dürlü iḥtiyācdan āzāde kalarak selāmet-i fikr ve ḳalb ile derslerine ṣarf-ı 

mesā‘ī eylemelerini te’mīn ẓımnında iṭ‘ām ve iksāları ve medāris-i 

mürettebeye mücāveret i‘tibāriyle Üsküdar, Nūr-ı ‘Osmāniyye, Şehzāde, 

Fātiḥ’te ṭa‘āmḫāneler iḥẓārı tensīb edilmiş ve iṭ‘āmın ṣūret-i icrāsıyla verilecek 

elbise ve çamaşırın miḳdār ve eşkālini mübeyyin bir niżāmnāme tertībi 

muḳarrer kılınmıştır. 

 

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi ṭalebesine ber vech-i muḥarrer i‘ṭā edilecek 

ṭa‘ām ve elbise için karşılığa iḥtiyāc derkār olup medrese-i meẕkūre ṭalebesinin 

Đstanbul’daki medārise muḳayyed ṭalebe-i ‘ulūmdan teşkīl olunacağına nażaran 

Dersa‘ādet ṭalebe-i ‘ulūmuna verilen taḫṣīṣātın ṣūret-i ṣarfını taḥvīl ile 

sālifüẕẕikr iṭ‘ām ve iksā maṣraflarına karşılık ittiḫāẕı ẓarūrī ve medrese-i 

meẕkūre ṭalebesi ḫāricinde kalanlara bir şey’ verilemeyeceği ṭabī‘īdir.  

 

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin taḳsīmātında ta‘ḳīb edilen esāslardan biri 

bālāda daḫī beyān olunduğu üzere müddet-i kāmileyi itmām eylemeden 

medreseden ayrılacakların müktesebāt-ı ‘ilmiyyelerine göre mazhar-ı füyūẓāt 

edilebilmeleri olduğuna ve fīlḥaḳīḳa medrese-i meẕkūre ḳısm-ı tālīsinin devre-i 

ūlāsını ikmāl edenlerin vaṭan ve millete az çok ḫidmet edebilecek bir beẓā‘a-i 

‘ilmiyyeyi iktisāb eyleyecekleri derkār bulunduğu gibi devre-i sāniyyeyi de 

itmām eyleyenlerin seviyye-i ‘ilmiyyeleri daha başka ḫidemāt īfāsına müsā‘id 

bulunacağına göre ḳısm-ı tālīnin devrelerinde taḥṣīllerini bitirenlere bu devreler 

için şehādetnāme ve ḳısm-ı ‘ālīyi de ikmāl eyleyenlere başkaca icāzetnāme 

i‘ṭāsı ve icāzetnāme aḫẕedenler müderris ‘ünvānını ḥā’iz ve Đstanbul rü’ūs-ı 

hümāyūnuna nā’il olmaları ve bundan başka her birine ‘ā’id füyūẓātın bir 

ta‘līmātnāme ile ta‘yīn ve tavẓīḥi tensīb edilmiş ve ma‘lūm olduğu üzere 

icāzetnāmelere i‘ṭā-yı icāzet eyleyen müderrisīnin esāmīsi ile onların aḫẕ-ı 

icāzet eylediği müderrislerin ber vech-i teselsül derci mu‘tād olup şāhrāh-ı 

taḥṣīlde ifnā-yı vücūd edenler için vesīle-i raḥmet ve icāzetnāme ṣāhibleri için 

de mūcib-i mefḫaret olan bu uṣūl-i merġūbun idāmesi müstelzim-i muḥsināt 

olacağı ve Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi ṭalebesi ṭarz-ı tedrīsāta göre 

müte‘addid müderristen istifāẓe eyleyeceği cihetle medrese-i meẕkūre ḳısm-ı 

alīsinden neş’et edeceklere verilecek icāzetnāmelerde ḳısm-ı tālī ve ‘ālīde 
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tederrüs ettikleri müderrisīnin ve onların müderrislerinin ber vech-i teselsül 

dercolunması ve icāzetnāmeler ders vekāletince ba‘dettedḳīḳ maḳām-ı 

meşīḫatten taṣdīḳ edilmesi muvāfıḳ görülmüştür.  

 

Bir mü’essese ne ḳadar iyi esāslara ibtinā edilirse edilsin murāḳebe ve teftīşten 

maḥrūm kalacak olursa maṭlūb olan intiżāmı kemāliyle irā’e edemeyeceği ve 

netīce-i teftīşātta teveccüh edecek tenḳīdin pek büyük bir intibāhı te’mīn 

eyleyeceği derkār bulunmasıyla Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin de gerek 

mu‘āmelāt-ı idāriyyesi gerek umūr-ı tedrīsiyyesi ṣūret-i dā’imede taḥt-ı teftīşte 

bulundurulmak ve netāyicine göre tedābīr-i lāzime ittiḫāẕ olunmak ciheti 

iltizām edilmiş ve hey’et-i teftīşiyye-i ḥāẓıra bu ġāyeye vuṣūl için ġayrıkāfī 

görülmesiyle yeniden esāslı bir ṣūrette hey’et-i teftīşiyye vücūda getirilmek 

üzere hey’et-i sābıḳa ilġā olunmuş ve levāyiḥ-i teftīşiyyenin mündericātıyla 

‘alāḳadār olan devā’ire uğramaksızın merci‘-i icrāya vuṣūlüne medār olmak 

üzere doğrudan doğruya maḳām-ı meşīḫate i‘ṭāsı münāsib olacağı müṭāla‘a 

kılınmış ve hem müfettişlerin ḳudret-i teftīşiyyesine bir mi‘yār vücūda 

getirmek hem de īcāb eden ḫuṣūṣātta isti‘māl edilmek vesā’iṭ-i mü’temine ile 

başkaca icrā-yı teftīş ṣalāḥiyyeti daḫī dermeyān edilmiştir. Biminnihilkerīm 

işbu niżāmnāme ile Đstanbul’da bulunan medārisin ıṣlāḥ ve tensīḳi emrinde 

oldukça mühim bir ḫaṭve atılmış olup bilād-ı sā’ire-i ‘osmāniyyedeki medārisin 

de peyderpey ıṣlāḥ ve tensīḳine ve medāris-i meẕkūrenin Dārülḫilāfetil‘aliyye 

Medresesi’nin vaḥdet-i şāmilesi ṣāhasına īṣāline muvaffaḳiyyet ‘ināyet-i celīle-

i rabbāniyyeden mütemennā bulunmuştur.  

 

Islāh-ı Medāris Niżāmnāmesi 

 

“Merkeze ‘Ā’id Ḳısım” 

 

Mādde: 1 Merkez-i salṭanat-ı seniyyedeki medāris-i ‘ilmiyyeden merbūṭ 

bir nümerolu cedvelde muḥarrer bulunanlar “Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi” 

nāmıyla bir medrese i‘tibār edilmiştir. Şu ḳadar ki işbu cedvelde īcābına göre 

medārisin vüs‘at ve ma‘mūriyyeti ve merākiz-i tedrīsiyyeye civār ve ḳurbiyyeti 

nażara alınmak suretiyle ṭaraf-ı meşīḫatten ta‘dīlāt-ı muḳteẓiyye icrā olunabilir. 
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Mādde: 2 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi, tālī ḳısm-ı evvel, tālī ḳısm-ı sānī 

ve ‘ālī olmak üzere üç ḳısma ayrılmıştır. Her ḳısmın müddet-i tedrīsiyyesi dört 

senedir. Her ḳısım dörder ṣınıfı ve her ṣınıf dörder şu‘beyi muḥtevīdir.  

 

Mādde: 3 Tālī ḳısımlara iki bin seksen ṭālib ḳabūl olunur. Ṣınıflar iki yüz 

altmışar, şu‘beler altmış beşer ṭālibden teşekkül eder. 

 

Mādde: 4 Ḳısm-ı ‘ālīye sekiz yüz ṭālib ḳabūl olunur. Ṣınıflar ikişer yüz 

şu‘beler ellişer ṭālibden teşekkül eder.  

 

Mādde: 5 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin her ḳısmında birer müdīr-i 

‘umūmī ve ṣınıf ve şu‘belerde birer müdīr bulunur. Şu‘be müdīrleri ṣınıf 

müdīrlerine ṣınıf müdīrleri müdīr-i ‘umūmīlere müdīr-i ‘umūmīler ders 

vekāletine merbūṭtur. 

 

Mādde: 6 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nde okunacak dersler işbu 

niżāmnāmeye müẕeyyel cedvelde muḥarrerdir. 

 

Mādde: 7 Đşbu cedvelde tevsī‘an veyā tebdīlen icrāsına lüzūm görülecek 

ta‘dīlāt ders vekīlinin taḥt-ı riyāsetinde a‘ẓāsı medrese müdīr ve 

mu‘allimlerinden olarak cānib-i meşīḫatten tefrīḳ ve ta‘yīn olunacak lāaḳall 

otuz ẕāttan mürekkeb bir encümen-i maḫṣūṣ ṭarafından īfā olunur.  

 

Müderrisīn 

 

Mādde: 8 Müderrisīn-i mevcūdeden işbu medresenin umūr-ı ta‘līmiyye ve 

idāresine me’mūr olan müderrislerle fünūn dersleri için ḫāricden alınan 

mu‘allimīnin esāmīsi işbu niżāmnāmenin merbūṭātından olan iki nümerolu 

cedvelde muḥarrerdir. ‘Uhdelerine tevdī‘ olunan veżā’ifi īfādan istinkāf eden 

müderrisīn müsta‘fī ‘addolunarak taḫṣīṣātları ḳaṭ‘olunur ve ders vekāletince 

yerlerine münāsibleri ta‘yīn olunur.  
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Mādde: 9 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nde bilfi‘il tedrīs ve idāreye 

me’mūr müderrisīn şimdilik ma‘āş-ı ḥālīleriyle īfā-yı vażīfe edecekler ve işbu 

teşkīlāt ḫāricinde vuḳū‘ bulacak münḥalāttan maḳām-ı meşīḫatçe ḳıdem ve 

ehliyyetlerine göre ma‘āşlarına ẓamā’im icrā olunacaktır. Müderrisīn-i 

sā’irenin ḥālen almakta oldukları muḫaṣṣeṣāt maḳām-ı meşīḫatçe teklīf 

olunacak ḫidemātı īfādan imtinā‘ etmedikçe kemākān i‘ṭā edilecektir. 

Müderrislik taḫṣīṣātı olmayan mu‘allimīne her sā‘at-ı tedrīsiyye için münāsib 

miḳdār taḫṣīṣāt verilir. 

 

Ṭalebe 
 

Mādde: 10 Dersa‘ādet’teki medāriste muḳayyed olup taḫṣīṣāt almakta olan 

ṭalebe-i ‘ulūm son imtiḥānlarında iktisāb eyledikleri nümerolar esās ittiḫāẕ 

olunarak merbūṭ üç nümerolu cedveldeki işāret vechile Dārülḫilāfe 

Medresesi’ne ḳabūl olunmuşlardır.  

 

Sene-i ātiyye-i tedrīsiyyeden i‘tibāren medresenin tālī ḳısm-ı evveli birinci 

ṣınıfına alınacak ṭalebe ders vekīlinin taḥt-ı riyāsetinde olmak üzere a‘ẓāsı 

maḳām-ı meşīḫatçe intiḫāb olunacak bir encümen ṭarafından altı senelik taḥṣīl-i 

ibtidā’īyi görmüş ṭālibīn meyānından tefrīḳ edilir. Ṣınıflar için mu‘ayyen 

‘adedden faẓla ṭālib żuhūrunda işbu hey’etçe icrā kılınacak müsābaḳa 

imtiḥānında iktisāb-ı muvaffaḳiyyet edenler ḳabūl olunur. Tāliyyenin 

birinciden ma‘dā her iki ḳısmının her hangi bir ṣınıfına ve keẕā ‘āliyye 

ṣınıflarından birine dāḫil olmak isteyenler girecekleri ṣınıftan evvelki ṣınıfların 

her biri için o ṣınıfa ‘ā’id terfī‘ imtiḥānını vermekle mükelleftirler. Đşbu 

niżāmnāmenin neşrinden muḳaddem imtiḥānlarını birer ṣūretle ikmāle 

bırakmış olan ṭalebe-i ‘ulūm uṣūlü dā’iresinde verecekleri imtiḥānlarda iḥrāz 

edecekleri nümerolara göre emsālinin dāḫil olduğu ṣınıfa ḳayd ve ḳabūl 

olunacaklardır.  

 

Mādde: 11 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’ne dāḫil olmayanlar medāris-i 

mu‘ayyenede iḳāmet edemez. Ve muḫaṣṣeṣāt alamaz.  
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Mādde: 12 Muḫaṣṣeṣāt; ṭalebeye naḳden verilmez, i‘āşe ve elbāslarına 

ṣarfolunur. 

 

Mādde: 13 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin tāliyye ṭalebesine dörder 

senelik ḳısımlar için şehādetnāme, ‘āliyye ṭalebesine icāzetnāme verilir. 

Bunlardan her birinin füyūẓātı ayrıca bir niżāmnāme ile ta‘yīn olunacaktır. 

Đcāzetnāme ṭalebenin tālī ve ‘ālī medreselerde tederrüs ettikleri ẕevāt ile 

bunların ber vech-i teselsül müderrislerinin esāmīsini iḥtivā eder ve ders 

vekāletince ba‘dettedḳīḳ maḳām-ı meşīḫatçe taṣdīḳ edilir. Đcāzetnāme alanlar 

müderrislik ‘ünvānını iḥrāz ederek Đstanbul rü’ūs-ı hümāyūnuna nā’il olurlar.  

 

Ṣūret-i Đdāre 

   

Mādde: 14 Ṭalebe-i ‘ulūmun umūr-ı meṣāliḥ-i ‘umūmiyyesi ders vekīlinin 

taḥt-ı riyāsetinde Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin müdīr-i ‘umūmīleri ile 

vekālet-i müşārünileyhāya mu‘āvenetle mükellef Evḳāf-ı Hümāyūn Neżāreti 

mü’essesāt-ı ‘ilmiyye müdīrinden teşekkül eden meclis-i meṣāliḥ-i ṭalebe 

ṭarafından tedvīr edilir. Haftada lāaḳall iki def‘a ictimā‘ edecek olan bu 

mecliste medārisin idāresine, tedrīsātına müte‘alliḳ ḫuṣūṣāt ve müdīr-i 

‘umūmīler ṭarafından idārelerine ‘ā’id olarak muḥtāc-ı müẕākere görülüp 

hey’ete ‘arẓolunacak mevādd ḥaḳḳında muḳarrerāt-ı muḳteẓiyye ittiḫāẕ olunur.  

 

Mādde: 15 Hey’et-i taḥrīriyyesinden mā‘dā ders vekāletine merbūṭ teşkīlāt 

ve meclis-i meṣāliḥ-i ṭalebenin şekl-i ḥāẓırı mülġādır.  

 

Mādde: 16 Medresenin idāresine müte‘alliḳ ḫuṣūṣāt ile ṭarz-ı tedrīsātı 

tedḳīḳ ve teftīş edilmek üzere lüzūmu ḳadar müfettiş ta‘yīn olunacaktır. 

Müfettişler lāyiḥalarını doğrudan doğruya maḳām-ı meşīḫate i‘ṭā 

eyleyeceklerdir. Đşbu lāyiḥalar üzerine iḳtiẓā-yı ḥāl maḳām-ı meşīḫatçe ta‘yīn 

ve icrā olunacak ve ‘indelīcāb ṣūret-i maḫṣūṣada vesā’iṭ-i mü’temine-i sā’ire ile 

de teftīşāt icrā edilecektir.  
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Mādde: 17 Medresenin ṣūret-i idāresi ve ṭarz-ı tedrīsātı ve ṭalebenin 

keyfiyyet-i iṭ‘ām ve iksāsı ve elbiselerinin ṭarz-ı şekli ta‘līmātnāme ile 

mu‘ayyendir.  

 

Mādde: 18 Medāris-i mürettebe ḫāricinde kalan medreselerin ṣūret-i idāresi 

ayrıca tanżīm edilecek ta‘līmātnāme aḥkāmına tābi‘dir.  

 

Mādde: 19 Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin ‘ulūm ve fünūnda 

müteḫaṣṣıṣ yetiştirmek ve müddet-i tedrīsiyyesi iki seneden ‘ibāret olmak üzere 

medresenin ḳısm-ı ‘ālīsi fevḳinde “Medresetülmüteḫaṣṣıṣīn” nāmıyla bir ḳısm-ı 

maḫṣūṣ vardır. Bu ḳısım mevẓū‘āt-ı ‘ulūma göre şu‘bāt-ı ‘adīdeyi iḥtivā edecek 

ve maḳām-ı meşīḫatçe lüzūm görülen şu‘beler peyderpey küşād olunacaktır.  

 

Mādde: 20 Ṣınıfları kırkar ṭalebeden teşekkül edecek olan 

Medresetülmüteḫaṣṣıṣīn’in bir müdīr-i ‘umūmīsi vardır. Ṣūret-i idāresi 

ta‘līmātnāme ile mu‘ayyendir. 

 

Mādde: 21 Medresetülmüteḫaṣṣıṣīn’e Medrese-i ‘Āliyye’den mücāz olan 

veyā medresenin bütün ṣınıflarına ‘ā’id imtiḥānları mādde-i sābıḳada mu‘ayyen 

ṭarzda vererek Medrese-i ‘Āliyye Me’ẕūnu derecesini iḥrāz eyleyen ẕevāt 

ḳabūl olunur. ‘Aded-i mu‘ayyenden faẓla żuhūr eden ṭālibīn ayrıca müsābaḳa 

imtiḥānına tābi‘ olur. Müsābaḳa imtiḥānı taḥrīrī ve şifāhī olarak ders vekīlinin 

taḥt-ı riyāsetinde maḳām-ı meşīḫatçe intiḫāb olunacak hey’et-i maḫṣūṣa-i 

imtiḥāniyye ḥuẓūrunda icrā kılınır.  

 

Mādde: 22 Đşbu niżāmnāmede mu‘ayyen esāslara muḫālif olan aḥkām ve 

muḳarrerāt-ı niżāmiyye mefsūḫtur. 

 

Mādde: 23 Đşbu niżāmnāme ta’rīḫ-i neşrinden i‘tibāren mer‘īdir. 

 

Mādde: 24 Đşbu niżāmnāmenin icrā-yı aḥkāmına maḳām-ı meşīḫat ve evḳāf 

nāżırı me’mūrdur.  
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Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin Ḳısm-ı ‘Ālīsinde Tedrīs Olunacak 

‘Ulūm ve Fünūnu Ḥāvī Cedveldir 

  

Tefsīr-i Şerīf; 

Ḥadīs-i Şerīf;   Uṣūl-i Ḥadīs ile berāber 

‘Đlm-i Fıḳıh;   Ta’rīḫ-i ‘Đlm-i Fıḳıh ile berāber 

Uṣūl-i Fıḳıh; 

Ḫilāfiyyāt; 

‘Đlm-i Kelām;    Ta’rīḫ-i ‘Đlm-i Kelām ile berāber 

Felsefe, Rūḥ, Aḫlāḳ, Māba‘deṭṭabī‘a, Ta’rīḫ-i Felsefe, 

Felsefe-i Đslāmiyye 

Edebiyyāt-ı ‘Arabiyye, 

Ḥuḳūḳ ve Ḳavānīn. 

 

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi’nin Aḳsām-ı Tāliyyesinde Tedrīs Olunacak 

‘Ulūm ve Fünūnu Ḥāvī Cedvel 

  

Ḳur’ān-ı Kerīm;  Tecvīd Taṭbīḳatı ve ba‘ẓı suverin ḥıfżıyla berāber 

Tefsīr-i Şerīf; 

Ḥadīs-i Şerīf; 

‘Đlm-i Fıḳıh; 

Uṣūl-i Fıḳıh; 

‘Đlm-i Kelām; 

Ṣarf ve Luġat; 

Naḥv; 

Mantıḳ; 

Belāġat-ı ‘Arabiyye, 

Vaẓ‘, 

Ādāb, 

Mükāleme ve Taṭbīḳāt ve Kitābet-i ‘Arabiyye; 

Siyer-i Nebī, 

Ta’rīḫ-i Enbiyā ve Ḫulefā, Ta’rīḫ-i Đslām ve Edyān, Ta’rīḫ-i ‘Umūmī ve 

‘Osmānī, 
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Felsefe, 

Türkçe; Ḳırā’at, Đmlā, Ḳavā‘id-i Kitābet, Edebiyyāt 

Fārisī, 

‘Umūmī ve ‘Osmānī Coġrāfyā, 

Riyāẓiyyāt; Ḥesāb-ı ‘Amelī ve Nażarī, Hendese, Cebir, Müsellesāt, Mīḫānīk, 

Hey’et, Uṣūl-i Defterī 

Ṭabī‘iyyāt; Mevālīd-i Selāse, Ma‘lūmāt-ı Zirā‘iyye, Ḥikmet, Kīmyā, 

Ma‘lūmāt-ı Fenniyye, ve Aḫlāḳiyye ve Đctimā‘iyye ve Ḳānūniyye; 

Ḥıfżıṣṣıḥḥa, 

‘Đlm-i Đctimā‘ ve Terbiyye, 

‘Đlm-i Đḳtiṣād ve Māl, 

Ḫiṭābet ve Mev‘iża, 

Ḫuṭūṭ, 

Elsine, 

Terbiyye-i Bedeniyye. 

 

Đşbu niżāmnāmenin mevḳi‘-i mer‘iyyete vaẓ‘ını ve niżāmāt-ı devlete ‘ilāvesini 

irāde eyledim. 

 

Fī 10 Ẕīlḳa‘de 1332 ve Fī 18 Eylūl 1330  

 

Meḥmed Reşād 

  

Dāḫiliyye 

Nāżırı 

Ḥarbiyye Nāżırı Şeyḫülislām ve 

Evḳāf Nāżırı 

Ṣadr-ı A‘żam ve 

Ḫāriciyye Nāżırı 

Ṭal‘at Enver Ḫayrī Meḥmed Sa‘īd 

 

Nāfı‘a Nāżırı Māliyye Nāżırı Baḥriyye Nāżırı ‘Adliyye Nāżırı 

ve Şūrā-yı 

Devlet Re’īsi 

Vekīli 

Maḥmūd Cāvid Bey [*] Cemāl Paşa [*] Đbrāhīm 
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Posta ve Telgraf 

ve Telefon Nāżırı 

Ma‘ārif Nāżırı Ticāret ve Zirā‘at 

Nāżırı 

Oskan Aḥmed Şükrī Süleymān El-

Bostānī 

 

[*] Bulunamadı 

  

Dārülḫilāfetil’aliyye Medārisi Tedrīsāt Cedvelleri 

Üsküdar Đḥẓārī Ṣınıfı 

 Haftalık Sā‘āt-ı Dürūs 

Tertīl-i Ḳur’ān-ı Kerīm 6 

Ma‘lūmāt-ı Dīniyye 4 

Ṣarf-ı ‘Arabī 3 

Türkçe 5 

Ta’rīḫ 3 

Coġrāfyā 3 

Ḥesāb 4 

Ḥüsn-i Ḫaṭṭ 2 

 

Ḳısm-ı Tālī 

Haftalık Sā‘āt-ı Dürūs 

Dürūs 

B
ir

in
ci

 Ṣ
ın

ıf
 

Đk
in

ci
 Ṣ

ın
ıf

 

Ü
çü

n
cü

 Ṣ
ın

ıf
 

D
ör

d
ü

n
cü

 Ṣ
ın

ıf
 

B
eş

in
ci

 Ṣ
ın

ıf
 

A
lt

ın
cı

 Ṣ
ın

ıf
 

Y
ed

in
ci

 Ṣ
ın

ıf
 

S
ek

iz
in

ci
 Ṣ

ın
ıf

 

Tertīl-i Ḳur’ān-ı Kerīm 

[*] 

        

Ma‘anī-i Ḳur’ān 0 0 0 0 0 3 3 4 

Ḥadīs-i Şerīf 0 0 0 0 0 0 2 2 

Fıḳıh [ve Ferā’iẓ] 0 0 4 4 3 3 3 3 

Uṣūl-i Fıḳıh 0 0 0 0 0 0 2 2 

‘Đlm-i Tevḥīd 0 0 0 0 0 2 2 2 
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Mantıḳ-ı Ṣūrī 

ve Ādāb 

0 0 0 0 0 2 2 0 

‘Đlm-i Rūḥ 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Felsefe 

‘Đlm-i 

Terbiyye 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Ṣarf ve Naḥv 

ve Mükāleme 

6 5 5 5 5 0 0 0  

Lisān-ı 

‘Arabī Belāġat ve 

Vaẓ‘ 

0 0 0 0 0 5 3 3 

Ṣarf ve Naḥv 

ve Taṭbīḳātı  

5 4 3 0 0 0 0 0  

Türkçe 

Đnşā ve 

Edebiyyāt 

0 0 0 2 2 2 2 2 

Lisān-ı Fārisī 2 2 0 0 0 0 0 0 

Alman, 

Fransız, Rus 

lisānları 

2 2 2 2 2 2 2 2  

Elsine-i 

Ecnebiyye 

(Bunlardan biri iḫtiyār olunup başlandıktan sonra 

mecbūrīdir.) 

Đslām Ta’rīḫi 2 1 1 1 2 0 0 0 

Ta’rīḫ-i ‘Umūmī [ve Türk Ta’rīḫi] 0 0 0 2 3 0 0 0 

‘Osmānlı Ta’rīḫi 0 0 0 0 0 2 1 0 

Coġrāfyā [ ‘Umūmī] 2 2 0 0 0 0 0 0 

Coġrāfyā [‘Osmānī ve Đslāmī] 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ḥesāb 4 3 0 0 0 0 0 0 

Hendese 0 2 2 0 0 0 0 0 

Cebir ve Müsellesāt 0 0 2 1 0 0 0 0 

Mīḫānīk 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

‘Ulūm-ı 

Riyāẓiyye 

Hey’et 0 0 0 0 0 2 0 0 

Fīzīk (Ḥikmet-i Ṭabī‘iyye) 0 0 2 2 1 0 0 0 

Kīmyā 0 0 1 2 1 0 0 0 

 

 

 

 

Ḥayvānāt 0 0 0 2 1 0 0 0 
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Nebātāt 0 0 0 1 1 0 0 0 

Ma‘ādin ve Ṭabaḳāt 0 0 0 0 2 0 0 0 

 

Ḥıfżıṣṣıḥḥa ve Tedāvī-i  

Đbtidā’ī 

0 0 0 0 0 2 0 0 

Ma‘lūmāt-ı Đḳtiṣādiyye ve Māliyye 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ḥüsn-i Ḫaṭṭ (Bilḫāṣṣa ḫaṭṭ-ı ta‘līḳ) 1 1 0 0 0 0 0 0 

Resim Ḫaṭṭı 1 1 0 0 0 0 0 0 

Terbiyye-i Bedeniyye (Her gün münāsib 

zamānlarda gösterilecektir.) 

        

 

[*] Her ṣınıfta her gün münāsib zamānlarda [ṣabāḥ ve öğle ve ikindi 

namāzlarından sonra] ta‘līm edilecek ve vücūh-ı ḳırā’at daḫī gösterilecektir.  

  

Ḳısm-ı ‘Ālī 

Haftalık Sā‘āt-ı Dürūs 

Dürūs 

B
ir

in
ci

 Ṣ
ın

ıf
 

Đk
in

ci
 Ṣ

ın
ıf

 

Ü
çü

n
cü

 Ṣ
ın

ıf
 

D
ör

d
ü

n
cü

 Ṣ
ın

ıf
 

Tefsīr-i Şerīf 3 3 3 3 

Ḥadīs-i Şerīf 3 3 3 3 

Uṣūl-i Ḥadīs 2 0 0 0 

Fıḳıh 4 4 4 4 

Ferā’iẓ 0 2 0 0 

Uṣūl-i Fıḳıh 4 4 4 4 

‘Đlm-i Kelām 2 2 2 2 

Felsefe (Mantıḳ, Nefs, Aḫlāḳ, Felsefe-i 

Ūlā) 

2 2 2 2 

‘Đlm-i Terbiyye 2 0 0 0 

Ḥikmet-i Teşrī‘ 0 0 2 2 

Ḥuḳūḳ ve Ḳavānīn 0 0 2 2 

Edebiyyāt-ı ‘Arabiyye 2 2 2 2 
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Ḳısm-ı Müteḫaṣṣıṣīn 

Haftalık Sā‘āt  

Dürūs Birinci Ṣınıf Đkinci Ṣınıf 

Tefsīr ve Ḥadīs Şu‘besi 1 1 

‘Đlm-i Nāsiḫ ve Mensūḫ 1 0 

    “     Esbāb-ı Tenzīl 1 1 

Uṣūl-i Tefsīr 6 6 

Tefsīr [‘Umūmī] 2 3 

Ṭabaḳāt-ı Ḳırā’a ve Müfessirīn 2 3 

Naḳd-ı Ricāl 2 2 

Ḥadīs 6 6 

Mevẓū‘āt 2 2 

Fıḳıh Şu‘besi:   

Uṣūl-i Fıḳıh 6 6 

Fıḳh-ı Ḥanefī 4 4 

Fıḳh-ı Mālikī 2 2 

Fıḳh-ı Şāfi‘ī 2 2 

Fıḳh-ı Ḥanbelī 2 2 

Ḫilāf ve Cedel 4 4 

Ta’rīḫ-i Fıḳıh 2 2 

Muḳāyese-i Aḥkām 2 2 

Kelām ve Taṣavvuf ve Felsefe Şu‘besi:   

‘Đlm-i Kelām 5 5 

   “     Taṣavvuf 2 2 

   “      Nefs 4 0 

Felsefe-i Ūlā 0 4 

Mantıḳ 2 2 

Felsefe-i Đslāmiyye Ta’rīḫi 3 3 

   “          ‘Umūmiyye   “ 3 3 

Ta’rīḫ-i Edyān ve Mezāhib [Muḳāyeseli] 3 3 

‘Đlm-i Đctimā‘ 2 2 
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Beş Senelik Taşra Medārisi Tedrīsāt Cedveli 

Dürūs 

Ṣ
ın

ıf
 1

 

Ṣ
ın

ıf
 2

 

Ṣ
ın

ıf
 3

 

Ṣ
ın

ıf
 4

 

Ṣ
ın

ıf
 5

 

[Ḳur’ān-ı Kerīm [*]      

Aḫlāḳ-ı Ḳur’āniyye 1 1 1 1 0 

Tefsīr-i Şerīf 0 0 0 2 2 

Ḥadīs-i Şerīf 0 0 0 2 2 

Fıḳıh 2 2 3 3 2 

‘Đlm-i Tevḥīd 2 0 0 0 0 

‘Arabī Ṣarf ve Luġat 5 5 0 0 0 

‘Arabī Naḥv ve Mükāleme 0 0 5 4 2 

Türkçe Ṣarf ve Naḥv ve Taṭbīḳāt ve 

Kitābet 

5 5 4 3 2 

Ta’rīḫ-i Đslām 1 1 1 1 1 

Muḫtaṣar Ta‘rīḫ-i ‘Umūmī ve ‘Osmānī ve 

Türk Ta’rīḫi 

1 1 2 2 1 

Coġrāfyā-yı ‘Umūmī ve ‘Osmānī 1 1 2 0 0 

Ḥesāb 4 3 0 0 0 

Hendese 0 1 1 1 0 

Cebir 0 0 1 0 0 

Muḫtaṣar ‘Đlm-i Hey’et 0 0 0 0 1 

‘Ulūm-ı Ṭabī‘iyye [Fīzīk, Kīmyā, 

Ḥayvānāt, Nebātāt, Ma‘ādin ve Ṭabaḳāt] 

0 0 3 3 2 

Ḥıfżıṣṣıḥḥa ve Tedāvī-i Đbtidā’ī 0 0 0 0 2 

Zirā‘at 1 1 1 0 0 

Ma‘lūmāt-ı Ḳānūniyye ve Đḳtiṣādiyye ve 

Māliyye 

0 0 0 0 3 

Uṣūl-i Terbiyye ve Ta‘līm 0 0 0 2 2 

El Đşleri 1 1 0 0 0 

Ḫuṭūṭ 1 1 0 0 0 
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Resim Ḫaṭṭı 1 1 0 0 0 

Terbiyye-i Bedeniyye (Haftada üç gün veyā her gün yarımşar sā‘at 

‘umūm ṣınıflara gösterilecektir.) 

Đlāhī (     “           “           “           “           “           “           “           “  

“           “           “     ) 

[*] Ṣalāt-ı ṣubḥu müte‘āḳib veyā bundan başka tensīb olunacak 

zamānlarda bir sā‘atten aşağı olmamak şarṭıyla her gün ta‘līm 

edilecektir. 

 

Ṣalāḥeddīn-i Eyyūbī Külliyye-i Đslāmiyyesi 

Haftada 

Mecmū‘ 

Dürūs 

Esāmī-

i 

Dürūs 

Birinci 

Ṣınıf 

Đkinci 

Ṣınıf 

Üçüncü 

Ṣınıf 

Dördüncü 

Ṣınıf 

Beşinci 

Ṣınıf 

20 Tefsīr-i 

Şerīf 

00 00 oo 2 2 

15 Ḥadīs-i 

Şerīf 

00 00 oo 2 Muṣṭalaḥ 

1 Ḥadīs 

2 

28 ‘Đlm-i 

Fıḳıh 

2 

‘Đbādāt 

2 

‘Đbādāt 

2 ‘Đbādāt 2 Nikāḥ ve 

Ṭalāḳ 

2 

Nikāḥ 

ve 

Ṭalāḳ 

2 

Ferā’iẓ 

14 Uṣūl-i 

Fıḳıh 

00 00 oo 00 oo 

13 ‘Đlm-i 

Kelām 

00 00 oo 00 00 

4 ‘Đlm-i 

Taṣav-

vuf 

00 00 oo   
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15 ‘Ulūm-

ı Felse-

fiyye 

00 00 oo 00 00 

22 

‘U
lū

m
-ı

 

Ḥ
u

ḳ
ū

ḳ
iy

ye
 00 00 oo 00 00 

4 ‘Đlm-i 

Đḳtiṣād 

ve Mālī 

00 00 oo 00 00 

27 Lisān-ı 

‘Arabī 

4 Ṣarf 

ve 

Naḥv 

Luġat 

ve 

Ḳırā’at 

4 Ṣarf 

ve 

Naḥv 

Luġat 

ve 

Ḳırā’at 

4 Ṣarf ve 

Naḥv 

Ḳırā’at 

ve Đnşād 

2 Ṣarf ve 

Naḥv 

2 Mantıḳ 

4 

Belāgāt 

ve 

Đnşād 

17 Lisān-ı 

Türkī 

4 Ṣarf 

ve 

Naḥv 

ve 

Ḳırā’at 

4 Ṣarf 

ve 

Naḥv 

Ḳırā’at 

ve 

Đnşād 

3 Ḳırā’at 

ve Đnşād 

Kitābet 

2 Kitābet 2 

Edebiy-

yāt 

21 Ta’rīḫ 2 

Siyer-i 

Nebī 

2 

‘Umū-

mī 

Ta’rīḫ 

2 

Siyer-i 

Nebī 

2 

‘Umū-

mī 

Ta’rīḫ 

2 

‘Umūmī 

Ta’rīḫ 

2 Đslām ve 

‘Arab 

Ta’rīḫi 

1 Đslām 

ve 

‘Arab 

Ta’rīḫi 

2 Türk 

‘Os-

mānlı 

Ta’rīḫi 
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9 Coġrāf-

yā ve 

Fele-

kiyyāt 

2 

‘Umūm

ī 

Coġrāf-

yā 

2 

‘Umūm

ī 

Coġrāf-

yā 

3 Đslām 

ve 

‘Osmānlı 

Coġrāf-

yāsı 

00 00 

22 ‘Ulūm-

ı Riyā-

ẓiyye 

4 

‘Amelī 

Ḥesāb 

3 

‘Amelī 

Ḥesāb 

1 

Hende-

se 

2 

Hendese 

2 Cebir 

1 Uṣūl-i 

Defterī 

1 Hendese 

2 Cebir 

2 

Nażarī 

Ḥesāb 

2 

Müsel-

lesāt 

19 ‘Ulūm-

ı Ṭabī‘-

iyye 

1 

‘Amelī 

Zirā‘at 

1 

‘Amelī 

Zirā‘at 

2 

Ḥikmet-i 

Ṭabī‘iyye 

1 Kīmyā 

1 ‘Amelī 

Zirā‘at 

2 Ḥikmet-i 

Ṭabī‘iyye 

1 Kīmyā 

1 Ḥayvānāt 

1 ‘Amelī 

Zirā‘at 

1 

Ḥikmet

-i 

Ṭabī‘iy

-ye 

1 

Ḥayvān

āt 

1 

Nebātāt 

4 Ḫaṭṭ ve 

Resim  

1 Ḫaṭṭ 

1 

Resim 

1 Ḫaṭṭ 

1 

Resim 

oo   

12 Elsine-i 

Şarḳiy-

ye 

2 2 2 2 2 
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16 Elsine-i 

Ġarbiy-

ye: 

Alman-

ca, 

Fran-

sızca, 

Đngiliz-

ce, 

Rusça 

3 3 3 3 2 

 

Ṣalāḥeddīn-i Eyyūbī Külliyye-i Đslāmiyyesi 

Haftada 

Mecmū‘ 

Dürūs 

Esāmī-

i 

Dürūs 

Altıncı 

Ṣınıf 

Yedinci 

Ṣınıf 

Sekizinci 

Ṣınıf 

Doku-

zuncu 

Ṣınıf 

Onun-

cu 

Ṣınıf 

20 Tefsīr-i 

Şerīf 

2 2 4 4 4 

15 Ḥadīs-i 

Şerīf 

2 2 2 2 2 

28 ‘Đlm-i 

Fıḳıh 

3 

Mu‘ā-

melāt 

4 

Mu‘āme-

lāt 

3 

Mu‘āme-

lāt 

1 Ta’rīḫ-i 

‘Đlm-i 

Fıḳıh 

2‘Uḳūbāt 3 ‘Đlm-i 

Ḫilāf 

14 Uṣūl-i 

Fıḳıh 

00 3 3 3 3 

13 ‘Đlm-i 

Kelām 

00 3 3 ‘Đlm-i 

Kelām 

1 Ta’rīḫ-i 

‘Đlm-i 

Kelām 

3 3 
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4 ‘Đlm-i 

Taṣav-

vuf 

00 00 oo 2 2 

15 ‘Ulūm-

ı Felse-

fiyye 

2 ‘Đlm-i 

Terbiy-

ye 

1 ‘Đlm-i 

Đctimā‘ 

3 ‘Đlm-i 

Rūḥ 

 

2 ‘Đlm-i 

Mantıḳ 

1 ‘Đlm-i 

Aḫlāḳ 

2 ‘Đlm-i 

Aḫlāḳ 

1 Ta’rīḫ-i 

Felsefe 

‘Đlm-i 

Māba‘d

-

eṭṭabī‘-

iyye 

1 

Ta’rīḫ-i 

Felsefe 
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22 

‘U
lū

m
-ı

 Ḥ
u

ḳ
ū

ḳ
iy

ye
 

00 00 2 Ḥuḳūḳ-

ı 

Esāsiyye 

ve 

Đdāriyye 

2 Ḥuḳūḳ-

ı Düvel 

2 Cezā 

Ḳānūnu 

1 Uṣūl-i 

Cezā’iy-

ye 

1 

Mecelle-i 

Aḥkām-ı 

‘Adliyye 

1 

Aḥkām-ı 

Evḳāf 

1 Ḥuḳūḳ-

ı 

Esāsiyye 

ve 

Đdāriyye 

2 Uṣūl-i 

Cezā’iy-

ye 

2 Uṣūl-i 

Ḥuḳūḳiy-

ye 

1 Ticāret-

i 

Berriyye 

1 

Mecel-

le-i 

Aḥkām

-ı 

‘Adliy-

ye 

1 Arāẓī 

Ḳānūnu 

1 Uṣūl-

i Ḥuḳū-

ḳiyye 

1 

Ticāret-

i 

Berriy-

ye 

1 

Ticāret-

i 

Baḥriy-

ye 

1 Cezā 

Ḳānūnu 

1 Ṣakk-

ı Şer‘ī 

ve 

‘Adlī 

4 ‘Đlm-i 

Đḳtiṣād 

ve Mālī 

Đḳtiṣād Māliyye 00 00 00 
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27 Lisān-ı 

‘Arabī 

2 

Belāġat 

2 

Edebiy-

yāt 

3 Edebiy-

yāt 

oo 00 00 

17 Lisān-ı 

Türkī 

2 

Edebiy-

yāt 

00 oo 00 00 

21 Ta’rīḫ 1 Türk 

ve ‘Os-

mānlı 

Ta’rīḫi 

2 ‘Aṣr-ı 

Ḥāẓır 

Ta’rīḫ-i 

Siyāsīsi 

1 Ta’rīḫ-i 

Edyān 

[Edyān-ı 

Sālife] 

1 Ta’rīḫ-i 

Edyān 

[Edyān-ı 

Sālife] 

1 

Ta’rīḫ-i 

Edyān 

[Dīn-i 

Đslām] 

9 Coġrāf

yā ve 

Fele-

kiyyāt 

2 Fele-

kiyyāt 

00 oo 00 00 

22 ‘Ulūm-

ı Riyā-

ẓiyye 

2 

Mīḫā-

nīk 

00 oo 00 00 

19 ‘Ulūm-

ı Ṭabī‘-

iyye 

1 

Ḥayvā-

nāt 

2 

Ma‘ā-

din ve 

Ṭabaḳā

t 

2 Ḥıfżıṣ-

ṣıḥḥa ve 

Tedāvī-i 

Đbtidā’ī 

oo 00 00 

4 Ḫaṭṭ ve 

Resim  

00 00 oo 00 00 
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12 Elsine-i 

Şarḳiy-

ye 

1 1 oo 00 00 

16 Elsine-i 

Ġarbiy-

ye: 

Alman-

ca, 

Fran-

sızca, 

Đngiliz-

ce, 

Rusça 

1 1 oo 00 00 

Đḫṭār: 

1 – Tecvīd ve tertīlde iḫtiṣāṣı olan imām-ı külliyye veyā mu‘allim-i 

maḫṣūṣ ṭarafından ṣabāḥ ve yatsı namāzlarını müte‘āḳib ‘umūm-ı 

ṭalebeye Ḳur’ān-ı Kerīm ta‘līm edilecektir.  

2 – Her gün ṣabāḥ ve akşam yarımşar sā‘at terbiyye-i bedeniyye 

yaptırılacaktır.  

3 – Yevmī beş ve yalnız pençşenbih günleri üç ders verilir. Ba‘deżżuhr 

pençşenbih ta‘ṭīllerinde tenezzüh ve arāẓī üzerinde ders verilir.  

4 – Bir ‘ilme maḫṣūṣ sā‘āt-ı tedrīsin mecmū‘una ḫalel gelmemek ve 

idāreye ma‘lūmāt verilmek üzere mebāhis ve aḳsām-ı ‘ilme göre 

tevzī‘inde müderrisīnin ḥaḳḳ-ı taṣarrufu vardır. Meselā ‘ilm-i fıḳıhtan 

nikāḥ ve ṭalāk ḳısmına müretteb dört sā‘at ġayrikāfī ve ‘ibādāt ḳısmına 

müretteb altı veyā mu‘āmelāt ḳısmındaki dokuz sā‘at faẓla geldiği 

taḳdīrde üçüncü ṣınıfta ‘ibādāta veyā altıncı ṣınıfta mu‘amelāta maḫṣūṣ 

sā‘ātten lüzūmu ḳadarının nikāḥ ve ṭalāka tefrīḳ ve taḫṣīṣi cā’izdir.  

5 – Elsine-i şarḳiyye ve ġarbiyyenin taḥṣīli iḫtiyārīdir.  

 

Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Meşreb Efendi Ḥafīdi Meḥmed ‘Ārif Efendi 

Merḥūmun Zamān-ı Meşīhatinde ve 1270 Ta’rīḫinde Mu‘allimḫāne-i 

Nüvvāb Nāmıyla Te’sīs Olunan Medresetülkuẓāt 
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Medresetülkuẓāt Niżāmnāmesi 

 

Birinci Faṣıl 

 

Umūr-ı Đdāre 

 

Mādde: 1 Maḳām-ı meşīḫat-ı islāmiyyeye merbūṭ ve ḥükkām-ı şer‘e 

menşe’ ve ṭalebe-i müslimeye maḫṣūṣ olan Medresetülkuẓāt bā irāde-i seniyye-

i Ḥaẓret-i Pādişāhī manṣūb bir müdīr ile idāre olunur. 

 

Müdīrin ma‘iyyetinde bir mu‘āvin ve bir kātib ve lüzūmu ḳadar mubṣır ve 

odacı bulunur. 

 

Mādde: 2 Müdīrin veżā’ifi medresenin inẓibāṭ ve intiżām-ı dāḫiliyyesine 

ve ṭalebenin ḥüsn-i ḥāl ve aṭvārına diḳḳat ve derslerine neżāret etmek ve 

üçüncü faṣılda beyān olunacağı vechile medreseye alınacak ṭalebenin olbābda 

tanżīm kılınacak ta‘līmāt dā’iresinde imtiḥān mu‘āmelātını īfā ve ikmāl 

etmektir.  

 

Mādde: 3 Ṭalebenin evḳāt-ı mu‘ayyenede medresede mevcūd olmasını 

te’mīn için her aya maḫṣūṣ olmak üzere yevmiyye devām cedvelleri tanżīm ve 

mubṣırlar vāsıṭasıyla yoklama edilerek ṭalebenin mevcūd ve nāmevcūdları 

işāret olunduktan sonra on birinci māddeye tevfīḳ mu‘āmele edilir.  

 

Đkinci Faṣıl 

 

Hey’et-i Ta‘līmiyye 

 

Mādde: 4 Mu‘allimler me’mūrīn-i ‘ilmiyye intiḫāb encümeninin tensībiyle 

maḳām-ı meşīḫat-ı islāmiyyece ta‘yīn olunacaktır. 
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Mādde: 5 Mu‘allimler müdīriyyet ṭarafından tertīb olunacak ders 

cedvellerinde gösterilen evḳātta medresede ḥāẓır olup icrā-yı tedrīsāt ve esnā-

yı tedrīste ḫilāf-ı niżām ve ādāb ḥarekette bulunan ṭalebeye naṣīḥat ve 

müstaḥaḳ-ı tekdīr ve tevbīḫ olanlar ḥaḳḳında müdīriyyete mürāca‘at ve onuncu 

ve ondördüncü māddelerde muḥarrer olduğu üzere duḫūl ve ṣınıf imtiḥānlarını 

icrā ile mükelleftirler.  

 

Mādde: 6 Bilā ‘öẕür devām etmeyen mu‘allimlerin ma‘āşlarından 

müdīriyyetçe ḳasṭülyevm icrā olunacağı gibi bir ayda iki kerre ḳasṭülyevme 

dūçār olanlar müsta‘fī ‘addedilerek yerlerine encümen-i intiḫābca dīger 

mu‘allimler ta‘yīn olunur.  

 

Üçüncü Faṣıl 

 

Medreseye Ḳabūl Edilecek Ṭalebenin Şerā’iṭ ve Evṣāf ve Veżā’ifi 

 

Mādde: 7 Medreseye dāḫil olanların sinni yirmiden dūn ve otuzbeşten 

efzūn bulunmamak ve onuncu māddede muḥarrer fenlerden isbāt-ı ehliyyet 

etmek ve ḥüsn-i ḥāl eṣḥābından olup cināyet veyā muḫill-i nāmūs cünḥa ile 

maḥkūm ‘aleyh olmamak şarṭtır.  

 

Mādde: 8 Medreseye girmek isteyenler müdīriyyete bilmürāca‘a nüfūs 

teẕkerelerini veyā hüviyyet varaḳalarını ve aşı şehādetnāmelerini ibrāz ve 

mādde-i ānıfede muḥarrer olan evṣāf ve şerā’iṭi ḥā’iz olduklarını isbāt 

eyledikleri ḥālde mu‘āmele-i ḳaydiyyeleri īfā edilir ve bunlardan onuncu 

māddede muḥarrer duḫūl imtiḥānında tamām nümeronun nıṣfından ziyādesini 

iḥrāz edenler medreseye ḳabūl olunurlar. Yedinci māddede muḥarrer şurūṭu 

ḥā’iz olmadıkları bilāḫere tebeyyün edenlerin ḳaydları terḳīn edilir.  

 

Mādde-i Muvaḳḳate 

 

Ḥükkām-ı şer‘ ḳānūn-ı cedīdinin onyedinci māddesini ta‘ḳīb eden fıḳra-i 

muvaḳḳate mūcebince ṣunūf-ı ḫamse müstaḫdemīninden olup henūz 
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imtiḥānları icrā kılınmış olmayan nüvvāb medreseye devām için duḫūl 

imtiḥānından mu‘afvdırlar. Bunlar medresede okunan derslerin ‘umūmundan 

bir def‘aya maḫṣūṣ olmak üzere me’ẕūniyyet imtiḥānı esnāsında ṭalebe ile 

berāber imtiḥāna girebilirler. Đsbāt-ı ehliyyet eyledikleri taḳdīrde derece-i 

imtiḥānlarına göre medrese-i meẕkūre me’ẕūnları ḥükmünde tutulurlar. 

  

Mādde: 9  Medrese her sene şevvāl-ı şerīfin onbeşinde küşād edilerek 

derslere mübāşeret ve Cemādīülāḫire ġurresinde dersler ta‘ṭīl edilerek duḫūl ve 

ṣınıf ve me’ẕūniyyet imtiḥānlarına bed’ olunacak ve nihāyet Şa‘bān onbeşinde 

cümlesi ikmāl edilecektir.  

 

Mādde: 10  Duḫūl imtiḥānının zamān-ı icrāsı gazetelerle i‘lān edilecek ve 

ders vekīlinin riyāsetinde hey’et-i ta‘līmiyyeden intiḫāb olunacak ẕevāt 

ṭarafından olbābda tanżīm kılınacak ta‘līmāt dā’iresinde Ṣarf ve Naḥv ve Vaẓ‘ 

ve Mantıḳ ve Belāġat ve Uṣūl-i Fıḳıh ve ‘Aḳā’id ve Kelām fenleriyle Ḥüsn-i 

Ḫaṭṭ ve Kitābet ve Ta’rīḫ-i Đslām ve ‘Osmānī ve Coġrāfyā-yı Osmānī ve Ḥesāb 

derslerinden taḥrīrī olarak icrā olunacaktır.  

 

Mādde: 11 Müddet-i tedrīsiyyede ṭalebeden biri bir ay żarfında ma‘ẕeret-i 

meşrū‘aya müstenid olmaksızın derste üç def‘a bulunmaz ise birinci ayda 

müdīr ṭarafından tenbīh, ikinci ayda tevbīḫ, üçüncü ayda o sene imtiḥāna ḳabūl 

edilmeyip bulunduğu ṣınıfta ibḳā olunacaktır. Medrese dāḫilinde ādāba ve 

niżāmnāme mündericātına muġāyir ve ḫāricde muḫill-i veḳār ve ḥaysiyyet 

ḥālāta cür’et eden ṭalebeye keẕā birinci def‘asında müdīr ṭarafından iḫṭārāt ve 

neṣāyiḥ-i muḳteẓiyye icrā ve tekerrürü ḥālinde tevbīḫ ve üçüncü def‘a tekerrür 

ederse müdīr ṭarafından i‘ṭā olunacak taḳrīr üzerine bā işāret-i meşīḫatpenāhī 

ḳaydı terḳīn olunacaktır.  

 

Dördüncü Faṣıl 
 

 
Derslerin Envā‘ı ve Đmtihānların Ṣūret-i Đcrāsı 
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Mādde: 12 Medresetülkuẓāt’ın müddet-i tedrīsiyyesi dört seneden ‘ibāret 

olup okunacak dürūs-ı şer‘iyye ve ḳānūniyye ta‘līmāt-ı maḫṣūṣasına tābi‘ 

olacaktır.  

 

Mādde: 13 Sene-i tedrīsiyye nihāyetinde her ṣınıfın ṭalebesi bulundukları 

ṣınıflarda okudukları dürūstan imtiḥān edilecektir.  

 

Mādde: 14 Đmtiḥānlar ‘alenī olarak her dersin mu‘allimi ve müdīr ṭarafından 

intiḫāb olunacak erbāb-ı iḫtiṣāṣtan iki mümeyyiz ṭarafından ta‘līmāt-ı 

maḫṣūṣasında muḥarrer olduğu vechile şifāhen ve taḥrīren icrā olunur. 

 

Mādde: 15 Đmtiḥānlar da her ders için beşer su’āl tertīb ve fevren ṭalebeye 

īrād edilecektir. Her dersin tamām nümerosu ondur.  

 

Mādde: 16 Đmtiḥān vermekle mükellef olduğu derslerden aldığı nümeroların 

vasaṭīsi altı nümeroya bāliġ olmayan veyā vasaṭīsi altı nümeroya bāliġ olup da 

birden ziyāde dersten aşağı nümero alan ṭālib terfī‘-i ṣınıf edemez.  

 

Mādde: 17 Đmtiḥānlarda kitāba veya deftere bakmak veyā üzerinde derse 

müte‘alliḳ evrāḳ bulundurmak veyā yekdīgerinden istinsāḫ etmek veyā 

birbiriyle müẕākere ve mükāleme eylemek memnū‘dur. Bu gibi ḥarekette 

bulunanlar derḥāl imtiḥān maḥallinden iḫrāc edilecekleri gibi eyyām-ı 

mu‘ayyenesinde bilā ‘öẕür ve ẓarūretin imtiḥāna girmeyenler daḫī ṣınıflarında 

ibḳā olunacaklardır. 

 

Mādde: 18 Mecmū‘-ı dürūs i‘tibāriyle birbiri üzerine altışar nümero iḥrāz 

edip de yalnız bir dersten dörtten aşağı nümero alanlar ile ma‘ẕeret-i meşrū‘a-i 

şaḫṣiyyesine ve yed-i iḫtiyārında olmayan esbāb-ı mücbire-i ẓarūriyyeye mebnī 

imtiḥāna giremeyenler ikmāl imtiḥānına girebilirler. 

 

Mādde: 19 Đkmāl imtiḥānı sene-i ātiyye-i tedrīsiyyenin ilk ayına ve bir 

def‘aya münḥaṣır olmak ve ma‘ẕeret-i şaḫṣiyye ve esbāb-ı mücbire ḳabūl 

edilmemek üzere müdīr ṭarafından ta‘yīn ve i‘lān olunacak eyyāmda icrā 
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olunur. Đşbu eyyām-ı mu‘ayyenede ikmāl imtiḥānına girmeyenler ṣınıflarında 

ibḳā olunurlar.  

 

Mādde: 20 Son ṣınıf ṭalebesi son senede okudukları derslerden imtiḥān 

olunduktan sonra işbu derslerde kazandıkları nümerolar ile dördüncü senede 

okunmayıp birinci ve ikinci ve üçüncü senelerde okunmuş olan derslerin son 

imtiḥānında kazanmış oldukları nümerolar ile birleştirilerek Dürer ve Mecelle 

ve Ferā’iẓ ve Ṣakk-ı Şer‘ī derslerinden dokuz ve dīger derslerden üst üste 

dokuz nümero iḥrāz edenlere ‘aliyyülā‘lā ve Dürer ve Mecelle ve Ferā’iẓ ve 

Ṣakk-ı Şer‘ī derslerinden sekizer ve dīger derslerden üst üste sekizer nümero 

iḥrāz edenlere ā‘lā ve Dürer ve Mecelle ve Ferā’iẓ ve Ṣakk-ı Şer‘ī derslerinden 

altışar ve dīger derslerden üst üste altışar nümero iḥrāz edenlere ḳarīb-i ā‘lā 

derecede me’ẕūniyyet rü’ūsu i‘ṭā olunur. Me’ẕūniyyet imtiḥānına giren 

ṭalebeden Dürer ve Mecelle ve Ferā’iẓ ve Ṣakk-ı Şer‘ī derslerinin yalnız 

birinden altıdan aşağı veyāḫūd dīger derslerin yalnız birinden dörtten aşağı 

nümero alanlar ikmāl imtiḥānına giremezler.  

 

Mādde: 21 Medresetülkuẓāt’a üst üste iki sene devām etmeyen veyāḫūd bir 

ṣınıfta birbiri üstüne iki sene kalan veyā birinci def‘a me’ẕūniyyet imtiḥānında 

ve ikmālinde muvaffaḳ olamamalarından dolayı sene-i ātiyye-i me’ẕūniyyet 

imtiḥān ve ikmāline girip yine muvaffaḳ olamayan ṭalebenin ḳaydları terḳīn 

olunur. 

 

Mādde: 22 Me’ẕūniyyet rü’ūsuna müstaḥaḳ olanların derecelerini mübeyyin 

tanżīm olunacak rü’ūslar müdīr ve hey’et-i ta‘līmiyye ṭarafından taḥtīm ve 

encümen-i intiḫāb-ı me’mūrīn-i ‘ilmiyyece ḳayd ve taṣdīḳ ve ṭaraf-ı 

şeyḫülislāmīden bilḳabūl taḥlīfleri icrā kılındıktan sonra ṣāhiblerine i‘ṭā olunur.  

 

Mādde: 23 Đşbu niżāmnāme neşri ta’rīḫinden i‘tibāren mu‘teber olup icrā-yı 

aḥkāmı maḳām-ı meşīḫat-ı ‘ulyāya müfevvezdir. 

 

Đşbu lāyiḥa-i niżāmiyyenin mevḳi‘-i mer‘iyyete vaẓ‘ını ve niżāmāt-ı devlete 

‘ilāvesini irāde ederim.  
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Fī 5 Ṣefer 1332 Fī 21 Kānūn-i Evvel 1329  

 

Meḥmed Reşād  

  

Şūrā-yı Devlet 

Re’īsi 

Ḥarbiyye Nāżırı Şeyḫülislām Ṣadr-ı A‘żam ve 

Ḫāriciyye Nāżırı 

Ḫalīl 

 

Aḥmed ‘Đzzet Es‘ad Sa‘īd Ḥalīm 

Baḥriyye 

Nāżırı 

Dāḫiliyye Nāżırı ve Māliyye Nāżırı 

Vekīli 

‘Adliyye Nāżırı 

Maḥmūd 

 

Ṭal‘at Đbrāhīm 

Ma‘ārif Nāżırı Ticāret ve Zira‘at Nāżırı Nāfı‘a Nāżırı 

Vekīli 

Aḥmed Şükrī 

 

  Aḥmed Cemāl 

Posta ve Telgraf ve Telefon 

Nāżırı 

Evḳāf-ı Hümāyūn Nāżırı 

Oskan Ḫayrī 

 

5 Ṣefer Sene 1332 Ta’rīḫli Medresetülkuẓāt Niżāmnāmesi’ne Ẕeyldir 

 

Birinci Mādde  Meḥākim-i şer‘iyyenin ḫuṣūṣāt-ı taḥrīriyye ve 

idāriyyesinde istiḫdām olunacak me’mūrīne menşe’ olmak ve müddet-i 

tedrīsiyyesi şimdilik bir seneden ‘ibāret olup lüzūm görüldüğünde iki seneye 

iblāġ edilmek üzere Dersa‘ādet’te Medresetülkuẓāt’ta nehārī bir ṣınıf-ı maḫṣūṣ 

küşād olunmuştur. 

 

Đkinci Mādde  Her sene işbu ṣınıf-ı maḫṣūṣa nevāḥī ve kaẓā 

niyābetlerinde ḫidmetleri mesbūḳ ẕevāt ve bulundukları dā’irelerin mu‘āmelātı 

ḫaleldār olmamak üzere maḳām-ı meşīḫat müsteşārlığıyla her ṭālibin mensūb 

olduğu dā’ire müdīriyyetince müştereken tensīb ve tefrīḳ olunacak devā’ir-i 
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‘ilmiyye müstaḫdemīn-i ḥāẓırası ve mekātib-i i‘dādiyye veyā mekātib-i 

i‘dādiyye derecesinde bulunan mekteblerin sinleri yirmiden dūn ve otuzdan 

efzūn olmayan me’ẕūnları bilā imtiḥān alınır. Ve dīger ṭāliblerin sinleri yirmi 

ile yirmibeş arasında olmak şarṭıyla mādde-i ātiyyede mu‘ayyen derslerden 

müsābaḳa imtiḥānında iḥrāz-ı muvaffaḳiyyet edenleri ḳabūl olunur.  

 

Üçüncü Mādde Duḫūl imtiḥānı maḳām-ı meşīḫatçe imtiḥāna tābi‘ 

olmayan ṭāliblerin miḳdārı nażara alınarak ta‘yīn olunacak ‘adede göre 

müsābaḳa ṣūretiyle [‘Arabī Ṣarf, Naḥv, Mantıḳ] Ta’rīḫ, Coġrāfyā, Ḥesāb Kitāb 

ve Ḥüsn-i Ḫaṭṭ’tan icrā olunur.  

 

Dördüncü Mādde Ṣınıf-ı maḫṣūṣta tedrīsāt işbu niżāmnāmeye müẕeyyel 

cedvele tābi‘dir.  

 

Beşinci Mādde Ṣınıf-ı maḫṣūṣun umūr-ı idāresi Medresetülkuẓāt 

müdīriyyetine muḥavvel ve umūr-ı ta‘līmiyyesi cānib-i meşīḫatten ta‘yīn 

olunacak mu‘allimīne müfevvezdir.  

 

Altıncı Mādde  Ṣınıf-ı maḫṣūṣ ṭalebesi dersler için mu‘ayyen zamāndan 

ma‘dā sā‘āt-ı taḫṣīliyyelerinde Bāb-ı Fetvā Sicill Müdīriyyetince irā’e olunacak 

meḥākim-i şer‘iyye ve devā’ir-i ‘ilmiyyede bilfi‘il īfā-yı vażīfe ile taṭbīḳātta 

ḥā’iz-i meleke ve rüsūḫ  

olmağa çalışacaklar ve her gün müdāvim bulundukları meḥākim ve devā’irin 

devām cedvellerini imżā ederek taṭbīḳāt imtiḥānı için taḳdīr olunacak 

nümeroya esās olmak üzere derece-i mümāreseleri ḥaḳḳında rü’esā-yı devā’irin 

taṣdīḳlerini muḥtevī sene nihāyetinde vesā’iḳ-i maḫṣūṣa ibrāz eyleyeceklerdir. 

 

Yedinci Mādde Tedrīsāt ve devām ve imtiḥānlar ḥaḳḳındaki aḥkām-ı 

müteferri‘a ta‘līmātnāme ile mu‘ayyendir.  

 

Sekizinci Mādde Ṣınıf-ı maḫṣūṣ me’ẕūnları imtiḥānlarda iḥrāz eyledikleri 

derecāt aralarında esās-ı tercīh olmak üzere meḥākim-i şer‘iyye kitābetleriyle 

emvāl-ı eytām müdīr ve me’mūriyyetlerine ve sā’ir ṭāliblere tercīḥan bilā 
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imtiḥān dā’ire-i ‘ilmiyye aḳlāmına ḳabūl olunur. Meḥākim-i şer‘iyye 

aḳlāmında inḥilāl edecek me’mūriyyetlere ṣınıf-ı maḫṣūṣ me’ẕūnlarından ṭālib 

var iken ḫāricden kimse ta‘yīn olunamaz.  

  

Dokuzuncu Mādde Đşbu niżāmnāme ta’rīḫ-i neşrinden i‘tibāren mer‘īdir.  

 

Onuncu Mādde Đşbu niżāmnāmenin icrā-yı aḥkāmına maḳām-ı meşīḫat 

me’mūrdur. 

 

Ṣınıf-ı Maḫṣūṣ Tedrīsāt Cedveli 

  

Ferā’iẓ ve Veṣāyā 

Ṣakk-ı Şer‘ī 

Nikāḥ, Ṭalāḳ, Ḥıẓāne, Nafaḳa 

Aḥkām-ı Evḳāf 

Defter-i Ḳassām 

Uṣūl-i Muḥākeme-i Şer‘iyye 

(taṭbīḳī bir ṣūrette) 

Ma‘lūmāt-ı Ḳānūniyye 

Ḫarc ve Damga Ḳānūnları  

Kitābet 

Ḥesāb 

Uṣūl-i Defterī 

Ḥüsn-i Ḫaṭṭ-ı Ta‘līḳ 

 

Đşbu niżāmnāmenin mevḳi‘-i mer‘iyyete vaẓ‘ını ve niżāmāt-ı devlete ‘ilāvesini 

irāde eyledim.  

 

Fī 12 Şevvāl Sene 1332 ve Fī 21 Aġustos Sene 1330 

 

Meḥmed Reşād 
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Ḥarbiyye Nāzırı Şeyḫülislām ve Evḳāf-

ı Hümāyūn Nāżırı 

Ṣadr-ı A‘żam ve 

Ḫāriciyye Nāżırı 

Enver 

 

Ḫayrī Meḥmed Sa‘īd 

Māliyye Nāżırı ve 

Dāḫiliyye Nāżırı 

Vekīli 

Baḥriyye Nāżırı ‘Adliyye Nāżırı ve 

Şūrā-yı Devlet Re’īs 

Vekīli 

Cāvid 

 

Aḥmed Cemāl Đbrāhīm 

Posta ve 

Telgraf ve 

Telefon Nāżırı 

Ma‘ārif Nāżırı Ticāret ve 

Zira‘at Nāżırı 

Nāfı‘a Nāżırı 

 Aḥmed Şükrī Süleymān El-

Bostānī 

Maḥmūd 

 

5 Ṣefer Sene 1332 Ta’rīḫli Medresetülkuẓāt Niżāmnāmesi’nin Yirminci 

Māddesini Mu‘addil Mevādd-ı Niżāmiyye 

 

Birinci Mādde  Medresetülkuẓāt Niżāmnāmesi’nin yirminci māddesi 

maḳāmına ḳā’im olmak üzere mādde-i ātiyye ḳaleme alınmıştır. 

 

Mādde: 20 Son ṣınıf ṭalebesi son senede okudukları derslerden imtiḥān 

olduktan sonra işbu derslerde kazandıkları nümerolar dördüncü senede 

okunmayıp birinci ve ikinci ve üçüncü senelerde okunmuş olan derslerin son 

imtiḥānında kazanmış oldukları nümerolar ile birleştirilerek Dürer ve Mecelle 

ve Ferā’iẓ ve Ṣakk-ı Şer’ī derslerinden üst üste dokuz ve dīger derslerden keẕā 

üst üste dokuz nümero iḥrāz edenlere sālis ve Dürer ve Mecelle ve Ferā’iẓ ve 

Ṣakk-ı Şer’ī derslerinden üst üste sekizer ve dīger derslerden keẕā üst üste 

sekizer nümero iḥrāz edenlere rābi‘ ve Dürer ve Mecelle ve Ferā’iẓ ve Ṣakk-ı 

Şer’ī derslerinden üst üste yedişer nümero iḥrāz edenlere ḫāmis derecede 

me’ẕūniyyet rü’ūsu i‘ṭā olunur. Ẕikrolunan yedişer nümeroyu iḥrāz 

edemeyenler veyā son ṣınıftaki derslerin yalnız birinden bile dörtten aşağı 

nümero alanlar ṣınıflarında ibḳā olunurlar. Đḥrāz ettikleri nümerolara göre 
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aḫẕedebilecekleri me’ẕūniyyet rü’ūsunun derecesini i‘lā etmek isteyenlerden 

ḥadd-ı vasaṭīye esās olan Dürer Mecelle Ṣakk-ı Şer‘ī Ferā’iẓ derslerinin yalnız 

birinden altıdan aşağı nümero almış olanların yalnız bu dersten tekrār imtiḥānı 

cā’iz olup sālifüẕẕikr derslerin birden faẓlasından veyā yine vasaṭīyi teşkīl eden 

dīger derslerin yalnız birinden altıdan aşağı nümero almış bulunanlar meẕkūr 

rü’ūstan fāriġ olmak şarṭıyla kendilerinden sonraki ṣınıf ṭalebesiyle birlikte 

dördüncü ṣınıf derslerinin kāffesinden imtiḥān vermeğe mecbūrdur. Đmtiḥān-ı 

aḫīr nümerolarına karşı evvelki imtiḥān nümerolarının bir gūnā ḥüküm ve 

te’sīri kalmaz.  

 

Đkinci Mādde  Đşbu mādde-i niżāmiyye ta’rīḫ-i neşrinden mu‘teberdir.  

 

Üçüncü Mādde Đşbu mādde-i niżāmiyyenin icrāsına maḳām-ı meşīḫat 

me’mūrdur.  

 

Đşbu niżāmnāmenin mevḳi‘-i mer‘iyyete vaẓ‘ını ve niżāmāt-ı devlete 

‘ilāvesini irāde eyledim. 

 

4 Cumādāülāḫire Sene 1333 6 Nīsān Sene 1331 

 

Meḥmed Reşād 

 

Ḥarbiyye Nāżırı ve 

Baḥriyye Nāżırı 

Vekīli 

Şeyḫülislām ve Evḳāf-ı 

Hümāyūn Nāżırı 

Ṣadr-ı A‘żam ve 

Ḫāriciyye Nāżırı 

Enver 

 

Ḫayrī Meḥmed Sa‘īd 

Nāfı‘a Nāżırı ‘Adliyye Nāżırı ve Şūrā-

yı Devlet Re’īs Vekīli 

Dāḫiliyye Nāżırı ve 

Māliyye Nāżır Vekīli 

‘Abbās 

 

Đbrāhīm Ṭal‘at 
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Ticāret ve Zira‘at Nāżırı Ma‘ārif Nāżırı ve Posta ve 

Telgraf ve Telefon Nāżır Vekīli 

 

Aḥmed Nesīmī  Aḥmed Şükrī 

 

Medresetülkuẓāt Ta‘līmāt-ı Dāḫiliyyesidir 

 

Birinci Faṣıl 

 

Duḫūl Đmtiḥānı Ḥaḳḳındadır 

 

Birinci Mādde  Medresetülkuẓāt Niżāmnāmesi’nin onuncu māddesi 

mūcebince duḫūl imtiḥānının zamān-ı icrāsı ve ḳayd mu‘āmelesine mübāşeret 

eyyām ve sā‘ātı gazetelerle i‘lān edilecektir. 

 

Đkinci Mādde  Medreseye dāḫil olmak isteyenler mādde-i sābıḳa 

mūcebince ta‘yīn edilen eyyām ve sā‘ātte müdīriyyete biẕẕāt mürāca‘atla 

meẕkūr niżāmnāmenin yedinci māddesinde beyān edildiği vechile nüfūs 

teẕkerelerini veyā hüviyyet varaḳalarını ve cināyet veyā muḫill-i nāmūs cünḥa 

ile maḥkūm olmadıklarına ve ḥüsn-i ḥāl eṣḥābından bulunduklarına dā’ir 

mensūb oldukları medrese müderrisleri veyā maḥalleleri imām ve muḫtārānı 

ṭaraflarından veyā ma‘rūf iki ẕāt cānibinden maḫtūm-ı ḥüsn-i ḥāl ‘ilm ü 

ḫaberiyle aşi şehādetnāmelerini ibrāz ile defter-i maḫṣūṣuna isimlerini 

ḳaydettireceklerdir. Eyyām-ı mu‘ayyene mürūrundan sonra mürāca‘at 

edenlerin ḳaydları icrā edilmeyecektir. 

 

Üçüncü Mādde Đmtiḥānları icrā olunacak ṭalebe ta‘yīn olunan günleri 

ḥāvī tanżīm ve i‘lān maḥalline ta‘līḳ edilecek ḳayd nümerosuna nażaran ta‘yīn 

olunan gün ve sā‘atte ḥāẓır bulunmaya mecbūrdur. Eyyām-ı mu‘ayyenede 

imtiḥāna gelmeyenler veyā girdiği postada imtiḥānı ikmāl etmeksizin çıkanlar 

o seneye maḫṣūṣ olmak üzere imtiḥāna ḳabūl edilmeyeceklerdir.  
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Dördüncü Mādde Đmtiḥānlar taḥrīrī olarak icrā edileceğinden ve tebyīẓ ve 

tesvīd için damgalı kāġıd cānib-i idāreden i‘ṭā olunacağından ṭalebenin 

nezdinde ḥoḳḳa ve ḳalemden başka bir şey bulunmayacaktır. 

  

Beşinci Mādde Esnā-yı imtiḥānda kitāb ve risāle bulundurmamaları veyā 

yekdīgeriyle mükāleme ve evrāḳ te‘aṭī etmemeleri ve ‘aksi taḳdīrde imtihan 

maḥallinden çıkarılıp o sene imtiḥānından maḥrūm edilecekleri ve nezdlerinde 

kitāb veyā risāle var ise idāreye teslīm etmeleri lüzūmu ṭalebeye tefhīm 

edilecek ve tefhīm-i vāḳi‘e rağmen ḫilāfı ḥarekette bulunanlar o sene imtiḥāna 

ḳabūl edilmemek üzere imtiḥān maḥallinden iḫrāc edileceklerdir. 

 

Altıncı Mādde  Taḳayyudāt ve taraṣṣudāt-ı lāzime icrāsıyla berāber ders 

kaçırdıkları hey’et-i imtiḥāniyyece esnā-yı tedḳīḳte taḥaḳḳuḳ edenlerin 

muvāfıḳ cevāb vermiş olsalar bile imtiḥānları keenlemyekün ‘addedilecektir.  

 

Yedinci Mādde Es’ile ṭalebeye yazdırıldıktan nihāyet sekiz sā‘at żarfında 

varaḳa-i imtiḥāniyyenin hey’et-i idāreye teslīm olunması lāzımdır. Müddet-i 

meẕkūre mürūrundan sonra evrāḳ ḳabūl edilmeyecektir.  

 

Sekizinci Mādde Esnā-yı imtiḥānda ḫāricden ekmek vesā’ire alınmak 

memnū‘dur.  

 

Dokuzuncu Mādde Ders tebyīẓ olunduktan sonra imẓā kāġıdın arkası yazısız 

olan maḥalline vaẓ‘ olunacaktır. 

 

Onuncu Mādde Müsvedde kāġıdının da asıl ders kāġıdıyla berāber i‘ṭāsı 

mecbūrīdir. Đmtinā‘ edenlerin varaḳa-i imtiḥāniyyesi ḳabūl edilmeyecektir. 

 

Onbirinci Mādde Niżāmnāmenin sekizinci māddesi mūcebince nıṣf-ı 

nümero üss-i mīzān ḳabūl edilecektir.  

 

Đkinci Faṣıl 
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Tedrīsāt Ḥaḳḳındadır 

 

Onikinci Mādde Medresetülkuẓāt’ta okunacak derslerin ‘aded ve sā‘āt-ı 

tedrīsi merbūṭ cedvelde muḥarrer olduğu vechiledir. Īcāb-ı ḥāle göre maḳām-ı 

meşīḫatçe meẕkūr dersler ṭayy ve tebdīl ve ‘ilāve ve sā‘ātı tezyīd ve tenḳīṣ 

olunabilecektir.  

  

Onüçüncü Mādde Dürer Kitābünnikāḥ’tan bili‘tibār tedrīs ve her sene rub‘ 

miḳdārı ikmāl olunacak ve ikmāline imkān görülemediği taḳdīrde mesā’il-i 

nādireye müte‘alliḳ mebāhis ṭayyedilecektir. Mu‘allim tedrīs eylediği mesā’ili 

mürāfa‘a şeklinde taṣvīr ve uṣūl-i faṣl ve ḥasmı ta‘rīf ve mecelleye muvāfıḳ 

olup olmayan mesā’ili ve ḫilāfiyyātı ve müftā bih aḳvāli beyān edecektir. 

 

Ondördüncü Mādde Mecelle birinci māddeden bed’ ile tedrīs edilecek ve 

“Dürer” de olduğu gibi mu‘allim mevādd ve mesā’ili mürāfa‘a şeklinde taṣvīr 

ve uṣūl-i faṣl ve ḥasmı ta‘rīf ve iḫtilāf-ı meẕāhibi ve sebeb-i tercīḥi beyān 

edecektir. 

 

Onbeşinci Mādde Dürer ve Mecelle mu‘allimleri ṭalebenin medreseden 

rü’ūs aḫẕına ḳadar ṣınıfları ta‘ḳīb ve Dürer’i ve Mecelle’yi ikmāl edeceklerdir. 

 

Onaltıncı Mādde Ferā’iẓ mu‘allimi bilcümle meẕāhibi beyān ve 

‘ameliyyātı ṣūret-i mesā’il ile īẓāḥ ve ve veṣāyāya ‘ā’id mes’eleleri ta‘līm ve 

müftā bih aḳvāli beyān edecek ve aḥvāl-ı erba‘īne mübāşeretten bili‘tibār her 

hafta ṭalebeye yazdıracağı mes’elelerin ḫaṭāsını bittaṣḥīḥ eṣḥābına i‘āde 

edecektir.  

 

Onyedinci Mādde Ṣakk-ı Şer‘ī mu‘allimi uṣūl ve ḳavā‘id ve ıṣlāḥāt-ı ṣakkı 

ta‘rīf ve tedrīs eylediği ṣınıfın “Dürer” dersini bitta‘ḳīb ta‘līm edecek ve onbeş 

günde bir def‘a bir mes’eleyi muḥākeme şeklinde ya‘nī ṭalebeden müdde‘ī ve 

müdde‘ā aleyh ve kātib ve ḳāḍī ta‘yīn ederek temsīl ettirip uṣūl-i mer‘iyyesi 

dā’iresinde ẓabṭ-ı da‘vā ṣūretinde ḳaleme aldıracaktır. Ve her ṣınıfa lāaḳall 

ayda bir def‘a bir mes’ele-i şer‘iyye taṣvīr ve uṣūlü dā’iresinde sened-i şer‘īsini 
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ṭalebeye taḥrīr ettirecek ve ṭalebenin tanżīm ettikleri müsevvedātı bittaṣḥīḥ on 

gün żarfında i‘āde edecektir. 

 

Onsekizinci Mādde Defter-i Ḳassām’ın uṣūl-i tedrīsi Ṣakk-ı Şer‘ī gibi 

olacaktır.  

 

Ondokuzuncu Mādde  Ḥuḳūḳ-ı Düvel mu‘allimi imtiyāzāt-ı ecnebiyyenin 

ṣūret-i żuhūrunu ve bunlardan neş’et eden ẓararların derecesini ṭalebeye tefhīm 

edecek ve ḥuḳūḳ-ı ḫuṣūṣiyye-i düvel mesā’ilini mezcetmek ṣūretiyle tedrīs 

eyleyecektir.  

 

Yirminci Mādde Tanżīm-i Đ‘lāmāt-ı Ḥuḳūḳiyye ve Cezā’iyye mu‘allimleri 

uṣūl ve ḳavā‘id-i ṣakk-ı niżāmiyyeyi beyān ve mesā’il-i ḳānūniyyeyi 

muḥākeme şeklinde temsīl ve derecāt-ı meḥākim i‘tibāriyle bidāyeten ve 

istīnāfen ve temyīzen tanżīm olunacak i‘lāmāt ve vesā’iḳ-i ḳānūniyyenin ṣūret-

i tanżīmini ta‘līm eyleyeceklerdir. Ve lāaḳall ayda bir kere ṭalebeye bir 

mes’ele-i ḳānūniyye taṣvīr ederek tanżīm edecekleri müsevvedātı ba‘dettaṣḥīḥ 

onbeş gün żarfında i‘āde edeceklerdir. 

 

Yirmibirinci Mādde Kitāb-ı Resmiyye mu‘allimi elkāb ve teşrīfāt-ı 

resmiyyeyi ve mebādī’-i kitābeti ta‘rīf ve bittedrīc mu‘āmelāt-ı resmiyye 

merātibine ‘ā’id uṣūl-i taḥrīri ta‘līm edecek ve lāaḳall ayda bir def‘a ṭalebeye 

gösterilecek mevẓū‘ üzerine yazılan müsevvedeleri mümkin olduğu ḳadar 

vāẓıḥan ḫaṭāları beyān edilmek ṣūretiyle bittaṣḥīḥ bir hafta żarfında eṣḥābına 

i‘āde edecektir.  

 

Yirmiikinci Mādde Ḫaṭṭ-ı Ta‘līḳ mu‘allimi evvelā celī ve ikinci derecede 

ḫurde olarak ta‘līm edecek ve ṭalebenin yazmış oldukları meşḳleri uṣūl-i ḫaṭṭ 

dā’iresinde taṣḥīḥ ve tefhīm ve yazacakları onar saṭırlık karalamaları ibṭāl 

edeceklerdir.  

 

Yirmiüçüncü Mādde Esnā-yı tedrīste ṭalebeden biri fennin iḳtiẓāsınca teklīf 

edilen vażīfeyi ḳabūlden imtinā‘ edecek olursa Mu‘allim Niżāmnāmesi’nin 
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beşinci māddesi mūcebince evvelā naṣīḥat ve müstaḥaḳḳ-ı tekdīr olanlar 

ḥaḳlarında müdīriyyetet mürāca‘at edecek ve müdīriyyet cānibinden de 

Medrese Niżāmnāmesi’nin onbirinci māddesi aḥkāmı taṭbīḳ edilecektir.  

 

Yirmidördüncü Mādde Medresetülkuẓāt ders müddeti bir sā‘attir. Günde üç 

veyā dört sā‘at tedrīs olunur. Vaḳt-ı mu‘ayyenden çāryek sā‘atten faẓla 

te’eḫḫürle dersḫāneye giren mu‘allimīn ve ṭalebeye o derste bulunmamış 

nażarıyla mu‘āmele olunur. 

 

Ḫātime 

 

Ṣınıf Đmtiḥānları Ḥaḳḳındadır 
 

Yirmibeşinci Mādde Ṣınıf imtiḥānlarında beşer gün fāṣıla verilecektir.  

 

Yirmialtıncı Mādde Dürer, Mecelle, Uṣūl-i Muḥākemāt-ı Cezā’iyye ve Ṣulḥ, 

Uṣūl-i Muḥākemāt-ı Ḥuḳūḳiyye, Ḳānūn-ı Arāẓī, Ḥuḳūḳ-ı Düvel, Medḫal-ı 

‘Đlm-i Ḥuḳūḳ-ı Ḳānūn-ı Đcrā, Ḳānūn-ı Cezā, Đḳtiṣād, Ticāret-i Berriyye ve 

Baḥriyye, Aḥkāmülevḳāf, Taṭbīḳāt-ı Şer‘iyye ve Ḥuḳūḳiyye ilḫ, Ḥuḳūḳ-ı Đdāre 

imtiḥānları şifāhī dīgerlerinin taḥrīrī olarak imtiḥānları birinci faṣıl aḥkāmına 

tābi‘ olacaktır.  

 

Yirmiyedinci Mādde Esnā-yı imtiḥānda veyā nümeroların tefhīminde veyā 

ikmāle kalmış olanların ḥīn-i teblīġinde gerek hey’et-i idāre ve gerek hey’et-i 

mu‘allimīn ve mümeyyizlere karşı ḫāric-i niżām ve ḫilāf-ı edeb ḥāle cür’et 

edenler ḥareketinin derecesine göre tevbīḫ veyā ṣınıfta ibḳā veyā maḳām-ı 

meşīḫatten bilistīẕān ḳaydı teḳrīn edilecektir.  

 

Medresetülkuẓāt’ta Tedrīs Olunacak Ders Cedvelidir 

Beher Hafta Sā‘at-i Tedrīs 

Esāmī-i Dürūs Birinci 

Ṣınıf 

Đkinci 

Ṣınıf 

Üçüncü 

Ṣınıf 

Dördüncü 

Ṣınıf 

Mülāḥa-

żāt 



 

 

868

                                                                                                                                                         

 

 Sā‘at Sā‘at Sā‘at Sā‘at  

Dürer 5 5 5 5  

Mecelle 3 3 3 3  

Ferā’iẓ 2 1 0 0  

Taṭbīḳāt-ı 

Şer‘iyye 

0 0 0 1  

Ṣakk-ı Şer‘ī 1 1 1 2  

Defter-i Ḳassām 0 0 1 0  

Aḥkām ve 

Niżāmāt-ı Evḳāf 

0 0 0 2  

Arāẓī Ḳānūnu 0 1 1 0  

Ticāret-i 

Berriyye Ḳānūnu 

0 0 2 0  

Ticāret-i 

Baḥriyye      “ 

0 0 0 1  

Đcrā                       

“ 

0 0 0 1  

Cezā                      

“ 

2 0 0 0  

Uṣūl-i 

Muḥākeme-i 

Ḥuḳūḳiyye 

0 2 1 0  

Taṭbīḳāt-ı 

Ḥuḳūḳiyye ve 

Cezā’iyye ve 

Ticāriyye 

0 0 0 1  

Tanżīm-i 

Đ‘lāmāt-ı 

Ḥuḳūḳiyye 

0 0 1 0  
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Uṣūl-i 

Muḥākemāt-ı 

Cezā’iyye ve 

Ṣulḥ 

0 1 1 0  

Tanżīm-i 

Đ‘lāmāt-ı 

Cezā’iyye 

0 0 1 0  

Medḫal-ı ‘Đlm-i 

Ḥuḳūḳ 

1 0 0 0  

Ḥuḳūḳ-ı Düvel 1 1 1 0  

Ḥuḳūḳ-ı Đdāre 0 0 0 2  

Đḳtiṣād 1 1 0 0  

Kitābet-i 

Resmiyye 

1 1 0 0  

Ḥüsn-i Ḫaṭṭ-ı 

Ta‘līḳ 

1 1 0 0  

 18 18 18 18  

 
36 Sayfa 381: 17 Receb 1335 8 Mayıs 1333/1917 Salı’ya tesadüf ediyor. 
 
37 Sayfa 390: Ṣabāḥ gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
38 Sayfa 390: Ātī gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir. 

 
39 Sayfa 392: Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin hatıratında bu konu hakkında yazmayı ümid ettiği bu 

mufassal izahatın izine tesadüf edilememiştir. 

 
40 Sayfa 411: Sözkonusu olan Taḳvīm-i Veḳāyi‘ nüshası tespit edilememiştir.  

 
41 Sayfa 429: Burada herhalde Sayfa 492-5’teki 25 Mart 1920 tarihli kayıttan bahsediliyor. 

 
42 Sayfa 432: Metinden anlaşıldığı kadarıyla bu kısımlar Malta’dan döndükten sonra yazılmış 

olacak.  
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43 Sayfa 432: Bu vesika söylendiği gibi zīrde münderic değildir.  

 
44 Sayfa 447: ‘Alemdār gazetesinin sözkonusu nüshası tespit edilememiştir.  

 
45 Sayfa 450: Hammer Ta’rīḫi’nde sözkonusu pasaj : “ … Nihāyet ‘Azrā’nın yevm-i 

velādetinden bir gün evvel Siçilya Ḫidīvi’nin – biddefā‘āt i‘lān olunup tā o 

vaḳte ḳadar te’ehhür eden – ḳuvve-i imdādiyyesi cezīreye muvaffaḳiyyetle 

çıkmış olduğu cihetle Muṣṭafā ve Piyāle – maḥṣūrlara beşbin kişiye, 

muḥāṣırlara ise bunun dört mislinden ziyādeye mālolan – muhāsarāyı ref‘ettiler 

(11 Eylūl 1565). (Hammer Ta’rīḫi, Cilt 6, Sayfa 130)”. 

 
46 Sayfa 475 : Bu mektubun Rūmī tarihi olan 3 Ḳānūn-i ānī 1335 [3 Ocak 1919] yanlış 

olmalı; çünkü sürgünler o tarihte henüz Malta’ya gönderilmemişlerdi. Büyük 

bir ihtimalle 1335 değil 1336 olacak. 

 
47 Sayfa 475: Times gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
48 Sayfa 478: Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin günümüze intikal eden günlüklerinde böyle bir fıkra 

yoktur.  

 
49 Sayfa 490: Bu vesikanın aslı Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında mevcuttur.  

 
50 Sayfa 494: Arapça metnin tercümesi: “Allahım senden bana mağfiret ve rahmet etmeni ve 

beni yerden çıkan ve gökten inen bütün belalardan korumanı dilerim. Sen her 

şeye kadirsin.”  

 
51 Sayfa 504: Manchester Guardian’ın 6 Nisan 1920 tarihli ve 22979 numaralı nüshasındaki 

fıkranın metinde Türkçe tercümesi verilen kısmının Đngilizce aslı (fıkranın 

metni bu kısımdan sonra da devam etmektedir). Bu metin Muṣṭafā Ḫayrī 

Efendi’nin evrakı arasında kupür olarak mevcuttur:  

 

Arrest of the Sheik-ul-Islam.  
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The news that the Allies have arrested and deported to Malta the Sheik-ul-

Islam has moved the Indian Khalifate Delegation to address a strong 

remonstrance to the Prime Minister, the Secretary for India, and the King. The 

Delegation expresses its horror that « the highest religious dignitary after the 

Khalif has been arrested. »  

 

It is pointed out, however, in other quarters that this dignitary is also one of the 

most important political Ministers in the Turkish Government. The Minister of 

Religion, which in effect is his rôle, has no doubt been arrested as one of the 

political leaders of the Turkish Nationalists, and as the Allies have announced 

their intention to take steps to stop the recurrent massacres in Armenia the 

Sheik has probably been arrested in this connection.  

 
52 Sayfa 506: Times gazetesinin 15 Nisan 1920 tarihli nüshasına ulaşılamamıştır. 

 
53 Sayfa 507: Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin 25 Nīsān 1920 ta’rīhli nüshasında çıkan Ḳuvā-yı 

Đnẓibāṭiyye Ḳarārnāmesi’nin tam metni (bazı kısımları okunamamıştır): 

 

 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye Ḳarārnāmesi 

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’nin veżā’if ve ḫidemātı – taḥlīf ṣūreti – müddet-i ḫidmet 

ve efrādın ṣūret-i ḳabūlü – kadro ve techīzāt 

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyyenin Veżā’if ve Ḫidemātı 

 

Mādde 1 Ḳuvā-yı inẓibāṭiyye, ḳavānīn ve niżāmāt-ı mevẓū‘a-ı devletin 

icrā-yı aḥkāmını infāẕ vażīfesiyle mükellef me’mūrīn-i ḥükūmeti cebr ve 

tehdīd ederek mer’iyyetine mümāna‘at etmekle emniyyet-i ‘āmmeyi iḫlāle 

cür’et eden (Ḳuvā-yı Milliyye) nāmı taḥtında ḳurā ve ḳaṣabāta müstevlī olarak 

ahālīnin emvāl ve nuḳūdunu cebren aḫẕ ve ġaṣb ve ḳatleden erbāb-ı şaḳāveti 

te’dīb ve teşkīl için te’sīs olunmuş seyyār bir hey’et-i inẓibāṭiyyedir. Ḳuvā-yı 

Đnẓibāṭiyye’nin vażīfe-i esāsīsi, Ḳuvā-yı Milliyye nāmı taḥtında şaḳāvete sülūk 

eden eşirrāyı derdest ve tenkīlden ‘ibārettir. 
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Bunun başlıca ḫidmeti, bil‘umūm ḳuvā-yı ẓābıṭa ile me’mūrīne ḳavānīn-i 

mevẓū‘a-ı devletin icrā-yı aḥkāmını tamāmiyle taṭbīḳ ḫuṣūṣunda ḳuvve-i żahr 

olmak ve bulundukları maḥallerde ‘āmmenin emniyyet-i māl ve ḥayātını 

muḥāfaża etmek vażīfesiyle mükelleftir.  

 

Mādde 2 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye, Ḥükūmet-i ‘Osmāniyye’nin ḳuvve-i 

müsellaḥa-i seyyāresi aḳsāmındandır. Binā’en‘aleyh, ẓabṭ ve rabṭ ve i‘āşe 

ḫuṣūṣatı jandarma niżāmātına tābi‘ olup veżā’if-i maḫṣūṣasının icrāsı i‘tibariyle 

doğrudan doğruya Ḥarbiyye ve Dāḫiliyye Neżāretlerine merbūṭtur.  

 

Taḥlīf Ṣūreti 

 

Mādde 3 ‘Alel‘umūm Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye ümerā ve ẓābiṭānıyla neferātı 

işbu sınıf-ı maḫṣūṣ silkine girmezden evvel ber vech-i ātī yemīn ederler. 

 

“Velīni‘met-i bīminnetimiz, Pādişāhımız, Ḫalīfe-i Müslimīn Ḥaẓretleri’ne 

fermān ve irāde-i hümāyūnları dā’iresinde ṣadāḳatle, istiḳāmetle ḫidmet 

eyleyeceğime ve muḫill-ı nāmūs her türlü aḥvāl ve ḥarekāttan ictināb 

eyleyeceğime, bil‘umūm sekene-i ahālīnin mal, ‘ırẓ, nāmūs ve ḥayātlarını 

muḥāfaża eyleyeceğime ve uğur-ı hümāyūnlarında ḥayātımı seve seve fedā 

eyleyeceğime (vallāhī, billāhī).” 

 

Yemīn edenlerin esāmīsini ve yemīn ettiklerini ḥāvī evrāḳ, taḥlīf hey’eti 

ṭarafından bittaṣdīḳ ḳıṭ‘anın en büyük rütbeli āmiri nezdinde ḥıfżolunur.  

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’nin Tertībātı 

 

Mādde 4 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’de bir bölük mevcūdu, ma‘ ẓābiṭ iki yüz elli 

neferden ‘ibāret olup, dört bölük bir tabur, dört tabur bir alay i‘tibār 

olunmuştur. Bölükler tabur, taburlar alay dāḫilinde, .āḳlar* [* bu kelime 

okunamamıştır] bölükleri dāḫilinde nümero alırlar. Çift nümerolu bölüklerin, 

çift nümerolu bölükleri süvārī efrādından müteşekkildir.  
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Mādde 5 Her bölüğe yüzbaşı veyā mülāzım-ı evvel kumanda eder ve 

ma‘iyyetinde iki mülāzım-ı evvel, iki mülāzım-ı ānī rütbesinde ẓābiṭ bulunur.  

 

Taburlara binbaşı veyā ḳıdemli yüzbaşı, alaya ümerā rütbesinde birer ẕāt 

kumanda eder ve refāḳatlerine kadrolarında mu‘ayyen ẓābiṭān, eṭibbā ve ḥesāb 

me’mūrları terfīḳ olunur.  

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye ẓābiṭānına bil‘umūm muvażżaf, müteḳā‘id ve ihtiyāt 

ẓābiṭānıyla gönüllü ẓābiṭān ta‘yīn olunur.  

 

Mādde 6 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye ḳıṭā‘ātına ḫafīf seyyār ḫastaḫāne levāzımı 

i‘ṭā kılınır. Ṣıḥḥiyye efrādı bölükler mevcūdundan tefrīḳ ve tertīb olunur.  

 

Ḫidmet Müddeti ve Ṣūret-i Ḳabūl 

 

Mādde 7 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’ye gönüllü efrād ve küçük ẓābiṭān 

ḳaydolunur. Ve menābi‘-i muḫtelifeden alınacak efrād ve küçük ẓābiṭān 

gönüllü i‘tibār olunur.  

 

Mādde 8 Ḳuvā-yı inẓibāṭiyye’ye ḳayd ve ḳabūl olunacak efrād, devletçe 

terḫīṣ olunmadığı taḳdīrde, lieḳall altı ay īfā-yı ḫidmete mecbūrdur. Ancak 

enā-yı ḫidmette şāyān-ı ḳabūl ma‘zeret-i meşrū‘ası żuhūr edenlerle 

‘indelmu‘āyene ma‘lūliyyeti tebeyyün edenler, ḫidmetlerinin ḫitāmına 

bakılmaksızın terḫīṣ olunurlar.  

 

Mādde 9 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’ye alınacak efrādın şerā’iṭ-i ḳayd ve ḳabūlü 

ber vech-i ātīdir: 

 

Elif  ‘Avārıẓ ve nevāḳıṣ-ı bedeniyyeden berī ve ḳaviyyülbünye 

olacaktır. 

 

Cim  Müstebdel efrād ve küçük ẓābiṭānla okur, yazar olanlarla ma‘ 

techīzāt ve ḥayvānātı olanlar tercīḥan ḳabūl edilir.  
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Dal  Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’ye ḳayd ve ḳabūl olunacak efrād ve küçük 

ẓābiṭānın ḫidmet enāsında muḫill-ı nāmūs ve istiḳāmet ḥāl ve ḥareketleri 

görülenler veyāḫūd yemīninde ḥāẕif* [*okuma kesin değil] olanlar derḥāl 

ṭardedilerek Dīvān-ı Ḥarb’e tevdī‘ olunurlar. 

 

Mādde 10 Īfā-yı ḫidmet maḳṣadıyla ve evāmir-i ḥükūmetin infāẕı 

enāsında ma‘lūl olan veyāḫūd vefāt edenlerin ẕāt ve ‘ā’ilelerine ber vech-i ātī 

mükāfāt-ı naḳdiyye ile yigirmi sene ḫidmet etmiş …īle* [*bu kısım 

okunamamıştır] ayrıca teḳā‘üd ve eytām ma‘āşı taḫṣīṣ olunur: 

 

Elif  Ma‘lūl olan efrād ve küçük ẓābiṭānın derece-i ma‘lūliyyetlerine 

göre on liradan üç yüz liraya ḳadar ve vefāt edenlerin eytāmına dört yüz lira 

mükāfāt-ı naḳdiyye derḥāl tesviyye olunur ve ma‘lūliyyetleri netīcesi muḥtāc 

olacaklara i‘fā-yı* [*okuma kesin değil] ṣınā‘iyye vesā’ire ṭaraf-ı ḥükūmetten 

te’mīn ve bilcümle ḥükūmet ḫastaḫānelerinde meccānen tedāvileri icrā olunur. 

 

Be  Ümerā ve ẓābiṭāndan ma‘lūl olanların derece-i ma‘lūliyyetlerine 

göre ẓābiṭāna iki yüz liradan beş yüz liraya, ẓābiṭāna beş yüz liradan bin liraya 

ḳadar mükāfāt-ı naḳdiyye verilir ve vefāt edenlerin eytām ve erāmīline* 

[*okuma kesin değil] bālāda muḥarrer ikrāmiyyenin ḥadd-ı a‘żamı mükāfāt-ı 

naḳdiyye def‘aten i‘ṭā kılınır. 

 

Mādde 11 Onuncu māddede muḥarrer mükāfāt-ı naḳdiyye ve tażmīnāt-ı 

şaḫṣiyyenin yirmi lira ḳadarı alay kumandanının emriyle ve işbu miḳdārdan 

faẓlası alayın inhāsı üzerine Ḥarbiyye Neżāreti’nin taṣdīḳiyle taḫṣīṣāt-ı 

maḫṣūṣasından i‘ṭā kılınır.  

 

Ma‘āşāt ve Đ‘āne 

 

Mādde 12 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’ye ta‘yīn olunacak ümerā ve ẓābiṭān ve 

küçük ẓābiṭāna şehrī ber vech-i ātī muḫaṣṣeṣātları her ay bidāyetinde i‘ṭā 

kılınır.  
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Alay kumandanlarına 150, tabur kumandan ve mu‘ādillerine 100 (Mu‘ādilden 

maḳṣad, taburda ‘aynı rütbede bulunan ṭabīb ve bayṭardır.) ḳıdemli yüzbaşı ve 

mu‘ādillerine 90, yüzbaşılara, tabur ḥesāb me’mūru 75, ve mu‘āvinlerine tabur 

imāmı 75, mülāzım-ı evvellere 80, mülāzım-ı ānīlere 60, ḥesāb me’mūru 

mu‘āvinlerine 50, başçavuş 40, çavuş 35, onbaşı 32, efrād 20 lira verilir.  

 

Mādde 13 Ümerā ve ẓābiṭān ve efrādın i‘āşeleri ḳıṭā‘āt-ı niżāmiyye miillū 

te’mīn edildiği taḳdīrde emān-ı bāliġası ma‘āşlarından maḥsūb olunur.  

 

Mādde 14 Ümerā ve ẓābiṭān ve efrād binek ve mukārī ḥayvānātının yem 

ta‘yīnleri rāyic-i maḥallīye göre bilḥesāb naḳden verilir. ‘Aynen verildiği 

taḳdīrde yem bedelātından maḥsūbu icrā kılınır.  

 

Enā-yı ḫidmette bir işe yaramayacak derecede saḳaṭ veyā mürd olan ḥayvān 

ṭaraf-ı ḥükūmetten verilmiş ise ḳaydı terḳīn, değil ise emānı müseccel ḳıymet-

i aṣliyyesi üzerinden eṣḥābına derḥāl tesviyye olunur.  

 

Kadro ve Techīzāt 

 

Mādde 15 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’de cüz’ü tām bölüklerdir. Beher bölük 

kadrosu ber vech-i ātīdir: 

 

Mülāzım-ı Evvel, Yüzbaşı  

veyā Ḳıdemli Yüzbaşı 1 Bölük kumandanıdır 

Mülāzım-ı Evvel 2 Takım kumandanıdır 

Mülāzım-ı ānī    2 “ “ 

Başçavuş     1 

Çavuş      8 

Onbaşı      22 

Neferāt     214 

Yekūn      250 

 

Ṣād  Tabur Erkānı 
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Yüzbaşı veyā Binbaşı    1 Tabur  

kumandanıdır 

Mülāzım-ı Evvel    1 Tabur yāveri 

Ḥesāb Me’mūru    1 Tabur kātibidir 

Ḥesāb Me’mūru Mu‘āvini   1 Mu‘āvindir 

Binbaşı veyā Yüzbaşı Ṭabīb   1 Ṭabībdir 

Yüzbaşı     1 Eczācıdır 

Đmām      1 

Yekūn      7 

 

Mādde 16 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye alay kumandanları, ma‘iyyet ẓābiṭānıyla 

emirber efrādını ḳıṭā‘āt dāḫilinden intiḫāb ve aḫẕ ve istiḫdām ederler. 

 

Mādde 17 Techīzāt ve melbūsāt ve levāzım ve sā’ire, ḥarbiyye, baḥriyye ve 

jandarma anbārlarından i‘ṭā kılınır. 

 

Mādde 18 Đşbu ḳarārnāmenin icrā-yı aḥkāmına hey’et-i vükelā me’mūrdur. 

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye Taḫṣīṣātı 

 

Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye için 1,250,836 lira taḫṣīṣāt-ı fevḳel‘āde i‘ṭāsı ḥaḳḳında dün 

ātīdeki ḳarārnāme intişār etmiştir: 

 

Mādde 1 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye için bir milyon iki yüz elli bin sekiz yüz 

otuz altı lira taḫṣīṣāt-ı fevḳel‘āde i‘ṭā edilmiştir.  

 

Mādde 2 Đşbu ḳarārnāmenin birinci māddesinde muḥarrer olan taḫṣīṣāt-ı 

fevḳel‘āde Ḥarbiyye Neżāreti’nin bin üç yüz otuz altı sene-i māliyyesi 

taḫṣīṣātına faṣl-ı maḫṣūṣ olarak ‘ilāve ve ṣarfolunacaktır.  

 

Mādde 3 Ḳuvā-yı Đnẓibāṭiyye’de müstaḫdem olanlara ayrıca 13 Kānūn-i 

Evvel 1335 ta’rīhli ḳarārnāme ile i‘ṭā edilmekte olan taḫṣīṣāt-ı fevḳel‘āde 

verilecektir.  
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Mādde 4 Ta’rīh-i neşrinden i‘tibāren mer’iyyülicrā olacak işbu 

ḳarārnāmenin icrāsına hey’et-i [vükelā] me’mūrdur. 

 
54 Sayfa 512: Manchester Guardian gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
55 Sayfa 516: Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin 11 Mayıs 1336 tarihli nüshasındaki yazının tam 

metni (bazı kısımları okunamamıştır):  

 

“Peyām-ı Eyyām 

 

Ocağın baḳiyyetüssüyūf körükçüleri muttaṣıl ġarīb garīb şāyi‘alar çıkarıyorlar. 

Durmuyorlar, çünki yalan, dōlāb, dalavere öteden beri hiẕb-i meş’ūmun en 

keskin silāḥlarıdır, günde otuz yalan söylenir, yine o ḳadar dōlāb döndürülür, 

öyle dalavere çevrilirse elbette bütün bu şaklabanlıklardan bir iz kalır ki o da 

ṣaḥḥelbāḳī şöyle böyle bir kārdır.  

 

Gūyā Şehbender-i Mersūm, Alfred Rüstem, Atina Sefīr-i Esbaḳı Muḫtār Ḳuvā-

yı Milliyye’nin muraḫḫaṣ-ı maḫṣūṣları olarak, devletlerin ṭalebiyle, evet 

devletlerin ṭalebiyle, Paris’e gidiyorlarmış, ne ṭāli‘! Bu yādigārlar Đstanbul’da 

bir müddetcik evvel yakayı ele vereydiler, maḥfūżan Malta’yı boylayacaklardı, 

şimdi o şehr-i şetīmedāra* [*okuma kesin değil] revān oluyorlar.  

 

Đkinci şāyi‘a daha parlaktır: Ankara’da Ḫālide Edīb Hanım’ın taḥt-ı riyāset-i 

‘ācizesinde toplanan o ḫāriḳul‘āde, o ta’rīhte emsāli bulunmayan meclis-i 

millīde – zavāllı millet nelere işā‘a edilmedi? Şeyḫ Sünūsī, Çelebi Efendi, 

Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi, Şeyḫülislām Mūsā Kāzım Efendi hep nāżır ve ḥāẓır 

bulunuyorlarmış! 

 

Kerāmet gösterip ḫalḳa suya seccāde salmışsın derler. Bu şeyḫülislāmlar da hīç 

şübhe yok menfādan, ġurbetten, maḥẓā kerāmetle Ankara’ya sıçramış olsalar 

gerek.  
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Çelebi Efendi’ye gelince, o zavāllı muṭlaḳ oradadır. Ḥarb-ı ‘Umūmī enāsında 

…* [*bu kısım okunamamıştır] Çelebi’nin bir çok fuḳarā-yı mevleviyyān ile 

yalnız Anadolu değil, bütün Sūriyye’yi, Filistīn’i döne döne başı dönmedi mi? 

 

…* [*bu kısım okunamamıştır] etmeğe çile doldu şimdi 

 

Evlād ve aḥfād-ı Mevlānā Şām’ın ‘āşıḳ-ı ezelīleri değildirler o vaḳtiyle Veled 

Çelebi gibi şimdi de ‘Abdülhalīm Çelebi o zorbaların diledikleri gibi 

der…lerde* [*bu kısım okunamamıştır] ne yaparlar āh. Sūriye’de şerīfleri, 

seyyidleri Ḥallāc Manṣūr gibi enelḥaḳḳ diye feryād eden o pervāsızlar eytāmī-i 

Mevlānā’dan mı çekinirler? Çelebi Efendi’nin topu, ya tüfekleri mi, ‘askerleri 

mi var.  

 

Ancak bir nüfūẕ-ı rūḥānīsi, ma‘neviyyātı var ki öyle … … …sız* [*bu kısım 

okunamamıştır] maḫlūkların hīç korkuları olmadığı tā 31 Mart mes’elesinden 

beri kaç tecrübe ile görüldü.” 

 
56 Sayfa 522: Corriere della Sera gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
57 Sayfa 529: 5 Hazīrān 1920 tarihli Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin okunaklı bir nüshasına 

ulaşılamamıştır. 

 
58 Sayfa 529: Corriere della Sera gazetesinin 20 Haziran 1920 tarihli nüshasına 

ulaşılamamıştır. 

 
59 Sayfa 530: Times gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir. 

 
60 Sayfa 531: Politika mecmuasının bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
61 Sayfa 531: Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir. 

 
62 Sayfa 532: Đleri gazetesinin 13 Hazīrān 1920 tarihli nüshasındaki haberin tam metni:  
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Mūsā Kāżım Efendi’nin Đrtiḥāli 

 

Edirne vilāyetinden vārid olan bir telgrafnāmede Şeyḫülislām-ı Esbaḳ Mūsā 

Kāżım Efendi’nin maḥall-i menfāsında irtiḥāl-i dār-i beḳā eylediği 

bildirilmiştir. 

 
63 Sayfa 534: Bu gazete tespit edilememiştir.  

 
64 Sayfa 536: The Morning Post gazetesinin bu nüshası tespit edilememiştir.  

 
65 Sayfa 539: Times gazetesinin 15 Haziran 1920 tarihli nüshasındaki haberin asıl metni Not 

66’da verilmiştir. 

 
66 Sayfa 540: Manchester Guardian gazetesinin 14 Haziran 1919 tarihli nüshasına 

ulaşılamamıştır.  

 
67 Sayfa 542: Le Petit Parisien gazetesinin 9 Temmuz 1920 tarihli nüshasına 

ulaşılamamıştır. 

 
68 Sayfa 545: Times gazetesinin 15 Haziran 1920 tarihli nüshasında çıkan haberin Đngilizce 

tam metni:  

 

“Cairo through Arabian Eyes.  

Emir Abdullah’s Comments. 

(From our Jeddah Correspondent) 

 

The Emir Abdullah arrived at Jeddah on May 15, on the conclusion of his visit 

to Cairo as the guest of his Majesty’s Government. On his journeys to and from 

Constantinople the Emir had previously paid four visits to Cairo. In 1914, just 

after the outbreak of war, he stayed a few days at one of the Khedive’s palaces 

while waiting for a boat to the Hedjaz. In 1913 he had an interview at Cairo 

with Lord Kitchener, when the foundations were laid for the Arabian revolt in 

the event of a war with Turkey. The Emir spent the first 25 years of his life at 
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Constantinople and is well acquainted with modern European politics. He is 

also a gifted student of history and an authority on Arabian literature, as befits 

a descendant of the Prophet. 

 

The Emir’s impressions of Cairo after his recent visit were interesting, for he is 

a keen observer. He considered that British authority and power in in Egypt 

had greatly increased, that their influence and control were marked, and that 

the vast majority of the people welcomed British guidance and assistance. The 

fellaheen, he added, would be mad to throw away or shake off the control 

which guaranteed them a life of comparative affluence free from injustice and 

tyranny, while equally the great landowners secured their positions by the same 

control.  

 

The broad streets of the European quarters of Cairo were greatly admired, but 

the narrow lanes and dreadful odours of the native quarters elicited the 

comment that Mecca and Jeddah had not so much to learn in sanitation as the 

metropolis of Egypt. The numerous gardens, the profusion of flowers, 

delighted him, while the broad fields of wheat and barley and lucerne, 

stretching as far as one could see on each side of the railway line, brought forth 

the laments of the Bedouin escort. Accustomed to sandy deserts, rugged hills 

bare of shrubs or grass, the wealth of water and the richness of the crops just 

ready to harvest amazed them. These Bedouin (derived from the Arabic Badi, 

which means those who live in a desert or wild country) had never previously 

left their own country around Mecca, and they cried out bitterly to know what 

was their offence their lot should be in so poor a country as compared with 

Egypt. The Emir was exceedingly gratified at his reception by Sultan Fuad, and 

was greatly struck with the appearance of the troops of the Egyptian Army. 

Their magnificent physique and bearing, their level standard and faultless turn-

out, created a very deep impression, as well as the regal state maintained at 

Abdin Palace.  

 

To turn to lighter issues, Emir ‘Abdullāh was literally scandalized at the 

appearance of the female sex; the Moslem women, he said, wore a transparent 
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veil which was useless, and it would be better for them to discard it altogether 

if they wished to transgress against Mahomedan law, as they were now doing, 

rather than employ such a pretence of veiling their faces. The European 

women, he added, wore in many cases clothes which were an offence against 

delicacy. The great increase in motor traffic surprised and bewildered him, for 

he remarked that the streets were never still, and wondered how people could 

support the continuous noise and movement. The luxury and the vastly 

increased cost of living and of the necessities of life were duly noticed, and the 

Emir repeatedly asked where was the evidence of world bankruptcy which he 

had been told was one of the results of the war.”  

 

Bu metin Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında kupür olarak mevcuttur.  

 
69 Sayfa 547: Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin elimizde mevcut olan hatıratında bu hususa dair 

tafsilat yoktur. 

 
70 Sayfa 549: Times gazetesinin 1 Temmūz 1920 tarihli nüshasına ulaşılamamıştır.  

 
71 Sayfa 557: Manchester Guardian gazetesinin 20 Temmūz 1920 tarihli nüshasına  

ulaşılamamıştır.  

 
72 Sayfa 559: Bu gazeteler ve metinleri tespit edilememiştir.  

 
73 Sayfa 562: Bu Đtalyan gazetesi tespit edilememiştir . 

 
74 Sayfa 564: Sözkonusu metin Dersa‘ādet gazetesinin 10 Ağustos 1920 tarihli nüshasında 

çıkmış olup aşağıdadır:  

  

Birinci Dīvān-ı Ḥarb-i ‘Örfīnin Ḳarārı 

 

Birinci Dīvān-ı Ḥarb-i ‘Örfī Riyāsetinden: 
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Ḳuvā-yı Milliyye ‘unvānı taḥtında çıkarılan fitne ve fesādın mürettib ve 

müşevviḳlerinden olduğu ve 31 Mart 335 ḥādiṣāt-ı mü’ellimesi ‘aḳabinde 

Yıldız hümāyūnunda vuḳū‘a gelen yağma ve fecāyi‘de ẕīmedḫal bulunduğu 

beyānıyla mażnūnen mevḳūf bulunan Eren Köyü’nde Kāẓī‘asker’de bir 

nümerolu köşkte sākin Dāḫiliyye Nāżır-ı Sābıḳı elli altı yaşındaki Niğdeli 

Ḥāzım Bey bin Ḥasan Efendi ḥaḳḳında icrā kılınan muḥākeme ve tedḳīḳāt-ı 

‘umūmiyye netīcesinde: mūmāileyh Ḥāzım Bey ‘indelmuḥākeme Brusa 

vāliliğinde bulunduğu enāda Ḳuvā-yı Milliyye’nin 11 Şubāt 336 ta’rīhine 

ḳadar ḥükūmete müdāḫeleleri olmadığını ve ahālīye de müdāḫelātta 

bulunduklarından ḫaberi bulunmadığını ve Brusa Meclis-i Đdāre a‘ẓāsından 

Ḥüseyin Beyle bir iki kişinin kendisine mürāca‘atla Ḳuvā-yı Milliyye 

ṭarafından pāra ṭaleb edildiğini bilbeyān verip vermemelerini istifsār etmelerine 

karşı (ben Đstanbul’a gideceğim vermeyiniz) dediğini ve Đstanbul’a vürūdunda 

Ṣadr-ı A‘żam Paşa ile Ḥarbiyye Nāżırı Cemāl Paşa’ya keyfiyyeti ḥikāye 

eylediğini ve mūmāileyh Cemāl Paşa’ya (bunu yaptırmayınız) dediğini serd ile 

inkār-ı töhmet eylemekte ise de ba‘ẓı eşhāṣ-ı bāġıyye-i ma‘lūmenin ittiḥād ve 

ittifāḳ ederek gūnā gūn cedvel-i tezvīrāt ile iġfāl ve ıẓlāl eyledikleri teba‘a-i 

sādıḳa-i şahāneden bir ḳısım ṣāfdilāndan ve senelerdenberi şaḳāvetle me’lūf bir 

çok eşirrādan ve ḥabsḫānelerden taḫliyye edilmiş cānīlerden ve tehcīr 

vesīlesiyle müslim ve ġayrimüslim binlerce bīgünāhları ḳatl ve imḥā ve 

māllarını nehb ve yağma etmelerinden dolayı ḥükūmetçe ta‘ḳīb edilmiş ve 

edilmekte bulunmuş oldukları ḥālde ele geçirilemeyen ve ẕāten ötedenberi 

şerīk-i āmāl ve iḥtirāṣları bulunmuş olan Đttiḥād ve Teraḳḳī cem‘iyyet-i 

münfesiḫesi müntesiblerinden mürekkeb olmak üzere vücūda getirdikleri fi’e-i 

bāġıyye vāsıṭasıyla bir gūnā emr-i ‘ālīye muḳārın olmayarak ve Ḳānūn-i Esāsī 

aḥkāmı ḫilāfına ahālīden cebren ‘asker ve pāra cem‘ine ve dürlü dürlü isimlerle 

bir çok vergiler ve cerīmeler ṭarḥ ve tevzī‘ine ve ḫilāfında ḥareket ve 

muḳāvemet edebilenlere envā‘-i işkence ve żulm ve eẕāyā ve bunların emvāl 

ve eşyāsını ġasb ve ġārete ve bu bābdaki meẓābıṭ-ı ḥükmiyyede müdellelen 

tafṣīl edilmiş olan sā’ir cināyāt-ı fecī‘aya cür’etleri müteḥaḳḳık olduğu ve 

Brusa’da elli altıncı fırḳa kumandanı olup cerā’im-i ānıfadan dolayı Dīvān-ı 

Ḥarbce i‘dāma maḥkūm edilen Bekir Sāmī’nin ḳuvā-yı merḳūmenin en ḫūnḫār 

rü’esāsından bulunduğu ḥālde mūmāileyh Ḥāzım Bey’in ḳuvā-yı bāġıyyenin 



 

 

883

                                                                                                                                                         

 

ḥükūmete ve ahālīye müdāḫeleleri olmadığını ve Brusa’da Ḳuvā-yı 

Milliyye’nin lakırdısı mevcūd bulunmadığını ve Bekir Sāmī’nin Ḳuvā-yı 

Milliyye’nin re’īsi olmadığını ve orada Dā’ud nāmında bir eşḳiyā bulunup 

faḳaṭ onun da Ḳuvā-yı Milliyye’nin re’īsi olduğundan ma‘lūmātı olmadığını 

beyān ettikten sonra bilāḫere tebdīl-i lisān ile Brusa’da Ḳuvā-yı Milliyye 

kumandanının Mehmed ‘Alī Bey nāmında birisi olduğunu ve merḳūm Mehmed 

‘Alī Bey’in kendisinin nezdinde geldiğini taḫaṭṭur etmeyip kumandanlık 

dā’iresinde teṣādüf ettiğini serd ile yekdīgerine mübāyin ve iḳrāra ḳarīn ifādātta 

bulunmak ve içlerinde ḫayli zamān evvel bā irāde-i seniyye-i mülūkāne silk-i 

celīl-i ‘askerīden iḫrāc ve ḥā’iz olduğu nişānları nez‘ ve ‘uhdesindeki faḫrī 

yāverlik rütbesi ref‘ edilmiş ve maḳām-ı mu‘allā-yı ḫilāfet ve salṭanata ve 

ḥükūmet-i meşrū‘asına ‘iṣyān ve ṭuġyānı żāhir ve bāḥir bulunmuş olan Muṣṭafā 

Kemāl’in daḫī dāḫil bulunduğu (Ankara’da Müdāfa‘a-i Ḥuḳūḳ Cem‘iyyeti 

Hey’et-i Muḥtereme-i Temīliyyesine) sernāmesiyle 3 Kānūn-i ānī ta’rīhinde 

keşīde etmiş olup evrāḳ-ı da‘vā meyānında mevcūd bulunan bir ḳıṭ‘a tebrīk 

beyānnāmesinde (tes‘īd-i istiḳlāl-i yevm-i mes‘ūdunun şeref-i ḥulūlü 

münāsebetiyle gerek merkez-i vilāyette ve gerek mülḥaḳātta emāli nāmesbūḳ 

teżāhürāt-ı vaṭanperverāne icrā ve istiḳlāl-i millīmizin kemāl-i şān ve şerefle 

mażhar-ı ebediyyet olması temenniyyāt-ı maḫṣūṣası tekrār kılınmış olduğu 

tebrīkāt-ı maḫṣūṣama terdīfen ‘arẓeylerim Efendim) ve Ankara vilāyetine 

keşīde eylemiş olduğu 4 Mart 336 ta’rīhli şifre telgrafında (bugün) Urfa’dan 

alınan 29 Şubāṭ 336 336 ta’rīhli telgrafnāmeye göre Ḳuvā-yı Milliyye ile 

Fransız ‘askeri arasında müṣādemeler vāḳi‘ olmakta bulunduğu anlaşılıyor. 

Düşmānlarımızın dürlü dürlü tesvīlāt ve müfteriyyāt ile menāfi‘-i 

vaṭaniyyemizi iḫlāle çalıştıkları şu günlerde bizim ṭaraftan ta‘arruẓ ṣūretiyle o 

ḥavālīde yeniden ḥādiāt-ı mü’essife żuhūru pek ziyāde te’īrāt-ı muẓırrayı 

mūcib olacağından o ṭaraflardaki kumandanlara teblīġāt-ı mü’eire ve serī‘a 

icrāsı vücūbunun Muṣṭafā Kemāl Paşa Ḥaẓretlerine teblīġi ve Ḫüdāvendigār 

vilāyetine çekmiş olduğu 6 Mart 336 ta’rīhli şifre telgrafnāmede (Dramalı Rıẓā 

Bey’in Biga ḥavālīsinde bulunması oralardaki ḥādiāt-ı mü’essifenin men‘-i 

tekerrürü içün ittiḫāẕ olunan ve olunmakta bulunan tedābīri işkāl edeceği 

mutaṣarrıflığın iş‘ārātından anlaşıldığından mūmāileyh ḥaḳīḳaten oralara 

girecekse men‘-i ‘azīmeti vücūbunun fırḳa kumandanı beyefendiye – ki Bekir 
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Sāmī bāġīsıdır – teblīġi) ve yine Ḫüdāvendigār vilāyetine yazmış olduğu 6 

Mart Sene 336 ta’rīḫli şifre telgrafında daḫī (Ertuğrul ve Millet Yolu 

gazetelerinin tehyīc-i eẕhān edecek yolda neşriyyāt ve taḥrīkātından dāḫil-i 

vilāyetteki Ermenīlerin pek ziyāde korkmakta oldukları Ermenī muraḫḫaṣası 

ṣūret-i ḫuṣūṣiyyede yazıyor. Bu gazetelerin bilhāssa şu sırada te’īrāt-ı 

muẓırrayı mūcib şeyler yazamayacaklarına emniyyetim berkemāl olmakla 

berāber Muḥyīeddīn ve Ẓiyā Beyleri celbederek tavṣiyye-i i‘tidāl ve muraḫḫaṣa 

efendiye de oraca mūcib-i endīşe bir şey olmadığı ve olamayacağı ṭarzında 

idāre-i kelām etmek ṣūretleriyle ḳuvā-yı bāġıyyeye şiddet-i mensūbiyyet ve 

merbūṭiyyetini iżhār ve ötedenberi merkez-i ḥükūmete ‘arẓı mu‘tād olan bu 

miillū eyyām-ı maḫṣūṣaya müte‘alliḳ merāsimi hey’et-i bāġıyye-i merḳūmeye 

karşı ve umūr-ı idāreyi erbāb-ı ‘iṣyānın ellerine tevdī‘ ederek kendisine 

ḳānūnen baḫşolunmuş olan ḥuḳūḳ ve ṣelāḥiyyeti ihmāl etmek ṣūretiyle de 

merḳūmūnun takınmış oldukları ṭavr-ı ‘iṣyānkārāneyi terġīb ve teşvīḳ ve 

hey’et-i merḳūmenin meşrū‘iyyet-i teşekkülünü ve ḥükūmet-i seniyyeye karşı 

taḳaddüm ve rücḥānını taṣdīḳ eylemiş ve binnetīce buġātın bu gibi aḥvālden 

büsbütün şımararak ‘iṣyān ve ṭuġyānı ḥaddülġāyesine īṣāl etmelerinden dolayı 

Đstanbul’un işġāl-i muvaḳḳatle başlayan vaẓ‘iyyet-i elīme-i aḫīresinin 

ḥudūuna sebebiyyet vermiş olmasına ve mūmāileyh Ḥāzım Bey’in bundan 

başka yerlerle daḫī telgrafla ba‘ẓı muḫāberāt-ı maḥremānede bulunmuş ise de o 

gibi telgrafnāmelerin Muhācirīn Müdīriyyet-i ‘Umūmiyyesi müfettişlerinden 

ve mūmāileyhin aḳrabāsından Ma‘rūf Bey ṭarafından ḥalli ve şifre edilmekte ve 

aṣılları ve maḥlūlleri nezdinde alıkonulmakta bulunduğu Dāḫiliyye Neżāret-i 

Celīlesi’nden iş‘ār olunmasına ve yine Brusa vilāyetinde bulunduğu enāda 

şāḳī-i merḳūm Bekir Sāmī ile birlikte mülḥaḳāt-ı vilāyeti devr ve teftīş 

eylediğini mu‘terif bulunmasına ve mūmāileyh Ḥāzım Bey’in Dāḫiliyye Nāżırı 

olduğu sırada kendisi ṭarafından ṣādır olduğu muḥākemeten i‘tirāf eylediği 

Đḳdām gazetesinin 26 Şubāt 336 ta’rīhli ve 8277 nümerolu ve Aḳşām 

gazetesinin 29 Şubāt 336 ta’rīhli ve 519 nümerolu nüsḫalarında münteşir 

beyānātı yekdīgeriyle mezcedilerek ḥadde-i tedḳīḳten imrār olundukta: devletin 

vaẓ‘iyyet-i siyāsiyyesinin ne merkezde olduğuna dā’ir vāḳi‘ olan su’āle karşı: 

(Devletçe vaẓ‘iyyet-i ‘umūmiyye-i siyāsiyyemiz iyidir ve günden güne 

iyileşmektedir. Avrupa maṭbū‘ātı ḥaḳlarımızı müdāfa‘aya başlamıştır ki bu da 
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bilhāssa şāyān-ı memnūniyyettir. Her ḥālde ittiḫāẕ edilecek muṣālaḥa 

şerā’iṭinin müsellem olan ḥuḳūḳumuzu iḫlāl edecek bir māhiyette olmayacağını 

ḳaviyyen ümmīd ediyorum.) diye cevāb vererek milletin refāh ve selāmetinin 

düvel-i gālibe ile münāsebāt-ı ḥasene te’sīs ve idāmesinde olabileceğini 

göstermek istediği ḥālde beyānāt-ı sā’iresinde ifādāt-ı ānıfesi ḫilāfına olarak 

(Taḥakküm devirleri çoktan geçmiştir. Đnsāniyyet, ḳavā‘id-i insāniyyete 

muġāyir ḥarekātı bundan böyle ve doğrudan doğruya kendisi müdāfa‘a 

edecektir. Binā’en ‘aleyh bizim telāş ve heyecānımıza hīç bir lüzūm ve ma‘nā 

yoktur. Ẕāten ‘adl ve ḥaḳḳ gibi ḳavā‘id-i insāniyyete muġāyir muḳarrerāt da 

pāyidār olamaz.) diyerek mukadderāt-ı milletin mevẓū‘-ı bahs olduğu ve ḥall-i 

ḳat‘īye iḳtirān etmekte bulunduğu bir hengāmda lisān-ı resmī ile ‘ādetā meydān 

okurcasına beyānātta bulunması vaẓ‘iyyet-i dāḫiliyyemiz ḥaḳḳında sebḳeden 

istīẓāḥa cevāben (vaẓ‘iyyet-i dāḫiliyyemizde belli başlı mühim bir taḥavvül 

yoktur. Her ṭarafta sükūn ve āsāyiş devām ediyor. Geçenlerde Biga ḥādiesi 

şimdi ḫitāma ermiş ve netāyici de hüsn-i ṣūretle ḥalledilmek üzeredir.) diyerek 

Biga ve civārında vuḳū‘a gelen ḥādiāt-ı elīmeden efrād-ı milletin yekdīgerini 

kemirdiği halde ḳuvā-yı bāġıyyenin ḥarekāt-ı şaḳāvetkārānelerini setr ve te’vīl 

edecek ṣūrette idāre-i kelām etmesi ve (Ḥükūmetle Ḳuvā-yı Milliyye 

arasındaki münāsebāt naṣıldır?) su’āline (Neşredilen bütün işā‘āt ḫilāfına 

olarak ḥükūmetle Ḳuvā-yı Milliyye arasındaki münāsebāt pek iyidir. Ẕāten 

arada iḫtilāfa hīç bir sebeb yoktur.) ve (Ferīd Paşa zamānında ḥükūmetin 

evāmiri taşraca infāẕ edilmemekte idi. Bu i‘tibārla şimdiki vaẓ‘iyyet naṣıldır?) 

su’āline (Ḥükūmetin meşrū‘ ve ma‘ḳūl evāmirinin hepsi taşrada infāẕ 

edilmektedir.) ve vilāyāta ġayrimes’ūl ḳuvvetleri dağıtmak içün bir ta‘mīm 

gönderilip gönderilmediği ḥaḳḳında īrād olunan su’āle daḫī (Böyle bir 

ta‘mīmden ḫaberim yoktur. Rivāyetin ötede beride deverān ettiğine diḳḳat 

ettim. Bu şāyi‘ātı kim neşrediyor. Anadolu ḳuvvetlerini kim dağıtabilir. Ne ben 

ve ne de Sadr-ı A‘żam Paşa buna muḳtedir değiliz. Ḥattā Muṣṭafā Kemāl Paşa 

da buna muvaffaḳ olamaz. Anadolu Ḳuvā-yı Milliyyesi ẓarūret ile doğmuştur. 

Her dürlü taẓyīḳ ve istibdādı ve ḥayātının taḥt-ı tehdīdde olduğunu görmüş 

olan Anadolu ahālīsi ḥuḳūḳ-ı meşrū‘asını muḥāfaża içün tedāfü‘ī bir ṭavır ve 

ḥareket ittiḫāẕ etmiştir.) diye cevāb vererek maḥabbe-i āmāli ‘iṣyān-i vāḳi‘i 

teskīn ve ḫāricen ve dāḫilen devletin asāyiş ve emniyyetini ve binnetīce güştī-i 
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devletin sāhil-i selāmete çıkmasını te’mīn etmekten ‘ibāret olduğunu derkār ve 

iṣābeti ḥādiāt-i aḫīre-i elīme ile āşikār olan Ferīd Paşa Ḥaẓretlerinin ḥükūmeti 

siyāsetinin meşrū‘ ve ma‘ḳūl olmadığını īmā ve telmīḥ ile eşḳiyā-yı merḳūmeyi 

enżār-i yār ve aġyārda teşcī‘ ve taḥrīk eylemesi ve Brusa’dan me’ẕūnan 

Dersa‘ādet’e bilāḫere ‘avdette kendisi bir vālī-i vilāyet olduğu ḥālde Ḥarbiyye 

Neżāret-i Celīlesi Ṣıḥḥiyye Dā’iresi Re’īsi ‘Đsā Rūḥī Paşa’dan bāġī-i merḳūm 

Bekir Sāmī içün tavṣiyyenāme almak gibi ‘uṣāta meclūbiyyetini mü’eyyid 

ḥarekāta ve Đstanbul’un işġāl-i muvaḳḳati günü vapurla Ḥaydarpaşa’ya 

giderken ba‘ẓı ẕevāt ḥuẓūrunda Sarāyburnu önünde lenger endāz olan ḳuvā-yı 

i’tilāfiyye donanmasına karşı (Bu zırhlının topları Đstanbul’a ne yapabilir?) 

diyerek devletin siyāsetini tedvīre me’mūr olanlara ḳat‘iyyen yakışmayacak 

ṣūrette bir lisān-i istiḫfāf isti‘māline ḳıyām etmesi ve muḥākemeten vāḳi‘ olan 

isticvābātında da ‘iṣyānın vāḳi‘ olmadığını ve ḳuvā-yı milliyye rü’esāsının 

kimlerden ‘ibāret olduğunu bilmediğini söylemesi ve cümle-i işhādāttan olduğu 

üzere Brusa ḳuvā-yı milliyyecileri ṭarafından vermedikleri taḳdīrde bomba 

arabası* [*�7�*ارا yazılmış] üzerine bilirkāb Nāzilli cebhesine gönderilecekleri 

tehdīdiyle ṭaleb olunan beşyüz ve yediyüzelli lirayı vermek iḳtidārında 

olmadıklarından baḥile Brusa’da ẕaḫīreci Sādık Efendi ve sā’ire ṭaraflarından 

berāy-ı şikāyet telefonla vāḳi‘ olan mürāca‘atlarına Ḥāzım Bey’in (Ḳuvā-yı 

Milliyye’nin sözünü dinlemek lāzımdır. Ben bile biẕẕāt emirlerine 

müheyyāyım.) diyerek abvāb-ı mürāca‘at ve şikāyātı sedd ile ahālī nażarında 

Ḳuvā-yı Milliyye meṭālibātının muṭā‘ olduğunu ifhām etmesi delāil ve 

beyyināt-i ānıfeyi te’yīd ve taḳviyye eylemesine binā’en mūmāileyh Ḥāzım 

Bey’in ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı aḫīrde muḥarrer bulunduğu üzere ‘iṣyān ve i‘tişāş-ı 

vāḳi‘e karşı ittiḫāẕına çalışılan tedābīr-i muṣliḥānenin ‘aḳīm kalmasını mūcib 

ḥarekāta cür’et edenlerden ve erbāb-ı fesād ve ḳıyāmın muḥarrik ve 

müşevviḳlerinden olduğuna ḳanā‘at-ı vicdāniyye ḥāṣıl olmuş ve Yıldız Sarāy-ı 

Hümāyūnu’nda vuḳū‘a getirilen yağma māddesine gelince: kendisi Ḫāḳān-ı 

Esbaḳ merḥūm ve maġfūr ‘Abdülhamīd Ḫān Ḥaẓretlerinin zamān-ı salṭanatında 

Dārüssa‘ādetüşşerīfe Ağası ‘Abdülġanī Ağa merḥūmun dā’iresinde müdāvim 

bulunmuş ve o vaḳit Mekteb-i Sulṭānī’de taḫṣīl ile meşġūl bulunan maḥdūmuna 

da ağa-yı müşārünileyhi velī ittiḫāẕ etmiş olduğu ve ḥattā muntażır bulunduğu 

ṣadāret mesnedine maḫṣūṣ elbiseyi de orada ḥāẓır bulundurduğu ve bu ṣūretle 
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sarāyın nān ve ni‘met-i ‘użmāsıyla perverşiyāb olmuş bulunduğu ḥālde şühūd-ı 

müstemi‘adan Đkinci Muṣāhib Cevher Ağa’nın cümle-i iḫbārından istidlāl 

olunduğu vechile sarāyda beytūtet eden maḥdūmu vāsıṭasıyla ḫaberdār olduğu 

sarāyın aḥvālini Hareket Ordusu müteġallibesine ifşā etmek ṣūretiyle onlara 

ḫulūṣ* [okuma kesin değil; ن	�� ḥulūn okunacak şekilde yazılmış (sözlüklerde 

böyle bir kelime yok); ن ve خ noktasız] birle bu sāyede ḥādie-i mü’ellime-i 

ḫal‘i müte‘āḳib başlayan ve tafṣīlātı ẓabṭnāmede muṣarreḥ olup taḫliyye içün 

teşekkül etmiş olan komisyon riyāsetini der‘uhde ederek Ḥareket Ordusu 

nāmıyla Dersa‘ādet’e bilvürūd ma‘ette’essüf içlerinde meşhūr Bulgar komitası 

rü’esāsından Sandaniki ve Pança ve Keçe Külāhlı Agvani ile Enver ve Niyāzī 

ve hempālarından mürekkeb gürūh-ı eşḳiyā bulunanların Sarāy-i Hümāyūn’u 

ve bilcümle ehl-i Đslām ve erbāb-ı nāmūsa ebediyyen dāġ-ı derūn olacak bir 

ṭarz-ı mel‘ūnānede ümmühātülmü’minīn maḳāmında olan ḥarem-i hümāyūn 

dā’irelerini bile muḥāṣara ve sarāyın havāgazı ve elektrik ve su yollarını ve 

erzāḳını kāmilen ḳat‘ ve bilāḫere Sarāy-ı Hümāyūn’a duḫūl ile her ṭarafını 

kırarak otuz senelik ẕīveḳār ve pür iḥtişām bir maḳarr-ı salṭanat olan Sarāy-ı 

Hümāyūn-ı meẕkūrde mevcūd milyarlar ḳıymetindeki nuḳūd ve mücevherāt ve 

esliḥa-i nādire ve yirmibeşinci sene-i devriyye-i cülūs münāsebetiyle 

ḥükümdārān-ı ‘użżām ṭarafından taḳdīm edilmiş olan hedāyā-yı girānbahā ve 

yalnız on dört bin pārçası Topkapı Sarāy-ı Hümāyūnu’ndan celb ve Yıldız 

Müzesi’ne vaẓ‘ edilmiş bulunan āār-ı ‘atīḳa ve eşyā-yı sā’ireyi nehb-i ġāret 

eyledikleri kendisi men‘ ve zecri ḥaḳḳında tedābīr-i mü’eire ittiḫāẕ edeceği 

yerde bil‘akis o enāda korkularından firār etmiş olan sarāyın çilingirlerini 

süngülülerle celbettirerek mevcūd kapı ve kasaları kırdırmak ve sarāya misāfir 

olan ḥükümdārān-ı ‘użżāmın iḳāmetine maḫṣūṣ fevḳel‘āde ḳıymetdār eşyā ile 

mefrūş ve müzeyyen olup otuz beş kırk odayı iḥtivā eden Merāsim Dā’iresi’nin 

perdelerine varıncaya ḳadar kāmilen yağma ettirmekle meşġūl olmuş ve bütün 

‘Ālem-i Đslām nażarında muḥterem ve mu‘azzez olan Sarāy-ı Hümāyūn’a karşı 

her ‘Osmānlı’nın īfāsına mecbūr olduğu iḥtirām ve tekrīm yerine şāyān-ı veleh 

ve ḥayret iḥtirāṣāta teb‘an bir çok senelerdenberi sarāyda ḫidmeti mesbūḳ ve 

ḥattā ba‘ẓılarının saçları ağarmış sinleri kemāli bulmuş muḫadderātın her 

ṭarafını bir Hıristiyan kadını ma‘rifetiyle ve bilāḫere de mezbūre* [*,ر	9ذ* 

meẕbūre yazılmış] kadının gördüğü mu‘āmele-i żālimāneden ve meelā bir 
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çoğunun koltuklarında kelām-ı ḳadīm ve delā’il-i ḫayrāttan mā‘adā hīç bir şey 

bulunamayan bu muḫadderāna karşı revā görülen mu‘āmelāt-ı i‘tisāfkārāneden 

teḥāşī ederek (la‘net olsun böyle me’mūriyyet istemem) diye terk-i vażīfe 

etmesi üzerine tedārik olunan iki muhācir kadını vāsıṭasıyla taḥarriyyāt ve 

taẓyīḳāta devām ve bunların üzerlerinde żuhūr eden her şey’i alarak yalnız 

birer baş örtüsü ile ve baş örtüsü bulamayan ba‘ẓı bīçāreleri kendi ḥırḳalarıyla 

tesettüre mecbūren āh ve fiġān içinde çıkarttırmış ve cümle-i şehādāttan olduğu 

üzere kendi ādamlarına taşıttırdığı büyükçe bir çanta ile sarāya girip çıkmak 

ṣūretiyle ancak menāfi‘-i şaḫṣiyyesine ve ṭarz-ı ḥarekātıyla da komitenin taḫṣīl 

ve rıẓāsına ḫidmet etmiş ve ezcümle Ḫāḳān-ı Maġfūr Ḥaẓretlerinin nezd-i 

hümāyūnlarında Selānik’e giden en küçük şehzādeleri ‘Ābid Efendi 

Ḥaẓretlerinin bir hafta sonra kendi ṭalebi üzerine Selānik’e gönderilen (Māh-ı 

Enver) Ḳalfalarının Yıldız Sarāy-ı Hümāyūnu’ndan müfāreḳet ederken 

şehzāde-i müşārünileyhe ‘ā’id olmak üzere berāberinde getirmek istediği iki 

ṣandūḳun götürülmesine mūmāileyh Ḥāzım Bey ile taḥt-ı riyāsetindeki 

komisyon a‘ẓāsı ṭarafından mümāna‘at olunarak ẓabṭ ve müṣādere olunmuş ve 

mūmāileyhā Māh-ı Enver Ḳalfa’nın sebḳeden ricā ve istirḥāmı üzerine ancak 

eline miḳdār-ı mu‘ayyeni iḥtivā etmeyen baştan savma 22 Nīsān 335 ta’rīhli bir 

ḳıṭ‘a maẓbaṭa verilmiş ve meẕkūr komisyon ṭarafından tevārīḫ-i muḫtelifede 

tanżīm edilmiş olan maẓbaṭalar mündericātından müstebān olduğu üzere 

sarāyın hemān her ṭarafında mevcūd bulunan ve kırdırılıp açılan ṣandūḳ ve 

dōlāb ve kasalarda żuhūr eden ve miḳdār-ı saḥīḥi bugün ancak nezd-i ilāhīde 

ma‘lūm olan ‘ażīm miḳdārdaki nuḳūd ve mücevherātı tebīt ederken hemān 

hepsinde bu vechile miḳdārı ta‘yīn ve taṣrīḥ edilmeyerek mechūl bırakılmış ve 

bu ṣūretle Sarāy-ı Hümāyūn’un yağmakerānına fi‘ilen iştirāk eylemiş olduğu 

istimā‘ olunan şühūdun şehādeti ve bu bābdaki evrāḳ-ı taḥḳīḳiyye ve veā’iḳ-i 

mevcūde mündericātı ile mertebe-i übūta vāṣıl olmuş olduğundan mūmāileyh 

Ḥāzım Bey’in olvechile Anadolu’da Ḳuvā-yı Milliyye nāmıyla müteşekkil 

cem‘iyyet-i bāġıyyenin muḥarrik ve müşevviḳlerinden ve Yıldız 

yağmakerānının ön ayak olanlarından olmak üzere mücrimiyyetine ve ḥareketi 

mülkiyye cezā ḳānūnunun kırk beşinci māddesinin birinci fıḳrası delāletiyle 

ḳānūn-i meẕkūrun elli beşinci māddesinin dördüncü fıḳrasına ve elli altıncı ve 

‘Askerī Cezā Ḳānūnnāme-i Hümāyūnu’nun yüz yetmiş birinci ve yüz yetmiş 
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üçüncü māddelerine muvāfıḳ ve meẕkūr fıḳralarla māddeler daḫī (eşḫāṣ-ı 

müte‘addide bir cināyet veyā cünhāyı mütteḥiden īḳā‘ eder veyāḫūd ef‘āl-ı 

müte‘addideden mürekkeb olan bir cināyet veyā cünhada bir takım eşḫāṣdan 

her biri cürmün ḥuṣūlü maḳṣadıyla ef‘āl-ı mezbūreden birini veyā bir kaçını 

icrā eylerse eşḫāṣ-ı meẕkūreye hem fi‘il denilir ve cümlesi fā‘il-i müstaḳil gibi 

mücāzāt olunur.) ve (Her kim biẕẕāt veyā bilvāsıṭa teba‘a-i Devlet-i ‘Aliyye ve 

sekene-i Memālik-i Maḥrūsayı Ẕāt-ı Ḥaẓret-i Pādişāhī veyāḫūd Ḥükūmet-i 

‘Osmāniyye ‘aleyhine müsellaḥan ‘iṣyān ettirmek üzere taḥrīk edip de maḳṣadı 

olan ḳaẓiyye-i ‘iṣyān fi‘ile çıkar ise i‘dām ve mādde-i ‘iṣyānın icrāsına 

başlanmış olur ise ol kimse on seneden eḳall olmamak üzere ḳal‘ebendlik 

cezāsıyla mücāzāt olunur.) ve (Her kim Memālik-i Maḥrūsa ahālīsini ahālīsini 

[iki kere yazılmış] yekdīgeri ‘aleyhinde silāḥlandırarak muḳāteleye taḥrīk ve 

iġrāba veyāḫūd ba‘ẓı maḥallerde ġaṣb ve ġāret ve taḫrīb-i memleket ve ḳatl-i 

nüfūs ef‘ālini īḳā‘a mütecāsir olup da ḳaẓiyye-i fesād tamāmiyle fi‘ile çıkar 

veyāḫūd mādde-i fesādın icrāsına başlanmış … olur ise ol kimse keẕālik i‘dām 

olunur.) ve (Gerek müsellaḥ ve gerek ġayrimüsellaḥ ‘alenen tehācüm ile ve 

gerek kesr-i sūr ve ebvāb ile ve gerek eşḫāṣ üzerine icrā-yı taẓyīḳ ile 

müctemi‘an ẕaḫīre ve erzāḳ ve emti‘a veyā eşyāyı yağma ve taḫrīb etmek …. 

i‘dām) ve (Yüz yetmiş birinci māddede gösterilen yağma ve taḫrīb cināyeti 

vuḳū‘unda cem‘iyyet içinde bir veyā bir kaç ön ayak veyā bir kaç rütbeli efrād-

ı ‘askeriyye bulunur ise i‘dām cezāsı ön ayak olanlarla en büyük rütbeliler 

ḥaḳlarında ḥükmolunur.) ‘ibārātını nāṭıḳ olduğundan işbu fiḳarāt ve mevādd-ı 

ḳānūniyye ḥükmüne tevfīḳan i‘dāmına ve rüfekā-yı töhmeti ḥaḳḳında da 

muḥākemeye devām edilmesine vicāhen ve müttefiḳan ḳarār verildi. 

 
75 Sayfa 569: Đleri gazetesinin 2 Eylūl 1920 tarihli nüshasındaki haberin tam metni: 

 

Đdāre-i‘Örfiyye 

 

Büyük Rütbeli Ẕevātın Đsticvābı Ḥaḳḳında Ḳarārnāmenin Taṭbīḳātı 
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Maṭbū‘āt-ı ‘Umūmiyye Müdīriyyetinden: Đdāre-i ‘örfiyyenin ḥasbelīcāb 

imtidādına ve mu‘āmelece intiżām ve iṭrād lüzūmuna mebnī idāre-i ‘örfiyye 

ḳarārnāmesinin taṭbīḳātınca: 

 

1. Cihet-i ‘askeriyyede mīralaydan müşīrāna, cihet-i ‘ilmiyyede ḥaremeyn 

pāyelülerinde kāẓī‘askerlere, cihet-i mülkiyyede daḫī neżāret 

müdīrlerinden nużżār-ı kirāma ḳadar lāḥıḳ ve sābıḳ me’mūrīnin dīvān-ı 

ḥarblerce ḥāl-i serbestīde isticvāb edilip bunlardan tevḳīfi iḳtiẓā edenler 

olduğu ḥālde idāre-i ‘askeriyyenin re’īsi bulunan Ḥarbiyye Nāżırı 

ṭarafından maḳām-ı ṣadārete iş‘ār olunarak bilistīẕān şerefta‘alluḳ 

buyurulacak irāde-i seniyye-i cenāb-ı Pādişāhī üzerine tevḳīfi, 

 

2. Vükelālık ḫidmetinde bulunmuş olan ẕevāt ile vüzerā ve müşīrān ve 

ferīḳān ve livā paşaların taḥrīren cevāb vermekte muḫtār bulunmaları, 

 

3. Taşrada ‘aynı derecāt-ı me’mūriyette bulunanların da mülkiyye veyā 

‘ilmiyyeden iseler vālīden, ‘askeriyyeden iseler kumandandan ba‘delistīẕān 

tevḳīfleri Meclis-i Vükelāca taḳarrür etmiş ve keyfiyyet ledel’arẓ 

mūcebince mu‘āmele īfāsına irāde-i seniyye-i ḫilāfetpenāhī şerefta‘alluḳ 

buyurulmuş olduğundan maḳām-ı ṣadāretten devā’ir-i müte‘alliḳesine icrā-

yı teblīgāt olunmuştur. 

 
76 Sayfa 570: Times gazetesinin 14-15 Eylūl 1920 tarihli nüshasına ulaşılamamıştır.  

 
77 Sayfa 580: Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin 9 Teşrīn-i Evvel 1920 tarihli nüshasındaki “Peyām-

ı Eyyām” serlevhalı yazının tam metni (bazı kısımları okunamamıştır):  

 

“Peyām-ı Eyyām 

 

Söylesek söz olur, söylemesek derd olur: ma‘hūd Kara Kemāl gibi bir “kara 

cāhil” evḳāfın başını derdden derde soktu, nedir o bankalar, nedir o şirketler? 

Değil ḥükūmetimiz cihānda hangi ḥükūmet vardır ki böyle ticāretle, ṣarrāflıkla 

müemmer ve nāfi‘ bir ṣūrette meşġūl olabilsin? Ḥālbuki bu neżāret böyle 
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vażīfe, ṣelāḥiyyet ve ḥattā ḳudret ḫāricinde işlerle meşġūl olmak dā‘iyyesiyle 

kendi işlerini unuttu, hīç değilse ihmāle mecbūr oldu. Meelā bütün o zavāllı 

vaḳıf mektebleri ne ḥāle girdi? Ḳısmen naṣıl kapandı? Ḥattā ḳısmen ne ṣūretle 

ortadan kalktı? Ne vaḳfullāha ri‘āyet edildi, ne de şarṭ-ı vāḳıf nażar-ı i‘tibāra 

alındı. Đstanbul ise ‘adetā yazın susuzluktan, kışın kömürsüzlükten olduğu gibi 

mektebsizlikten dā’imā kırılmaktadır. Binā varken, ḫāce varken, ve …* [*bu 

kısım okunamamıştır] ve odātı* [*okuma kesin değil] varken (Evkāf Neżāreti) 

bütün mektebleri böyle söndürdü, şimdi bu yoksulluk içinde Ma’ārif Neżāreti 

binā, ḫāce, büdçede naṣıl pāra bulsun da yeniden mekteb-i ibtidā’ī te’sīsine 

çalışsın, zehī ḫayāl-i muḥāl! 

 

Evkāf-ı Đslāmiyye ḥüsn-i taṣarruf edilse o gūnā gūn emvāl ve emlāk ile bu 

memleketin ma’ārifi de iḥyā kılınır. Faḳaṭ ‘alelḫuṣūṣ bizde ḥükūmet böyle 

işlerin adı değildir, biz bir cemā’at-ı islāmiyyeye muḥtācız, bir cemā’at ki 

bilfarẓ bütün vaḳıf mekteblerini yed-i idāresine alsın, şerā’iṭ-i vaḳfiyyeyi 

tedḳīḳ etsin, ve cihet cihet mevḳi‘-i taṭbīḳe vaẓ‘ eylesin. Emīniz ki ṣırf bu 

sāyede bu mekteblerden çoğunun ‘imrān ve iḳbāli resmī ve ġayriresmī başka 

bir müżāharata ḥācet kalmadan te’mīn edilir.  

 

Siyāseten büyük ḫaṭāları olabilir, maḳām-ı meşīḫatte iken şübhe yok büyük 

günāhlar işlemiştir, faḳaṭ ḥaḳḳelinṣāf söylemek lāzımsa, Evkāf-ı Đslāmiyye 

Ḫayrī Efendi gibi bir nāżır görmedi. O vaḳıf ḫānları, o Dārülḫilāfetil‘aliyye 

medreseleri, bütün o muḥteşem binālar o ādamın ḥasenātını seyyi’ātine ġālib 

kılmak içün ‘ādetā birer ābidedir. Bir kaç Ḫayrī Efendi daha görmüş olaydı, 

Evkāf Neżāreti bugün bilḫāṣṣa Đstanbul’u öyle ma‘mūr bir ḥāle sokardı ki 

milletce ‘ādetā bir yandan yüzümüzü ağartırdı, bir yandan da bir dereceye 

ḳadar refāhiyyetimizi te’mīn eylerdi, çünki vaḳıflarımız henüz keşfolunmamış 

defīnelerdir.  

 
78 Sayfa 609: Đsviçre’de çıkan La Feuille gazetesi hakkında malumata ulaşılamamıştır. 

 
79 Sayfa 612: Bu defter Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin bugüne intikal eden evrakı arasında 

mevcut değildir. 
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80 Sayfa 639: Bu defter Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin bugüne intikal eden evrakı arasında 

mevcut değildir. 

 
81 Sayfa 647: Bu metin sayfa 594-595’te geçen metne biraz benziyor.  

 
82 Sayfa 648: Bu mektubun aslı Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında mevcuttur.  

 
83 Sayfa 651: ‘Alī Su‘āvī Vakası: 20 Mayıs 1878 tarihinde mahlu’ Sultan Murad V.’yi 

ikamete mecbur edildiği Çırağan Sarayı’ndan kurtarıp tekrar tahta geçirmek 

amacıyla saraya saldıran ‘Alī Su‘āvī’nin adamlarının bir kısmıyla beraber 

Beşiktaş Karakolu’ndan kuvvetleriyle gelip duruma müdahale eden Ḥasan Ağa 

(geleceğin Yedi-Sekiz Ḥasan Paşa’sı) tarafından öldürülmesi. Böylelikle 

başarısızlığa uğrayan bu teşebbüs sonrasında Murād V. 29 Ağustos 1904’deki 

vefatına kadar Çırağan Sarayı’nda ikamete mecbur kalmış; vakaya katılanlar 

ise çeşitli cezalara çarptırılmışlardır (ancak idam edilen olmamıştır). Sultan 

‘Abdülhamīd II.’nin rejiminin müstebit bir karakter kazanmasına bu hadisenin 

sebep olduğu kabul edilmektedir. 

 
84 Sayfa 659: Bu nüsha hakkında malumata ulaşılamamıştır. 

 
85 Sayfa 664: Bu nüsha hakkında malumata ulaşılamamıştır.  

 
86 Sayfa 674: Arapça metnin tercümesi: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; 

bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan 

kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisa Suresi 4:48)  

 

“(Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kafirler ve putperestler de Rabbinizden size bir 

hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah 

büyük lütuf sahibidir.” (Bakara Suresi 2:105).  

 

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin 

alıp) ev halkına selām vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde 

bunu düşünüp anlarsınız.” (Nur Suresi 24:27).  
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“Đçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan 

mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. 

Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuzdur.” 

(Ankebut Suresi 29:46). 

 
87 Sayfa 675: Arapça metnin tercümesi: “Ey iman edenler! Oruç sizden öne gelip geçmiş 

ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. 

Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut 

yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (Đhtiyarlık 

veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç 

tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bununla 

beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer 

bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha iyidir. Ramazan 

ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 

delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak 

edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı 

günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, 

zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu 

göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara 

Suresi 2:183-185). 

 
88 Sayfa 675: Arapça metnin tercümesi: “Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına 

engel olan ve onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! 

Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. (Başka türlü 

girmeye hakları yoktur.) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azab 

vardır.” (Bakara Suresi 2:114). 

 
89 Sayfa 700: Arapça metnin tercümesi: “Hepsi bir değildir, ehl-i kitab içinde istikamet sahibi 

bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini 

okurlar. Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten 

menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. Đşte bunlar iyi insanlardır.” (Āl-i Đmrân 

Sûresi 3:113). 
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90 Sayfa 702: ‘Đzzī: 18. yüzyıl Osmanlı tarihçisi ‘Đzzī’nin 1744-52 yılları vukuatını kaydeden 

ve 1784 yılında Đstanbul’da basılan eseri. 

 

91 Sayfa 716: 31 Mayıs 1921 tarihli Peyām-ı Ṣabāḥ gazetesinin okunaklı bir nüshasına 

ulaşılamamıştır.  

 
92 Sayfa 720: Ḥākimiyyet-i Milliyye gazetesinin 22 Temmūz 1337 tarihli nüshasındaki metin: 

 

   Büyük Millet Meclisinde 

5inci ictimā‘ 

 

Türkiyā-Rusya Muḫādenet Mukāvelesi ve Afġān Mu’āhedesi Müẕākerātı 

 

Đki mu‘āhede de dünki ictimā‘da alkışlarla 207 mevcūddan 201 re’y ile ḳabūl 

edildi ve Ḫāriciyye Vekīli Yūsuf Kemāl Bey Efendi ṭarafından īẓāḥāt verildi. 

 

Büyük Millet Meclisi dün Re’īs-i ānī ‘Adnān Bey Efendi’nin riyāseti altında 

ictimā‘ ederek iki buçukta celse küşād edildi.  

 

Ġayrimüslimlere ‘ā’id bedel-i naḳdī ḳānūnu ḥaḳḳında geçen celsedeki ārā 

taṣdīḳ olundu ve (189) ẕāt re’ye iştirāk, (11) redde karşı (178) re’y ile ḳānūnun 

ḳabūl edildiği ṭaraf-ı riyāsetten tefhīm kılındı.  

 

Sonra me’mūrīn muḥākemātı içün teşekkül eden hey’et-i ‘umūmiyye esḥābı 

tekrār intiḫāb olunan ẕevāttan Saruhan Meb‘ūu Đbrāhīm üreyyā ve Ertuğrul 

Meb‘ūu Ḫalīl, Brusa Meb‘ūu Muḥyīeddīn Bahā, Biga Meb‘ūu Ahmed 

Beylerin iḥrāz-ı keret eyledikleri beyān olundu. Ba‘dehu Ḫāriciyye Vekīli 

Yūsuf Kemāl Bey, Afġānistān Ḥükūmeti ve Rusya Şūrālar Cumhūriyyeti ile 

ayrı ayrı ‘aḳdedilen iki ḳıṭ‘a mu‘āhedenāmenin rūznāmede dāḫil olduğunu ve 

tercīḥan müẕākerelerini teklīf eylemiş ve hey’et-i ‘umūmiyyece ḳabūl 

olunmuştur.  
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Bunun üzerine Kātib Ḥaydar Bey ṭarafından Afġānistān ile Türkiyā Büyük 

Millet Meclisi Ḥükūmeti arasında mün’aḳid mu‘āhedenāme ile bunun taṣdīḳine 

dā’ir olan lāyiḥa-i ḳānūniyye ḳırā’at ve bundan sonra Ḫāriciyye Vekīli Yūsuf 

Kemāl Bey īẓāḥāt i‘ṭā eyledi ve [d]edi ki: 

 

Mu‘āhedenāmenin muḥteviyyātı ḥaḳḳında tafṣīlāta girişmeyeceğim. Ne ṣūretle 

‘aḳdolunduğuna dā’ir tafṣīlāt vereceğim. Moskova’ya Bekir Sāmī Beyle 

gittiğimiz vaḳit Afġān Muraḫḫaṣı Muḥammed Velī Ḫān’ı orada görmüştük. 

Kardaş Afġānlılar Moskova’da bizi gözyaşlarıyla karşıladılar. Muḥammed Velī 

Ḫān Afġān Ḥükūmeti ṭarafından mu‘āhede ‘aḳdine ṣelāḥiyyetdār idi. Bu telāḳī 

Rusya Şūrālar Cumhūriyyeti ile ‘aḳdolunan mu‘āhedenāmenin imẓā edileceği 

bir sıraya teṣādüf etmişti. Bu fırṣatı kaçırmadık. Muḥammed Velī Ḫān’a 

mu‘āhede ‘aḳdine ṭarafdār olduğumuzu söyledik. Mu‘āhedenāme 

müsveddesini tanżīm ettik. Besmele ile başlayan mu‘āhedenāme bilā [i]‘tirāẓ, 

‘aynen ḳabūl olunarak imẓā olundu ve Fātiḥa ile ḫitāma erdi. (Biz de bilā 

münāḳaşa ḳabūl edelim sesleri). 

 

Bu sırada teberrüken bir du‘ā yapılması ḥaḳḳında müte‘addid sesler 

işidildiğinden Meclisce taṣvīb olunarak Erẓurūm Meb‘ūu Ḫāce Nuṣret Efendi 

kürsīye gelerek pek ṣamīmī ve mü’eir bir du‘āda bulundu.  

 

Bu du‘ā Meclis üzerinde pek derin bir te’īr bıraktı. Sonra māddelere geçilmesi 

ḳarārlaştırılmış olduğundan māddeler okundu. Ve ‘aynen bilā münāḳaşa ḳabūl 

olundu. Niżāmnāme mūcebince ta‘yīn-i esāmī ṣūretiyle hey’et-i ‘umūmiyyesi 

ārāya vaẓ‘ edildiğinden re’yler atılmağa başlandı.  

 

Re’yler toplanmakta iken ṭaraf-ı riyāsetten Rusya Şūrālar Cumhūriyyeti ile 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi Ḥükūmeti arasında mün’aḳid muḫādenet ve 

uḫuvvet mu‘āhedenāmesinin müẕākere olunacağı edildiğinden Kātib Ḥaydar 

Bey mu‘āhedenāmenin māddelerini okumağa başladı. Rıẓā Nūr Bey, 

Ḫāriciyye’den gelen tercümeyi okuduğunu, tercümenin ba‘ẓı kelimelerinin 

tamāmı tamāmına muḳābili yazılmamış olduğundan ḥarfi ḥarfine tercüme 

teklīfinde bulundu. Buna muḳābil Ḫāriciyye Vekīli Yūsuf Kemāl Bey iki ẕevāt 
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arasında imẓā edilen mu‘āhedenāme metninin Fransızca olmasına iḫtilāf ḥāṣıl 

olursa bu Fransızca metne mürāca‘at olunacağını, maḳṣad maẓā* [*?imẓā] 

olduğundan müte‘addid şekilde ma‘nāları olan kelimelerin o ḳadar 

ehemmiyyeti olmadığını söyledi. Bu sırada Erẓurūm Meb‘ūu ‘Avnī Bey 

tercümede ḫaṭā olup olmadığının daha ṣarīḥ ṣūretle söylenmesini teklīf etmesi 

üzerine Yūsuf Kemāl Bey ḳat‘ī bir lisānla hāyır ḫaṭā yoktur, cevābında 

bulundu.  

 

Bu ḫuṣūṣta müte‘addid ẕevāt söz söyledi. Yūsuf Kemāl Bey eğer tercümede 

memleketi mutaẓarrır edecek bir şey varsa Ḫāriciyye Vekāleti’ni mes’ūl etmek 

lāzım geldiğini böyle bir şeyin olmadığında muṣırr olduğunu beyān etti, Necātī 

Bey (Saruhan) Meclisce mu‘teber olan Ḫāriciyye Vekāleti’nin sözü olduğunu 

ve ortada bir mes’ele olmadığını beyān eyledi. Müẕākere kāfī görülerek 

māddelere geçildi.  

 

Yūsuf Kemāl Bey, Rusya Sovyet Cumhūriyyetiyle Türkiyā arasındaki 

münāsebātın evvelce īẓāḥ olunduğu vechile devām etmekte ve gittikçe daha 

ziyāde iyileşmekte olduğunu, Rusya ile bizim uğraştığımız maḳṣad arasında 

müşābehet ve müşāreket bulunduğundan Moskova’ya giden hey’etimizin (9) 

māddelik mu‘āhedenāmeye ṣulḥ çektiğini ve bilāḫere vuḳū‘bulan bir tekālifi 

hey’et-i muraḫḫaṣamızın Meclis’in icrā ḳuvvetini nażar-ı diḳḳate alarak 

reddettiğini, tekrār Rusya’ya hey’et göndermek īcāb eylediğini, arkadaşları 

Rıẓā Nūr Bey ve Fu’ād Paşaların himmetiyle mu‘āhedenin meydāna geldiğini, 

bu mu‘āhedeyi aṣıl meydāna getiren sebebin ṭarafeynin menfa‘atindeki iştirāk 

olduğunu īẓāḥ eyledi.  

 

Bunun üzerine Erẓurūm Meb‘ūu Ṣāliḥ Efendi, Rusya Sovyet Ḥükūmetiyle 

aramızdaki müşābehet ve müşāreket mes’elesinin ne olduğunu sordu. Yūsuf 

Kemāl Bey, iştirākin siyāsī noḳta-i nażardan olduğunu, müstevlī devletler 

ḥaḳḳ-ı ḥürriyyetimizi elimizden almak, bizi pārçalamak istediğini, ḥālbuki 

Sovyet Cumhūriyyetinin milletlerin ḥaḳ ve istiḳlālini ḳabūl etmekte olduğu 

içün bu noḳtadan iştirāk bulunduğunu, yoksa Rusya’nın mesleği komünistliktir, 

bizimki de komünistliktir demek istemediğini ṣarāḥatle beyān eyledi. Ve sırada 
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mu‘āhedenāmenin Meclis’e gelmesindeki te’ḫīrin sebebi nedir? diye bir ses 

yükselmesi üzerine Yūsuf Kemāl Bey, mu‘āhedenin Meclis’e sevḳinin 

maḳṣad-ı maḫṣūṣ altında te’ḫīr edilmediğini ḳat‘ī bir lisānla Ḫāriciyye Vekāleti 

ve Ḥükūmet nāmına beyān etti ve müẕākere kāfīdir sesleri şiddetle işitilmeğe 

başladı.  

 

‘Abdullāh ‘Azmī Bey (Eskişehir) ġarb devletlerinin medeniyyet perdesi altında 

bizim ḥuḳūḳumuzu çiğnedikleri bir sırada şarḳtan bize bir el uzanması ātī içün 

berāt-ı istihlāldir dedi ve alkışlandı.  

 

Re’īs-i ānī ‘Adnān Bey, mu‘āhedenāmenin Batumlular içün muẓırr olmasına 

binā’en reddi içün Batum meb‘ūlarının vermiş olduğu taḳrīr reddedildiğini 

teblīġ etti. 

 

Đzmit Meb‘ūu Sırrī Bey, Batum meb‘ūlarının bu protestosunun kendileri 

nāmına olacağını, Meclis nāmına söz söyleyemeyeceklerini dermeyān etti.  

 

Sonra müẕākere kāfī görülerek bu ḫuṣūṣtaki lāyiḥa-i ḳānūniyye māddelerinin 

müẕākeresine geçildi ve māddeler ‘aynen ḳabūl edildikten sonra ḳānūnun 

hey’et-i ‘umūmiyyesi uṣūlen ta‘yīn-i esāmī ṣūretiyle re’ye vaẓ‘ edildi. Bilāḫere 

Re’īs-i ānī ‘Adnān Bey, Türkiyā Büyük Millet Meclisiyle Afġānistān arasında 

mu‘āhedenāme içün re’ylerin taṣnīf olunduğunu ve (207) ẕāt re’ye iştirākle 

cümlesinin mu‘āhedenāmeyi ḳabūl ettiğini tefhīm ve şiddetle alkışlandı.  

 

Sovyet Cumhūriyyeti mu‘āhedenāmesi de ta‘yīn-i esāmī ṣūretiyle re’ye 

konarak re’yler taṣnīfe ḳadar on beş daḳīḳa teneffüs edileceği maḳām-ı 

riyāsetten tefhīm edildi.  

 

Đkinci Celse 

 

Sā’at dört buçukta ikinci celse açılmıştır. Sovyet Cumhūriyyeti ile mün‘aḳid 

muḫādenet ve uḫuvvet mu‘āhedenāmesi içün re’yler taṣnīf edilerek (207) ẕāt 
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iştirākle (1) müstenkif ve (5) re’ye karşı (201) re’y ile ḳabūl olunduğu maḳām-ı 

riyāsetten bildirildi ve şiddetle alkışlandı.  

 

Bilāḫere Đstanbul Hanımlar Esirgeme Derneği ṭarafından gönderilen sırma ile 

işlenmiş yeşil sancak Meclis’e irā’e ile ṭaraf-ı riyāsetten teşekkürnāme 

yazılması taṣvīb edildi. 

   

Bundan sonra Rusya ile ḥükūmetimiz arasındaki üserā mübādelesi müẕākere 

olunarak māddeler ‘aynen bir redd, bir müstenkife karşı (176) re’y ile ḳabūl 

olunarak ve cuma‘ ertesi günü ‘iyd-i millī olmasından dolayı pāzār ertesi günü 

sā’at ikide ictimā‘ edilmek üzere sā‘at beş buçukta celse ta‘tīl olundu. 

 
93 Sayfa 728: Arapça metnin tercümesi: “Ey îmân edenler! Kendi evinizden başka evlere, 

geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. Bu 

sizin için daha iyidir; herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız.” (Nūr Sūresi 24:27).  

 
94Sayfa 736: Arapça metnin tercümesi: “Mısır’da artık hakim olmaması ne kötü! Sultanın 

cevri halkın adaletinden iyi.”  

 
95Sayfa 750: Arapça metnin tercümesi: Doğru yolu takip edenin Muḥammed ile cennette 

bulunduğunu düşününce irkildim. 

 
96Sayfa 751: Arapça metnin tercümesi: Hayırla anıldığım zaman sağırlar, şerle anıldığım 

zaman işitiyorlar. 

 
97 Sayfa 753: Arapça metnin tercümesi: “Allah, kendisine ortak koşanı bağışlamaz, bundan 

başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar.” (Nîsâ Sūresi 4:48).  

 

Sayfa 757: Arapça metnin tercümesi: “Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da: ‘Yeryüzüne 

iyi kullarım vâris olacaktır’ diye yazmıştık.” (Enbiyā Sūresi 21:105). 

 
99 Sayfa 759: 4 Teşrīn-i ānī 337 tarihli Ḥākimiyyet-i Milliyye gazetesinin nüshasına 

ulaşılamamıştır. 
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100 Sayfa 765: Arapça metnin tercümesi: Bu metin, Nîsâ Sūresi’nin 46. ayetinde geçmektedir 

ve “kelimeleri yerlerinden değiştirirler” manasına gelmektedir. (Nīsā Sūresi 

4:46). 

 
101 Sayfa 768: Yenigün ve Le Matin gazetelerinin gazetesinin nüshalarına ulaşılamamıştır. 

 
102 Sayfa 779: Arapça metnin tercümesi:  

“Eğer bizim hacetimiz sizi alakadar etmiyorsa, parmağınıza retīme (bir şeyi 

hatırlamak için parmağa bağlanan iplik) bağladığınıza değmez. 

 

Muḫtārüṣṣiḥāḥ – reteme – er-retīme … fī uṣbū‘a litutaẕakkira bihā el muḥāca.” 

 
103 Sayfa 789: Bu mektubun aslı Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin evrakı arasında mevcuttur. 

Mektubun tam metni:  

  

Türkiyā Büyük Millet Meclisi Ḥükūmeti 

Dāḫiliyye Vekāleti 

Emniyyet-i ‘Umūmiyye Müdīriyyeti 

 

Hū 

 

Müsta‘cel ve ġāyet maḥremdir 

 

320 

 

Esbaḳ Şeyḫülislām Ḫayrī Efendi Ḥaẓretlerine 

 

Muḥterem Efendim! 

 

Müstaḳbeldeki Đngiltere’nin yedimizdeki Đngiliz üserāsına meżālim 

yapıldığından şikāyet ile ‘aleyhimizde cereyan iḥdāına çalıştığı veyāḫūd 

Malta’dan taḫlīṣ olunan garnizon kumandanlarımızın tecziyyesini ṭaleb 

eylediği taḳdīrde cevāb verilebilmek içün Ḥarb-ı ‘Umūmi enāsında esīr edilip 
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(trahom) ḫastalığının en ziyāde müstevlī bulunduğu maḥallerde ḳaṣden iskān 

edilen ve bu ṣūretle ni‘met-i baṣardan maḥrūm bırakılan veyāḫūd ṣuver-i sā’ire 

ile işkencelere ma‘rūẓ kalan üserāmıza yapılan binlerce meżālimin Müdāfa‘a-i 

Milliyye Vekālet-i Celīlesi’nce bir dosyası tanżīm edileceğinden Ẕāt-ı 

‘Ālīlerinin de bu ṣūretle ḳavā‘id-i beynelmilel ve insāniyyet ḫilāfına ma‘rūẓ 

kalmaklığınız pek muḥtemel bulunan ġayri vicdānī mu‘āmelelerin vekālet-i 

müşārünileyhāya bildirilmek üzere ber tafṣīl iş‘ārını ma‘eliḥtirām ricā ederim 

Efendim.  

 

 

Ḫuṣūṣī Fī 23 Kānūn-i Sanī Sene 

338 

 

Dāḫiliyye Vekīli  

‘Alī Fetḥī  

[imẓā] 

 
104 Sayfa 813: Defterdeki son kayıt budur. Şeyḫülislām Muṣṭafā Ḫayrī Ürgüblü 8 Ağustos 

1922 tarihinde Ürgüb’de vefat etmiştir. 
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PERSONENREGISTER 

 

‘Abbās Ḥalīm Paşa 

 

 

 

379, 405, 408-10, 429, 454, 

456-9, 461, 463, 469, 476-7, 

483, 491, 501, 518, 528, 612, 

678, 776, 790 

‘Abbās Ḥilmī Paşa (Ḫidīv-i Mıṣır) 66 

‘Abdül‘azīz (Sulṭān ‘Abdül‘azīz) 

 

92,101, 182, 226, 356, 445, 

640 

‘Abdül‘azīz Çavuş 236 

‘Abdül‘azīz Çavuş (Mıṣır ‘ulemā ve üdebāsından) 283 

‘Abdülbāḳī Bey (Kastamonu'da Ḥācī‘alīzāde, Fāẓıl Berḳī'nin 

birāderi) 

658 

 

‘Abdülḫāliḳ Bey (Dāḫiliyye Müsteşār ve bilāḫere Nāżırı 

Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ [Renda]) 

512, 516, 520, 751 

 

‘Abdülḥalīm Efendi (Şehzāde) 560 

‘Abdülḥamīd II. (Sulṭān) 

 

 

 

 

 

13, 37, 40, 73, 93, 102, 107, 

134, 151, 170, 178, 185-7, 

189, [190], 197, [205], 207, 

212, 218, [234-5], 246, 256, 

[289], 363, [364], 367, [369], 

508, 587, 599-600-1 

‘Abdülḥamīd Rāfi‘ī (Ṭrāblusşāmlı) 79 

‘Abdülḥamīd-i Evvel 99 

‘Abdülḳādir Efendi (Ḳudüslü) 620 

‘Abdülḳādir Efendi (Kürd) 398 

‘Abdülḳādir Efendi (Seyyid) 196 

‘Abdülḳādir Ḥilmī Bey (Binbaşı) 524 

‘Abdülḳādir Kemālī Bey (Meb‘ūs) 714 

‘Abdullāh (ḫidmetçi) 405-8, 410, 434, 779 

‘Abdullāh (Boşnak ḫidmetçi) 458, 460-1 

‘Abdullāh (Taklızāde) 774 

‘Abdullāh (Ulaşlı ḳaryesinden merḥūm) 712 
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‘Abdullāh Ağa (Tokmakoğlu) 761 

‘Abdullāh ‘Avnī Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin pederi) [347, 669], 726-7 

‘Abdullāh ‘Azmī Efendi [Torun] (Kütahya Meb‘ūsu, Eskişehir 

Meb‘usu, Umūr-ı Şer‘iyye Vekīli) 

 

 

 

142, 147, 165, 197, 207, 239-

40, 244-5, 292, 404, 618, 633-

4, 638, 640, 643-4, 654-5, 679, 

691, 697, 703, 727, 754, 792-

3, 800, 809 

‘Abdullāh Bey (Emīr-i Mekke Şerīf Ḥüseyin'in oğlu) 539, 544-5 

‘Abdullāh Bey (Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından) 268, 269, 352-3, 410 

‘Abdullāh Bey (Ṭabīb Binbaşı, ‘Abdullāh Efendi adıyla da 

geçiyor) 

737,741 

 

‘Abdullāh Cevdet Bey 220, 496-7 

‘Abdullāh Efendi 8 

‘Abdullāh Efendi (Malta’daki) 

 

439, 448-9, 518, 524, 526, 

580, 595 

‘Abdullāh Efendi (büyük büyük peder naḳībüleşrāf) 347 

‘Abdullāh Efendi (Gelenbevī ‘Đdādīsi Mubṣırı) 317 

‘Abdullāh Efendi (Ḥācī) 395-6, 398 

‘Abdullāh Efendi (Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından, daha sonra 

Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Re’īsi Ünyeli) 

233, 268-9, 352-3, 410, 666, 

673, 688, 702, 717, 806 

‘Abdullāh Efendi (Nevşehir Evḳāf Me’mūru Ḳayṣeriyyeli 

Emīnefendizāde) 

721 

 

‘Abdullāh Efendi (sābıḳ Aydın Meb‘ūsu) 220, 224, 246 

‘Abdullāh Efendi (Ürgüb’de Ḥācī) 790, 795 

‘Abdullāh Paşa (Kumandan) 191 

‘Abdullāh Paşa (Đzmir Kumandanı) 125,127 

‘Abdullāh Ṣabrī Bey 82, 97, 114, 120, 180 

‘Abdullāh Ṣabrī Bey (Ḥāzım Bey'in dāmādı) 236 

‘Abdülḳādir Efendi (āyan a‘ẓāsından Ferīd Paşa Kabinesi'nde 

Şūrā-yı Devlet Re’īsi Kürd Seyyid ‘Abdülḳādir Efendi) 

196, 398 

 

‘Abdülḳādir Efendi (Ḳudüslü) 620 

‘Abdülḳādir Ḥilmī (Binbaşı)→ ?Ḥilmī Bey (erkān-ı ḥarb 

ẓābiṭānından) 

524 

 



 

 

903 

‘Abdüllaṭīf Efendi (Merzifon Ḳā’im-i Maḳāmı Fā’iḳ Bey'in 

pederi) 

565 

 

‘Abdülmecīd (Sulṭān) 

92, 102, 185-7, 341, 344, 363, 

368-9 

‘Abdülmecīd Efendi (Şehzāde ‘Abdülmecīd) 

 

[264, 324, 495, 567-8], 570, 

[620], 645-[-6-7]-8 

‘Abdülmecīd Sābit Efendi (Muḥāsebeci) 236 

‘Abdürraḥīm Efendi (Yanya Đkinci Mustarzıḳı) 10 

‘Abdurraḥmān Bey (Māliyye Nāżırı, ‘Abdurraḥmān Efendi 

adıyla da geçiyor) 

260-1, 392 

 

‘Abdurraḥmān Bey Yūsuf 338 

‘Abdurraḥmān Efendi 140 

‘Abdurraḥmān Efendi (Ḥācī, bu üç birāderin pederi) 751 

‘Abdurraḥmān Nesīb Efendi (Şeyḫülislam, Nesīb Efendi adıyla 

da geçiyor) 

[4], 43, 45, [47, 54-6, 61, 67, 

74, 78, 92, 107, 118, 134, 420] 

‘Abdurraḥmān Paşa (‘Abdurraḥmān Nūreddīn Paşa, Başvekīl, 

‘Adliyye Nāżırı, ‘Ārif Ḥikmet Paşa’nın pederi) 

151-2, [206], 236, [319],  600-

1 

‘Abdurraḥmān Şeref Bey (Ma‘ārif Nāżırı, Vaḳ‘anüvis) 

 

39, 77, 176-7, 238, 262, 267, 

271, 291, 390-1, 417, 461, 519 

‘Ābidīn Bey (Lazistān Meb‘ūsu Doktor) 726 

‘Ābidīn Efendi (Niğde'den) 636 

‘Abūḳ Aḥmed Paşa 115, 493 

‘Acūz (ḫidmetçi ‘Acūzoğlu Kamilyo) 562 

‘Acūz (ḫidmetçinin pederi) 562 

Ādem Ağa 615 

‘Ādil Bey (Ṣadāret Müsteşārı) 12, 17, 77, 120, 131, 291 

‘Ādil Bey (Dersaadet Đstinaf Müdde‘ī-i ‘Umūmīlerinden, ‘Ārif 

Bey'in çocuklarının vaṣīsi) 

402-3 

 

‘Ādil Bey→  Ḥācī ‘Ādil Bey (Ḥācī ‘Ādil [Arda], ‘Ādil Bey 

adıyla da geçiyor)  

‘Ādil Bey (‘Ömer Bey'in dāmādı) 810 

‘Ādilefendizādeler 679 

‘Adnān Bey (Tıb Fakültesi Müdīri, Ṣıḥḥiyye ve Dāḫiliyye 213, 220, 228, 633-4, 637, 
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Vekīli) 639-40, 642-3, 660 

Āgāh Bey (Zühdī Paşa dāmādı Sirozlu Mīralay) 541, 567, 577-9, 649 

Āḫī Evrān Velī 656 

Aḥmed (Ḥācī ‘Osmān'ın oğlu) 644 

Aḥmed (Mü’eẕẕin Ḥāfıż) 665 

Aḥmed (müteveffā Mıṣırlı Ḥāfıż Aḥmed bin Maḥmūd) 468 

Aḥmed (müteveffā Mıṣırlının arkadaşı) 468 

Aḥmed (Sulṭān Aḥmed Ḫān bin Meḥmed Ḫān) 107 

Aḥmed ‘Abūk Paşa→  ‘Abūk Aḥmed Paşa  

Aḥmed Ağa (Avanoslu Ḥācī Mevlūd Ağa'nın ‘amūcası) 668 

Aḥmed Ağa (Ḥācī) 

 

668, 691, 709, 724, 727-30, 

735, 803-4 

Aḥmed Ağa (Ḥācīsüleymānağazāde aḳrabādan) 669, 702, 711-2, 724, 729 

Aḥmed Ağa (Kalının) 677-8 

Aḥmed Ağa (Rikābdār) [613] 

Aḥmed Ağayef Bey (Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu 

muḥarrirīnden; sayfa 802’de Ağaoğlu Aḥmed adıyla da 

geçiyor) 

409, 435, 437, 473, 505-6, 

523, 533 539, 578, 790, 796, 

802 

Aḥmed Bey (Belediyye Re’īsi) 652 

Aḥmed Bey (Binbaşı Serṭabīb) 741 

Aḥmed Bey (Enver Paşa'nın pederi, Aḥmed Paşa adıyla da 

geçiyor) 

78, 383, 388, 447, 503, 524, 

570, 573, 577, 578 

Aḥmed Bey (Đsmā‘īl Bey'in oğlu) 681 

Aḥmed Bey (Kīmyāger) 629, 655 

Aḥmed Bey (Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi, ?Esbaḳ Sivas Vālīsi) 482, 526, 580 

Aḥmed Bey (Nūrī ‘Azīz Bey’in Rodos'taki şerīki) 605 

Aḥmed Bey (Sivas Vālīsi, esbaḳ polis müdīri) 437, 522 

Aḥmed Çelebi(‘Āşıḳpaşazāde Ta’rīḫi’nin ṣāḥibi) 656 

Aḥmed Cevdet Bey (Đḳdāmcı) 157 

Aḥmed Efendi (Avanos Müftīsi Ẕekeriyāefendizāde Ḥāfıż) 679, 713, 802 

Aḥmed Efendi (Evḳāf Me’mūru Antalya) 615 

Aḥmed Efendi (Ḥācī, Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin dayısı) 660, 664, 702 

Aḥmed Efendi (Kumruzāde Muṣṭafā Efendi'nin birāderzādesi 758 
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belediyye a‘ẓāsından)  

Aḥmed Efendi (Müderris Ḥellizāde/Çillizāde) 756-7 

Aḥmed Efendi (Mü’eẕẕin merḥūm) 730 

Aḥmed Efendi (Nevşehir'de Mekteb-i ‘Đdādī Müdīri) 683 

Aḥmed Efendi (Re’īs Naḳībzāde) 745 

Aḥmed Efendi (Re’īsülmüsevvidīn, Tikveşli Yūsuf Efendi 

maḫdūmu) 

357 

 

Aḥmed Efendi (Aksarāy Belediyye Re’īsi) 652 

Aḥmed Efendi(Fāṭıma Hanım’ın ceddi) 751 

Aḥmed Efendi (Seğmenoğlu; Sekbānoğlu ve Sekmānoğlu 

adıyla da geçiyor) 

704, 709, 774, 777 

 

Aḥmed Efendi (Sivaslı tācir, Ḥācī Aḥmed Efendi adıyla da 

geçiyor) 

515-6, 526, 565, 574-5 

 

Aḥmed Emīn Bey [Yalman] (Vaḳit gazetesi ṣāḥibi ve 

sermuḥarriri, Emīn Bey adıyla da geçiyor) 

398, 496-7, 511, 519, 524, 

533, 578-81, 583-4, 772, 799 

Aḥmed Fevzī Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı) 212 

Aḥmed Ḥaḳḳī (oğul) 

 

 

 

184, 217, 223, 236, 247, 259, 

286, 514, 558, 579, 582, 592, 

603, 779-80, 785, 796, 802, 

807-809-10 

Aḥmed Ḥalīm Bey (tüccār Ḥalīm Bey Antalya'da) 619, 644, 680 

Aḥmed Ḥamdī Efendi (Antalya Müftīsi) 616-7, 636, 666, 691, 737, 808 

Aḥmed ‘Đzzet Paşa (Yemen Kumandanı, Erkān-ı Ḥarbiyye 

Re’īsi, Ḥarbiyye Nāżırı ve Nāżırı Vekīli, Başkumandan, Ṣadr-ı 

A‘żam, Dāḫiliyye Nāżırı Aḥmed ‘Đzzet Furgaç, ‘Đzzet Paşa 

adıyla da geçiyor) 

 

35, 122, 124, 270, 313, 322-3, 

329, 333, 389-92, 416, 476-7, 

479-80, 507, 577, 579, 589, 

599, 635-639-42, 646, 649-50, 

654, 701, 722, 779 

Aḥmed Māhir Efendi (Kastamonu Meb‘ūsu) 47, 79, 163, 341 

Aḥmed Nesīmī Bey (Ticāret Nāżırı, Ḫāriciyye Nāżırı Aḥmed 

Nesīmī [Sayman]; Nesīmī Bey adıyla da geçiyor) 

 

 

 

56, 82, 97, 99, 110-1, 114, 

120, 153-4, 156, 168, 180, 

341, 385, 409 ,417, 425-6, 

434, 438, 440-1, 449, 501, 

525, 533, 571, 574, 584 
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Aḥmed Paşa (Çürüksulu, Lazistān Meb‘ūs-ı Sābıḳı) 232-3 

Aḥmed Rāsim Efendi (Ṭrāblusġarblı bir genç) 586 

Aḥmed Rıẓā Bey (Rıẓā Bey adıyla da geçiyor) 

 

 

8, 21, 31, 33, 48-50, 56, 59-60, 

65, 81, 83, 85, 155-7, 163-4, 

175-6, 222, 341-2, 390-1, 447 

Aḥmed Şerā’ī Paşa 3 

Aḥmed Şevket Bey (Galatalı Mīralay) 525 

Aḥmed Şükrī Bey (Ma‘ārif Nāżır-ı Esbaḳı) 539 

Aḥmed Ṭāhir (Ḥācī) 746, 759 

Aḥmed Ṭāhir 645 

Aḥmed Ṭāhir (Ḥācī, MHE’nin dayısı ?Aḥmed Ṭāhir Efendi) 664 

Aḥmed Ṭāhir Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin dayısı) 630, 660 

Aḥmed Tevfīḳ Bey (Kırşehri Jandarma Kumandanı) 711 

Aḳā Gündüz (Enīs ‘Avnī) 502 

‘Ākif (dāmād-ı Aḥmed Ağa Ürgübağasızāde) 

 

711-2, 722, 728, 735, 774, 

790-2, 796,  803 

‘Ākif Bey (Ġālib Bey'in refīḳi) 213 

‘Ākif Bey (Mefrūşāt Müdīri) (?Hereke Fabrikası Müdīri Ḥācī 

‘Ākif Bey) 

299-300, 304 

 

‘Ākif Bey (şā‘ir-i şehīr-i müsellem Meḥmed ‘Ākif Ersoy) 494, 637, 705, 800 

‘Āḳil Muḫtār Bey (Doktor) 71, 709 

‘Aḳıllızādeler 668-70, 694, 696 

‘Alāeddīn Bey (Mi‘mār) 78 

‘Alāeddīn Efendi 400-2 

Alā’iyye Müdde‘ī-i ‘Umūmī Mu‘āvini Dinarlı 624 

Alfred (Đngilizce Sansör Maltız) 571, 585 

Alfred Rüstem  515 

‘Alī (Rodoslu, Kayıkçı) 608 

‘Alī Ağa (Cemīlḳaryeli Ḥācī) 667, 738 

‘Alī Bey  354 

‘Alī Bey (‘Abdülḥamīd II. (Sulṭān)'nin Tütüncübaşısı, ‘Alī 

Efendi adıyla da geçiyor) 

185, 189-90 

 

‘Alī Bey (Ḥabsḫāne Müdīri Ḳā’im-i Maḳām) 409, 414, [416], 425, 428 
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‘Alī Bey (Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Ḥüseyinzāde, 

Ḥüseyinbeyzāde) 

82, 111, 120, 153-4, 559 

 

‘Alī Bey (Đsmā‘īl Bey oğlu) 682 

‘Alī Bey (Đsmā‘īl Bey'in büyük birāderi) 681 

‘Alī Bey (Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu) 524 

‘Alī Bey (Kör) 640 

‘Alī Bey (Nevşehirli) 672 

‘Alī Bey (Ürgüb Bidāyet Maḥkemesi Başkātibi) 707 

‘Alī Çavuş (Çavuşinli) 716 

‘Alī Cenānī Bey (‘Ayıntab Meb‘ūsu) 30, 154-5, 541, 759 

‘Alī Efendi  644, 649 

‘Alī Efendi (‘Ādilefendizāde) 679 

‘Alī Efendi (Avanoslu Ḥasan'ın ḥafīdi) 724 

‘Alī Efendi (Germirli) 745 

‘Alī Efendi (Ḥācī, Muṣṭafā Bey'in eniştesi) 744 

‘Alī Efendi (Isparta Reji Müdīri Baḥrī Efendi’nin? 

hemşirezādesi) 

630 

 

‘Alī Efendi (Đçağasızādelerden Yüzbaşı) 800-1 

‘Alī Efendi (Ḳayṣeriyyeli) 653 

‘Alī Fetḥī Bey→  Fetḥī Bey (Sofya Sefīri, Sābıḳ Đstanbul 

Meb‘ūsu, Dāḫiliyye Nāżırı (‘Đzzet Paşa kabinesinde) Dāḫiliyye 

Vekīli (TBMM) ‘Alī Fetḥī [Okyar]) 

 

 

‘Alī Fıṭrī Bey (Mīralay) 461 

‘Alī Fu’ād Bey (Mābeyn Başkātibi ‘Alī Fu’ād [Türkgeldi]) 

 

 

263, 289, 309, 314, 327, 336, 

338-40, 342, 344, 346, 350, 

360, 370 

‘Alī Fu’ād Paşa 650, 720 

‘Alī Ġālib Paşa (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin pederinin Đstanbul’a 

ilk gittiğinde evḳāf müşīrliğine ta‘yīn olunan) 

726 

 

‘Alī Ḥaydar (Hz. ‘Alī) 626 

‘Alī Ḥaydar Bey (Meclis-i A‘yān A‘ẓāsı, Evḳāf Nāżırı, Mekke 

Şerīfi ‘Alī Ḥaydar Bey, Şerīf ‘Alī Ḥaydar Bey adıyla da 

geçiyor) 

12, 287, 289-92 
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‘Alī Ḥaydar Efendi (Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Re’īs-i 

Evveli, Fetvā Emīni, üstād-ı muḥterem, Ḥaydar Efendi adıyla 

da geçiyor) 

142, 206, 218-9, 230, 234-6, 

238, 246, 357, 378 

 

‘Alī Ḥaydar Efendi (‘Adliyye Nāżırı ‘Alī Ḥaydar Efendi 

[Arsebük]) 

480 

 

‘Alī Ḥaydar Bey (Midḥatpaşazāde ‘Alī Ḥaydar Midḥat) 28 

‘Alī Himmet Efendi (Amasya Ḳāḍīsı) 638 

‘Alī Đḥsān Paşa (Livā, Birinci Ordu Kumandanı ‘Alī Đḥsān 

Sābis) 

522, 562, 746, 748, 752, 797 

 

‘Alī Ḳabūlī Bey (Baḥriyyeli) 189-90 

‘Alī Kaptan (Küçük Arslan refīḳi) 708 

‘Alī Kemāl Bey (Peyām-ı Ṣabāḥ Sermuḥarriri, Dāḫiliyye 

Nāżırı) 

 

4, 236, 390, 392, 418, 493, 

497, 515-6, 529, 531, 580, 

636, 714 

‘Alī Kemālī Bey (Mülkiye Müfettişi) 653 

‘Alī Münīf Bey (Manastır Vālī-i Sābıḳı, Ankara Vālīsi, Ḥaleb 

Vālīsi, Nāfı‘a Nāżırı ‘Alī Münīf Yeğenağa) 

 

 

180, 234, 237-8, 247, 261, 

341, 409, 431, 435, 445, 463, 

482, 515, 524, 576-9, 693, 

710, 724, 742, 791 

‘Alī Niżāmī Paşa (Nāfı‘a Nāżırı) 329 

‘Alī ‘Osmān Bey (Trabzon Meb‘ūsu, ? Çorum Meb‘ūsu) 162, 165, ?169-70 

‘Alī Paşa 123 

‘Ālī Paşa 459 

‘Ālī Paşa (Ṣadr-ı A‘żam) 102 

‘Alī Refīḳ Paşa (Teşrīfāt-ı ‘Askeriyye Nāżırı Ferīḳ) 203, 339 

‘Alī Rıẓā Bey (Isparta Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi, Rıẓā Bey adıyla 

da geçiyor) 

622, 696 

 

‘Alī Rıẓā Efendi (Aksaraylı Nisārīefendizāde) 708 

‘Alī Rıẓā Efendi (Avanos Ḳāḍīsı) 742 

‘Alī Rıẓā Efendi (Kırşehir Meb‘ūsu; ‘Alī Rıẓā Bey adıyla da 

geçiyor) 

80, 148 

 

‘Alī Rıẓā Efendi (Koçḥiṣār Müftīsi) 158 

‘Alī Rıẓā Paşa (Baḥriyye Nāżır-ı Sābıḳı Birinci Ferīḳ a‘yāndan 400, 598 
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āḫiren Ṣadr-ı A‘żam)  

‘Alī Rıẓā Paşa (Ġarb Ordusu Kumandanı a‘yāndan Ḥarbiyye 

Nāżır-ı Esbaḳı) 

191-3 

 

‘Alī Su‘ād (oğul; Su‘ād adıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

 

 

184, 217, 223, 238, 247, 259, 

286, 445, 506, 512, 532, 541, 

563, 576, 579, 589, 615, 621, 

654, 679, 681, 690, 693, 698-

701, 705, 709, 712, 720, 722-

3, 731-2, 734, 745, 760-2, 766, 

772, 785, 790, 792, 796-7, 810 

‘Alī Su‘āvī 651 

‘Alī Vehbī Efendi (Selānik Ticāret Re’īs-i Sābıḳı) 613 

‘Alī Ẕülfiḳār Efendi (Antalya Telgraf Müdīri) 636 

‘Alī ‘Ulvī (Varto Ḳā’im-i Maḳāmlığından müsta‘fī) 609 

Almanya Đmparatoru 116 

Almanya Sefīri 278 

Amerikalıların Filipin Vālī-i Sābıḳı 298 

‘Āmil Çelebi (Konya'dan) 637, 687 

Amiral Kaltirop (Amiral Calthorpe) 480 

Ananyas Efendi 166 

Andon Dimizof Efendi (Manastır Đstīnāf A‘ẓāsından) 10 

Antalya Đtalya Konsolosu 618 

Appa (Maltız, Đngiliz askeri müte‘ahhidlerinden, Apa adıyla da 

geçiyor) 

483 

 

A‘rābī 508 

‘Arabsun Müftīsi 683 

‘Ārif (ḫidmetçi) 208 

‘Ārif Ağa (Jandarma mülāzımlığından müteḳā‘id Ḥamidli) 651 

‘Ārif Bey (büyük kayınbirāder, Maḥkeme-i Temyīz 

a‘ẓālığından müteḳā‘id) 

154, 207-8, 216, 403, 425 

 

‘Ārif Bey (Mardinī) 136 

‘Ārif Efendi (Binbaşı) 527, 566 

‘Ārif Efendi (Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi) 707, 774, 783 
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‘Ārif Fāẓıl Efendi (Amasya Meb‘ūsu) 29 

‘Ārif Ḥikmet Paşa (‘Abdurraḥmānpaşazāde, Dāmād, āḫiren 

Kāmil Paşa kabinesinde ‘Adliyye Nāżırı) 

152, 206, 219, 225, 234, 236, 

240, 246, 260, 319, 389, 392 

‘Ārif ‘Đṣmet (Biga Meb‘ūsu) 16 

‘Ārif Paşa (Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Mīrlivā) 214, 216, 221-2, 224 

‘Ārif Paşa (Ürgüblü, Aḥmed Fevzī Paşa’nın pederi, 

‘Abdülḥamīd II. zamānında Đstanbul Merkez Kumandanı) 

212 

 

Aristidi Paşa (Zirā‘at ve Ticāret Nāżırı) 

 

42-4, 50, 73, 95-6, 118, 134-5, 

250 

Arpacızāde Ḫāce merḥūm 693, 756 

Arslan Ġāzī→  Kılınç Arslan Ġāzī 668, 716, 727, 757 

Artin Musdabcıyan Efendi 282 

Āṣaf Bey (Hakkāri Meb‘ūs-ı Sābıḳı) 750 

Āṣaf Ṭal‘at Bey (Kars Mutaṣarrıfı) 697 

‘Āşıḳ Paşa 656, 658-60, 662 

‘Āṣım Bey (Ḫāriciyye Nāżırı) 

 

 

 

 

42-3, 48, 50-[1], 53-4, [56], 

63-[4], [66], 68[-70], 74-[6]-7, 

80, [84], 90, [95-6], 101, 103-

5, 109, 116-8, 127, 130, 133-5, 

167, 179 

‘Āṣım Bey (Ḫarpūṭ Ḳā’im-i Maḳāmı) 468 

‘Āṣım Bey (Konya Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmī-i Sābıḳı) 270 

‘Āṣım Bey (Meclis-i Meb‘ūsan Kātibi, Meb‘ūsan Başkātibi) 54, 215 

‘Āṣım Bey (Mülkiyye Ḳā’im-i Maḳāmı) 472 

‘Āṣım Efendi (Merkez Mu‘āvini) 11 

‘Āṣım Faḫrī 802 

‘Āṣım Paşa (bundan otuz sene muḳaddem Ḫāriciyye ve 

‘‘Adliyye Nāżırı) 

293 

 

‘Āşir Bey (Antalya Mutaṣarrıf ve Kumandanı, Teke Mutaṣarrıf 

ve Kumandanı adıyla da geçiyor) 

 

616, 618, 623, 625-6, 628, 

666-7 

 

‘Aşḳī Nā’ilī Bey (Antalya'da Đstiḫbārāt Müdīri, ‘Aşḳī Bey ve 

Şeyḫnā’ilīefendizāde adıyla da geçiyor) 

611, 616-7, 620, 622, 636, 

666, 680, 686, 693, 697, 710, 
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754, 785 

‘Aṭā Bey (Niğde Meb‘ūsu Sābıḳ Ṣıḥḥiyye ve Dāḫiliyye Vekīli) 640, 644, 680, 683, 721-2, 792 

‘Aṭā Efendi 611 

‘Āṭıf Bey 29, 385 

‘Āṭıf Bey (Ankara Meb‘ūsu) 453-6, 523, 693 

‘Āṭıf Bey (Ḳal‘a-i Sulṭāniyye Meb‘ūsu) 319 

‘Āṭıf Bey (Makriköyü'nde dişçi, Zeytūn Kumandanı Es‘ad 

Bey’in oğlu) 

564 

 

‘Āṭıf Bey (merḥūm) 200 

‘Āṭıf Efendi (Ankara ‘ulemāsından Meb‘ūs Ḥācī) 638-9 

‘Atiyye Sulṭān 592-4, 596 

‘Avnī (birāderzāde Rıẓā’nın oğlu Maḥmūd ‘Avnī) 

 

107, 162, 217, 249, 299, 

591,788, 799, 801-2 

‘Avnī Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin pederi) 

 

 

[347, 665], 669, [688], [720], 

726-7, [729, 742, 755, 767, 

777] 

Avusturya Sefīri 74, 284 

‘Ā’işe ‘āmme 669 

‘Ā’işe Hanım (Münīb Efendi'nin hemşīresi, Cebecizāde Đsmā‘īl 

Efendi'nin zevcesi) 

727 

 

‘Azīz 641 

‘Azīz (Çankırü, Karslı Đbrāhīm Bey'in birāderi) 525 

‘Azīz Bey (Manastır Nāfı‘a Müdīrliğinden müteḳā‘id) 243 

‘Azīz Bey (Ra’uf Bey'in eniştesi) 634, 726, 742 

‘Azīz Bey (Reji Müfettişi) 762 

‘Azīz Efendi (Şu‘be Re’īsi) 798 

‘Azīz Efendi (Hindli Şeyḫ’in telāmīẕinden Şeyḫ) 469, 484 

‘Azmī Bey (‘Adliyye Müsteşārı) 339 

‘Azmī Bey (Beyrūt Vālīsi Sābıḳ) 388 

‘Azmī Bey (Giridli) 609 

‘Azmī Bey (Kırkkilisa Mutaṣarrıfı Sābıḳ) 237 

‘Azmī Bey (Polis Müdīri) 317 
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Bāb-ı ‘Ālī Kumandanı (?Ḥasan Ḫāce) 381 

Bahā Bey (‘Adliyye Müsteşārı Çerkesşeyḫizāde) 638 

Bahā Bey (Mülāzım) 224 

Bahā’eddīn Bey (Mülāzım) 216 

Bahā’eddīn Şākir Bey (Doktor) 151, 385, 806-7 

Baḥrī Efendi (Dā’ire-i Meşīḫat Me’mūrīn Ḳalemi Müdīri 

Sābıḳ) 

197, 637 

 

Baḥrī Efendi (Isparta Reji Müdīri) 630 

Baḥrī Efendi (Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi a‘ẓāsından 

Sivas’ta) 

674, 792, 797 

 

Basarya Efendi (Nāfı‘a Nāżırı) 177, 270 

Başimām Efendi 368 

Baṣrī Bey (Debre Meb‘ūsu) 14 

Baṣrī Bey (Erkān-ı Ḥarbiyye Ḳā’im-i Maḳāmı, Esbaḳ 

Ḥarbiyye Nāżırı mevḳūf bulunan rüfeḳādan Cevād Paşa’nın 

dāmādı) 

519, 527, 548, 566, 572 

 

 

Baṣrī Bey (Ma‘ārif Nāżırı Reşīd Paşa’nın oğlu) 603 

Bayram Fehmī Bey (Ḳayṣeri Mutaṣarrıfı) 653, 668 

Bedreddīn Bey 542 

Bedrī Bey (Diyārbekir Vālīsi) 470, 513, 533, 542, 577 

Bedrī Bey (Ḥaleb Vālī-i Sābıḳı) 388 

Bedrī Bey (Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi) 346 

Behcet Bey 

 

611, 618, 624, 629, 633, 636, 

644, 670, 808-9 

Behcet Bey (Ardahan Mutaṣarrıfı) 687 

Behcet Bey (Isparta Mutaṣarrıfı) 147, 284 

Behcet Bey (Kengürü Meb‘ūsu) 9 

Behcet Bey (Mülkiyye Müfettişi) 633 

Behīc Bey (Şimendüferler Kumandanı Mīralay) 632-4 

Bekir Ağa (eşrāftan, Kırşehir Meb‘ūsu Müfīd Efendi’nin 

birāderinin kayınpederi) 

651, 654, 659-60, 697, 726 

 

Bekir Efendi (Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi) 748 

Bekir Sāmī Bey 631, 641, 676, 687, 692, 776 
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Benet (Kaptan Bent nām Đngiliz Yüzbaşısı John Godolphin 

Bennett) 

570 

 

birāder (Sivas'taki)(MHE’nin büyük birāderi Ḥaḳḳī Bey) 688 

Bohor Efendi (Meclis-i A‘yān a‘ẓāsından) 765 

Boşo Efendi (Sābıḳ Serfiçe Meb‘ūsu Georgios Bousios) 240-2 

Bostānī Efendi (a‘yāndan) 148 

Bostānī Efendi (Zirā‘at Nāżırı) 329, 336 

Bulgar Muraḫḫaṣı 306 

Bulgar Ẓābiṭi  571 

Bunarlav (Mister) (Bonar Law) 550-2, 554, 556 

Burhāneddīn Bey (Kırşehir Jandarma Kumandanı) 569 

Burhāneddīn Efendi (‘Abdülḥamīd Hān maḫdūmu) 93, 189, 207 

  

Ca‘fer Çelebi (Bursalı) 692 

Ca‘fer Efendi 154 

Ca‘fer Đlhāmī Bey (Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī Başmu‘āvini) 260 

Cāhid Bey (Ḥüseyin Cāhid Yalçın) 

 

 

 

 

30, 173, 180-1, 251, 280, 282, 

288, 385, 439, 443-4, 447, 

449, 464, 510, 518-9, 523, 

531, 536, 561-2, 567, 574, 

576, 578, 580, 584 

Cāmi‘ Bey (Ankara'nın Roma Mümessili) 593, 597, 784 

Camızof 510 

Çarıkof (Rusya Sefīri) 76 

Cāvid Bey (Māliyye Nāżırı, Nāfı‘a Nāżırı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2, 21, 24, 30, 34, 42, 54, 

56, 61, 64, 69-70, 72, 81-2, 87, 

97-9, 102, 106, 108-11, 114-8, 

120-1, 123-4, 140, 148, 151, 

158, 173, 175, 179-81, 184, 

251, 280, 282, 293, 297, 315, 

318-20, 390, 392, 510, 561, 

574, 597, 600, 603-4, 661, 

669, 689, 769 
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Cāvid Bey (Nevşehir Ḳā’im-i Maḳāmı) 669, 681 

Cāvid Bey (Niğde Jandarma Binbaşısı) 769 

Cāvid Efendi (Evḳāf Me’mūru) 689 

Cebecizādeler 669, 726-7 

Celāl (Doktor) 396, 400, 402, 670 

Celāl (Niğdeli Ḥāzım Bey'in maḫdūmu) 634 

Celāl Bey (Aydın Vālī-i Sābıḳı, Esbaḳ Dāḫiliyye Nazırı) 206, 213, 221, 224-5, 239 

Celāl Bey (Doktor, Ta’rīh Mu‘allimi Niyāzī’nin birāderi, 

Burdur Hilāl-ı Aḥmer Ḫastaḫānesi'nin Serṭabībi) 

626 

 

Celāl Bey (Đḳtiṣād Vekīli) 635, 699, 714 

Celāl Bey (Mīralay, Samatya Garnizon Kumandanı) 527, 541, 543 

Celāl Bey (Zirā‘at ve Ticāret Nāżırı) 

 

248, 251, 253, 267, 289, 298, 

305, 310, 313, ?696 

Celāl Đsmā‘īl Paşa (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin ṭabīb-i 

müdāvimi, Celāl Paşa adıyla da geçiyor) 

396, 400, 402, 598 

 

Celāl Korkmazof (Sovyet) 720 

Celāl Nūrī Bey (Ātī ve Đleri gazeteleri sermuḥarriri Celāl Nūrī 

Đleri Bey) 

390, 392, 398, 495, 525, 569, 

759, 799 

Celāleddīn ‘Ārif Bey (Meclis Re’īsi, Celāl ‘Ārif Bey adıyla da 

geçiyor) 

634, 643, 649-50, 784-5 

 

Celāleddīn ‘Ārif Bey (Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın vekīli) 413 

Çelebi Efendi→  Veled Çelebi Efendi 304, 388, 515, 661 

Celīl (Đbrāhīmağazāde) 667 

Celīl Bey 463 

Cemāl ‘Azmī Bey  806-7 

Cemāl Bey (Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī) 605 

Cemāl Bey (Dāḫiliyye Nāżırı) 405-8, 421 

Cemāl Bey (Đstanbul Muḥāfızı) 310, 319-20, 331, 344 

Cemāl Bey (Maṭbū‘āt-ı Ḫāriciyye Ḳalemi ketebesinden) 223 

Cemāl Bey (Teşrīfātçı) 338 

Cemāl Efendi (Niğde'den) 640 

Cemāl Efendi (Yüzbaşı) 527 

Cemāl Oğuz Bey  572, 580 
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Cemāl Paşa (Adana VālīsiVekīli, Baġdād Vālīsi, Baḥriyye 

Nāżırı Büyük Cemāl Paşa, Cemāl Bey adıyla da geçiyor) 

37-8, 57, 59, 66, 251, 316, 

320, 360, 388, 590-1, 645 

Cemāl Paşa (Küçük, āḫiren Ḥarbiyye Nāżırı, Mersinli Meḥmed 

Cemāl Paşa) 

491, 523-4, 666 

 

Cemāleddīn Efendi (Ḥācībektaş-ı Velī Çelebisi) 652, 661 

Cemāleddīn Efendi (Şehzāde) 506 

Cemāleddīn Efendi (Şeyḫülislām-ı Esbaḳ, Cemāleddīn Mollā 

adıyla da geçiyor) 

 

46, 133-4, 140, 170-1, 194, 

204-6, 234, 256-8, 269, 337, 

348 

Cemīl Bey (Ḥalebli) 387-8 

Cemīl Bey (Mektūbcu) 131, 271 

Cemīl Efendi 692 

Cemīl Mollā (‘Üryānīzāde) 174-5, 333 

Cemīl Paşa (Topuzlu Ṭabīb Şehremīni Nāfı‘a Nāżırı, 

Şeyḫülislām Cemāleddīn Efendi’nin dāmādı) 

85, 268-9, 275, 317, 337-8, 

507 

Cemīle Sulṭān 93 

Cenāb Şahābeddīn Bey 567 

Cevād (‘Ārif Bey’in çocuğu) 403 

Cevād Bey 646 

Cevād Bey (Ankara Düyūn-ı ‘Umūmīye Müdīr-i ‘Umūmīsi) 644, 646 

Cevād Bey (Başkātib) 256 

Cevād Bey (Bern Sefīri) 635, 798 

Cevād Bey (Bolu Meb‘ūsu) 610 

Cevād Bey (Esbaḳ Dersa‘ādet Merkez Kumandanı Mīralay) 523, 557, 575, 773-4, 783, 801 

Cevād Bey (Müdde‘ī-i ‘Umūmī) 420 

Cevād Bey (Müstanṭıḳ, Ḥasan Cevād adıyla da geçiyor) 426-7, 430 

Cevād Paşa (Esbaḳ Ḥarbiyye Nāżırı Erkān-ı Ḥarb-ı ‘Umūmīye 

Re’īsi, āḫiren Diyārbekir Ciheti Kumandanı) 

491-3, 519, 523-4, 527, 548, 

566, 572, 577, 612, 773, 794 

Cevād Paşa (Ṣadr-ı Esbaḳ merḥūm) 218 

Cevdet Bey (Ankara Vālīsi? Van Vālīsi?) 439, 463, 482, 522-3, 592 

Cevdet Bey (Āmedci) 98 

Cevdet Bey (Ankara Vālīsi) 443 

Cevdet Bey (Van Vālīsi) 437, 599 
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Cevdet Paşa (Sulṭān ‘Abdülḥamīd devri ‘Adliyye Nāżırı) 151 

Çivioğlu 624 

Ciyoliti (Đtalya Başvekīli Giovanni Giolitti) 568 

Cumālī Efendi (Konya Evḳāf Müdīrliğinden ma‘zūl) 623 

  

Çar (Rus Çarı) 116 

Çiçerin (Jorj) 720 

Çörçil (Winston Churchill) 768 

  

Danail (Nevşehir'den Doktor) 805 

Dāniş Bey (Dāḫiliyye Nāżırı) 172 

David (Bidāyet a‘ẓāsından) 11 

Da’ūd Ağa’nın Paşa Muṣṭafā Efendi 665, 699 

Dervīş Ağa (Elḥāc) 665 

Dervīş Bey (Siroz Meb‘ūsu) 27 

Dervīş Efendi (Karslı, Mersin Cezā Re’īsi) 10 

Dibi Zuvini (Umūr-ı Siyāsiyye Müdīri Đtalyan Mīralay) 612 

Dilārā 369-70 

Dilāver Efendi (Niğde'den) 640 

Dilberzāde Efendi (a‘yāndan) 148 

Dimistokli Efendi 308 

Dinari 592 

Doço (Rāhib) 48 

  

Ebūlḫayr Efendi ‘Ābidīn (Müftī) 590 

Ebūl‘ulā Bey (Meşīḫat Mektubcusu Ebūl‘ulā [Mardin]) 

 

 

 

 

275, 349, 354, 356-7, 373, 

472, 566, 589, 592, 601, 604, 

607, 611, 639-40, 686-7, 689, 

695, 701, 722, 744-5, 774, 

779, 797 

Ebūẓẓiyā Tevfīḳ Bey 8-9, 237 

Ebūẓẓiyāzāde Velīd Bey 495 

Edhem Bey (‘Alībuçukzāde) 794 
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Edhem Bey (Menteşe Meb‘ūsu) 788 

Edhem Bey (Mutaṣarrıf) 632-3 

Edhem Bey (Zirā‘at Nāżırı) 516 

Edhem Efendi  357 

Edhem Efendi (eşrāftan) 652 

Edhem Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı) 4 

Edhem Paşa (Müşīr) 208 

Edīb Bey 592 

Edīb Bey (Đstanbul Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi) 73, 140 

Edīb Efendi (Merkez Me’mūru) 405-9 

Edīb Servet Bey 589, 597 

Edirne Mevlevī Şeyḫi 289 

Edward Grey (Sir, Đngiltere Ḫāriciyye Nāżırı) 298, 302-3, 306, 312 

Eflāklının Ḥāfıż 668 

Eftim (Keskin Mitropolid Vekīli Papa) 783, 786 

Eftim Efendi (Ḥācī) 786 

Ekmekçi (?=Sucuoğlu/Sucuzāde Ḥācī Meḥmed Efendi) 707, 767 

Emīn Ağa (Karın’dan) 667, 790 

Emīn Bey (Gazeteci)→  Aḥmed Emīn Bey [Yalman] 398 

Emīn Bey (Üçüncü Şu‘be Müdīri Ḥüsnī Bey’in kayınpederi) 701 

Emīn Bey (Dārülfünūn mu‘allimlerinden, Niğdeli, Sābıḳ Niğde 

Meb‘ūsu) 

716 

 

Emīn Bey (Doktor) 634 

Emīn Bey (Erẓurūm Vālīsi) 76 

Emīn Bey (Ḳā’im-i Maḳām müteḳā‘idlerinden komşu) 398-9, 408 

Emīn Bey (Levāzım Müdīri) 312-3 

Emīn Bey (Ṣadāret Müsteşārı) 346 

Emīn Bey (Seccādecibaşı) 36, 44, 46, 78, 344 

Emīn Bey (Ṣıḥḥiyye Đdāresi Müdīri) 722 

Emīn Efendi (Fāṭıma Hanım’ın pederi ḳuẓāttan) 750 

Emīn Efendi (Ḫāce) 747 

Emīn Efendi (Đçel Meb‘ūsu) 162 

Emīn Efendi (Polis Mektebi Ḳavānīn Mu‘allimi) 17 
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Emīn Paşa (Nevşehirli Doktor) 605 

Emīn Usta (Aşçızāde Muṣṭafā'nın dāmādı na‘lband) 709 

Emīne Hanım  695 

Emīne Hanım (Cebecizāde) 669 

Emīne Hanım (pederin vālidesi) 727 

Emīr-i Mekke (Şerīf Ḥüseyin, Ḥüseyin Paşa adıyla da geçiyor) 381, 460, 539, 545-6, 697 

Emrullāh (Ḳayṣeri Aḫẕ-ı ‘Asker Ḳalemi Re’īsi) 626 

Emrullāh Efendi (Ferseklib Meb‘ūsu Ma‘ārif Nāżırı) 

 

 

 

8, 23, 25, 42-4, 56, 69, 74-5, 

80, 82-3, 97, 99, 104-5, 110, 

114, 118, 135, 180, 220, 224, 

231, 338 

Enīs ‘Avnī Bey (muḥarrirīnden, Aḳā Gündüz adıyla da 

geçiyor) 

524 

 

Enver Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı, Enver Bey adıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

78, 107, 239-40, 251, 334, 

349-50, 361-2, 374, 381-5, 

447, 464, 481, 503, 521, 524, 

536, 538, 570, 573, 577-8, 

591, 602, 605, 763, 773 

Ermeni Patriği 567 

Es‘ad Ağa (eşrāftan) 651, 655, 660 

Es‘ad Bey→  Maḥmūd Es‘ad Efendi (Defter-i Ḫāḳānī Nāżırı)  

Es‘ad Bey (Ḥācī Ḥasan Efendi’nin maḫdūmu) 738 

Es‘ad Bey (Yaḥyā Bey'in birāderi) 650 

Es‘ad Bey (Zeytūn Kumandanı, ‘Āṭıf Bey’in pederi) 564 

Es‘ad Efendi (Fetvā Emīni) 105 

Es‘ad Efendi (Şeyḫülislām) 

 

261, 305, 313, 322, 329, 345, 

356 

Es‘ad Ḥaydar Bey (Ḫalīl Bey'in vekīli) 585 

Es‘ad Paşa (Draç Meb‘ūsu) 40-1 

Es‘ad Paşa (Göz Ṭabībi, Meḥmed Es‘ad Işık) 

 

503, 505-6, 513, 523, 525, 

?566, 696 

Es‘ad Paşa (Çanakḳal‘e Kumandanı Kemāl Es‘ad Paşa) 491 

Es‘ad Paşa (Kumandan, Atina'da esīr) 325 
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Es‘ad Paşa Ṭopṭānī 529 

Eşref Edīb (şair ‘Ākif'in refīḳi Eşref Edīb [Fergan]) 637 

Evliyā (aşçı Ümmühān Ḳāḍīn’ın birāderi Ḳahveci Ṣāliḥ’in 

oğlu) 

795 

 

Evliyā Efendi (Beyoğlu Bidāyet Maḥkemesi Re’īsi, Dersa‘ādet 

Đstīnāf-ı Ḥuḳūḳ Re’īsi, Şūrā-yı Evḳāf Re’īsi, Evḳāf Neżāreti 

Mu‘āvini, Müsteşār Ḥācī) 

 

 

 16-7, 109, 128, 174, 188-9, 

206-7, 216, 218-9, 225, 236, 

259, 275, 282-5, 288, 300, 

312, 332, 354, 358, 599, 603, 

605, 622, 779 

Eyyūb (Mürsel Paşa’nın neferi) 548 

Eyyūb Efendi (MHE’nin dayısı Aḥmed Ṭāhir Efendi 

merḥūmun mücāzlarından) 

660 

 

Eyyūb Ṣabrī Bey (Batumlu Mülāzım) 454 

Eyyūb Ṣabrī Bey (Ohrili, Ḳahramān-ı Ḥürriyyet Eyyūb Ṣabrī 

[Akgöl]) 

 

 

 

15-6, 23, 30, 49, 56, 59, 61, 

82, 85, 111, 151, 153-4, 180, 

201, 280, 310, 319, 341, 456, 

617, 619, 639-40, 642-3, 651, 

654, 697, 750, 798, 804 

  

Fāḫir Bey (Fevzī Bey maḫdūmu, ‘Abdülḥamīd II. (Sulṭān)'nin 

kerīmesi Şādiyye Sulṭān'ın zevci Midḥat’ın birāderzādesi) 

170, 272 

 

Faḫreddīn Ağa (Burdur Belediyye Re’īsi Çilzāde Faḫreddīn 

Bey) 624, 630 

Faḫreddīn Ağa (Dārüssa‘āde Ağası) 18 

Faḫreddīn Bey 612 

Faḫreddīn Bey (Konya Vilāyeti ‘Adliyye Müfettişi) 701, 710 

Faḫreddīn Bey (Kumandan, ?Beşinci Kolordu Kumandanı 

Faḫreddīn Paşa) 

632-3, 694 

 

Faḫreddīn Bey (Ma‘ārif Nāżırı) 507 

Faḫreddīn Paşa (Beşinci Kolordu Kumandanı, Faḫrī Paşa 

adıyla da geçiyor) 

747, 751, 759 

 

Faḫrī Bey (‘Adliyye Müfettişi) 703 

Faḫrī Bey/Efendi (Nevşehir Cezā Re’īsi, Ḳayṣeriyye Ṣulḥ 617, 632, 656, 661, 665-6, 
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Ḥākimi) 

 

 

 

671-2, 677, 681, 684-5, 696, 

699-700, 707-8, 724, 741, 

743-4, 747, 755-6, 761,  763, 

766-7, 798 

Faḫrī Bey (On Đkinci Kolordu Kumandanı) 632, 677 

Faḫrī Paşa→ (Beşinci Kolordu Kumandanı Faḫreddīn Paşa)  

Faḫrī Paşa (Medīne-i Münevvere Kumandanı Ferīḳ Faḫreddīn 

[Türkkan] Paşa) 

 

461, 486, 499, 521-2, 558, 

561-2, 564, 572, 575, 578, 

580, 757-8 

Fā’iḳ Bey (Doktor) 577-81 

Fā’iḳ Bey (Edirne Meb’ūsu Aḥmed Fā’iḳ Bey [Kaltakkıran]) 491, 499, 524 

Fā’iḳ Bey (Ḫāḳān-ı Sābıḳ’ın kurenāsından) 289 

Fā’iḳ Bey (Merzifon Ḳā’im-i Maḳāmı) 

 

523, 533, 558, 565-6, 569, 

571, 576 

Fā’iḳ Bey (Mūsīḳa Kumandanı) 340 

Fā’iḳ Bey (Muḥāsebeci Niğdeli Muḥyīeddīnefendizāde) 747 

Fā’iḳ Bey (Üsküdar Mutaṣarrıfı) 58-9, 66 

Fā’iḳ Kemāl (Karçova Mu‘āvini) 11 

Farflato (Alman üserāsından Đngilizce hocası, Filato adıyla da 

geçiyor) 

444, 447, 451, 454 

 

Faṭīn Efendi 635, 646 

Fāṭıma Hanım (Cebecizāde) 669 

Fāṭıma Hanım (Emīn Efendi'nin kerīmesi) 750 

Fayṣal (Emīr) 551, 554-5, 590-1 

Fāẓıl Berḳī Bey (Doktor) 

 

513, 523, 548, 577, 579, 582-

3, 666 

Fāẓıl Efendi (Maḥmūd Māhir Efendi'nin pederi Ḥācī) 669 

Faẓlī bin Meḥmed Cāye (Ülkünlü Kapudān) 452 

Fehmī Efendi  777-8 

Fehmī Efendi (Umūr-ı Şer‘iyye ve Evḳāf Vekīli) 634, 638, 667, 689, 802 

Ferīd Bey (Antalya'da Ṣıḥḥiyye Müdīri Ḥasan Ferīd Bey) 611, 671 

Ferīd Bey (Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti muraḫḫaṣlarından, 

Konya Muraḫḫaṣı) 

442, 496, 505, 533, 538 
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Ferīd Bey (Māliyye Vekīli, Đstanbul Meb‘ūsu) 608, 654, 690, 755 

Ferīd Bey (Yüzbaşı) 606, 609 

Ferīd Efendi (Ḳāḍī) 610-1, 613 

Ferīd Paşa (Arnavud) 157 

Ferīd Paşa (Dāmād, Ṣadr-ı A‘ẓām, A‘yān Re’īsi, Ḫāriciyye 

Nāżırı) 

 

 

 

 

51, 134, 138-9, 149, 156, 178-

9, 196, 218, 391-2, 398, 418, 

422, 426, 476-8, 493, 495, 

498, 500, 503, 531-2, 542, 

548-9, 563, 577, 598, 602, 

636, 650, 768 

Ferīd Paşa (Müteveffā) 594 

Ferīd Paşa (Sulṭān ‘Abdülḥamīd II. devrinde Ṣadr-ı A‘żam 

Avlonyalı Meḥmed Ferīd Paşa) 

600 

 

Ferīdūn (Manyasīzāde Refīḳ Bey'in oğlu) 603 

Fetḥī Bey (Manastır Kumandanı, Ṭrāblusġarb Erkān-ı 

Ḥarbiyye Re’īsi, Sofya Sefīri, Sābıḳ Đstanbul Meb‘ūsu, 

Dāḫiliyye Nāżırı (‘Đzzet Paşa kabinesinde) Dāḫiliyye Vekīli 

(TBMM) ‘Alī Fetḥī Okyar, Fetḥī Paşa adıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

113-4, 120, 166, 316, ?320, 

391, 409-11, 417, 436-7, 439, 

443, 452, 459-60, 463, 482, 

499, 504, 510, 522-4, 533, 

542, 548, 560-1, 576-7, 583, 

591, 601-2, 608, 633, 641, 

719, 728, 747, 756, 773, 782, 

785, 787, 789, 794, 806-808 

Fetḥī Bey (Merkez-i ‘Umūmī Kātib-i ‘Umūmīsi ?’Alī Fetḥī 

Okyar) 

343-4 

 

Fevzī Bey (Ġālib Paşa dāmādı) 170 

Fevzī Paşa (Müdāfa‘a-i Milliye Vekīli Kavaklı) 531, 640, 645 

Feyyāẓ Bey (Yozgad Meb‘ūsu) 743-4, 747 

Feyẓī Baba (Atacı, Ḥācībektaş babalarından) 651 

Feyẓī Bey (Diyārbekirli, Diyārbekir Meb‘ūsu) 

 

454, 473, 503, 523, 527, 533, 

566, 676, 748, 785 

Feyẓī Bey (Nāfı‘a Vekīli) 791-2, 800, 808 

Fikret Bey (Kozan Meb‘ūsu ve Müşīr Fu’ād Paşa’nın dāmādı) 743-4, 747 

Filato (Alman üserāsından tercüman) =>  Farflato (Alman  
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üserāsından Đngilizce hocası, Filato adıyla da geçiyor) 

Filip (ḳahve ṣāḥibi) 294 

Fransa Sefīri 298 

Fransızca Direktörü (La Föy Gazetesinin Đsviçre'deki) 609 

Fraster Nilan (Đngiliz) 768 

Frenk kadını 364 

Fu’ād Bey (Ankara Kumandanı) 782 

Fu’ād Bey (‘Askerī Teḳā‘üd Sandığı Muḥāsebecisi) 17, ?87 

Fu’ād Bey (Da‘vā Vekīli) 629 

Fu’ād Bey (Finike- Ḳā’im-i Maḳāmı, Rusçuklu Rıẓā Bey'in 

oğlu) 

614 

 

Fu’ād Bey (Ḳā’im-i Maḳām) 326 

Fu’ād Bey (Posta ve Telgraf Neżāreti Telgraf Umūru Müdīri) 213-4, 245 

Fu’ād Paşa (Müşīr) 156, 174, 417, 744 

Fu’ād Paşa (Kavalalı Meḥmed ‘Alī Paşa’nın oğlu Sa‘īd Paşa 

Mıṣır Vālīsi iken Đstanbul’da Ṣadr-ı A‘żam) 

459 

 

  

Ġālib (Kayınbirāder, Burdur Meb‘ūsu Mühendis, Niğde Ḳısım 

ve Kırşehri Sermühendisi, bizim Ġālib adıyla da geçiyor) 

 

 

 

142, 207-9, 213, 215, 217, 

617, 636, 640, 651-2, 660, 

666, 673, 686, 689-90, 692, 

699-700-1, 704, 729, 735, 

740-2, 769, 792-3, 800 

Ġālib Bahtiyār Bey  610 

Ġālib Bey 1, 80 

Ġālib Bey (Esbaḳ Ḥaleb Vālīsi) 256 

Ġālib Bey (Ḳayṣeriyye Meb‘ūsu ?Karesi Meb‘ūsu yerine 

sehven) 

174 

 

Ġālib Bey (Niğdeli, a‘yāndan) 

8, 155, 163, 185, 236-7, 261, 

270 

Ġālib Bey (Niğdeli, Selānik'te ‘Adliyye Müfettişi) 166 

Ġālib Bey (‘Umūm Jandarma Kumandanı) 707, 789 

Ġālib Efendi (Karesi Meb‘ūsu) 

 

30, 45-6, 169, 221-2, 225, 228, 

246, 414, 416 
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Ġālib Kemālī Bey 599, 602-5 

Ġālib Paşa (Evḳāf Nāżır-ı Esbaḳı merḥūm, ?‘Alī Ġālib Paşa) 170, ?726 

Ġālib Paşa (Konya Vālīsi) 725, 774 

Ġanī Bey (Denizli Meb‘ūs-ı Sābıḳı Fraşerli) 197-8, 207, 239, 292 

Ġanī Bey (Sivas Muraḫḫaṣı) 523, , 565, 569, 571 

Gavro (General) 554, 590 

Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa (Re’īs-i A‘yān, Maḥmūd Muḫtār 

Paşa’nın pederi;  Ġāzī Paşa, Ġāzī Muḫtār Paşa adıyla da 

geçiyor) 

8, 53, 133-5, 167-8, 171, 174, 

196-7, 205, 242, 264, 289 

 

Göziye? (Hizmetçi) 399 

  

Ḥabīb Bey (Bolu Meb‘ūsu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7, 16, 37-8, 54, 57-60, 106, 

140-1, 157-8, 170, 221, 224, 

226, 231, 233, 261, 288, 409-

10, 434, 440-1, 452, 456, 458-

60, 462-3, 466, 471, 482, 487, 

490, 505, 507, 510, 513, 520-

2, 530, 533, 541-3, 547-9, 

560-1, 563-4, 567, 571, 573, 

583, 585, 691, 603, 605, 620, 

722 

Ḫāce Bey (Ḫāce Bey Cāmi‘-i Şerīfi) 656 

Ḥācī ‘Ādil Bey (Ḥācī ‘Ādil [Arda], ‘Ādil Bey adıyla da 

geçiyor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-6, 23, 30-1, 36, 44-5, 47, 

49-50, 54, 56, 59-60-1, 63-4, 

66, 80-1, 91, 105-6, 110-1, 

113-5, 118, 120-3, 125, 127, 

129-31, 134-6, 151, 153-4, 

158, 166, 170, 175, 180, 200, 

202, 215, 220, 223-4, 228, 

231, 239, 248, 250-1, 253-4, 

267, 274-8, 280-4, 288, 291, 

295-6, 299, 305, 310, 314, 

318-23, 341, 411, 435, 451, 

456-7, 462, 464, 485-6, 500, 
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522, 525, 574, 576, 578, 581-

2, 584, 623, 689 

Ḥācī Aḥmed→  ?Aḥmed (Ḥācī) 526, 678 

Ḥācī Aḥmed Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin dayısı) 664, 702, ?727 

Ḥācī Aḥmed Efendi (Sivaslı tācir)→  Aḥmed Efendi  

Ḥācī ‘Ākif Bey (Hereke Fabrikası Müdīri, ?→ Mefrūşāt 

Müdīri ‘Ākif Bey) 

299-300, 304 

 

Ḥācī ‘Alī (Pehlivānoğlu) 679 

Ḥācī ‘Alī Ağa (Cemīl ḳaryesinden) 667, 738, 740 

Ḥācī ‘Alī Bey (Yaḥyā Bey'in pederi) 651 

Ḥācī ‘Alī Efendi (Muṣṭafā Bey’in ‘amūcazādesi hem de 

eniştesi) 

744 

 

Ḥācī Bektaş-ı Velī 659-60 

Ḥācī Bektaş-ı Velī Çelebisi Efendi 652 

Ḥācī Bey→  Ḥācī ‘Ādil Bey  

Ḥācī Bey  631 

Ḥācī Bey (Fetvā Emīni Mu‘āvini) 105 

Ḥācī Bey (Maḥkeme-i Şer‘iyye Başkātibi) 743 

Ḥācī Bey (Yaḥyā Bey'in ‘amūcazādesi) 650 

Ḥācī Dervīş (Nā’il Efendi merḥūmun pederi, Temenni’deki 

Kılınc Arslan Ġāzī Türbesi’nin ḳubbesini inşā ettiren) 

668, 727 

 

Ḥācī Efendi (Belediyye Başkātibi) 630 

Ḥācī Efendi (Ekmekçi Sucuzāde) 707 

Ḥācī Efendi (Tatar) 730 

Ḥācī Ḥamdī Bey (Selānik Telgraf Başmüdīr-i Sābıḳı) 224 

Ḥācī Ḥamdī Efendi 661 

Ḥācī Ḥüseyin Bey( ?Ḥüseyin Bedreddīn Bey) 772 

Ḥācī Ḥüseyin Bey (Üsküdarlı) 673, 693 

Ḥācī Ḥüseyin Efendi (Sucuzāde)→  Ḥüseyin Efendi (Ḥācī 

Ḳuṭb Efendi dāmādı Sucuzāde Ḥācī)  

Ḥācī Ḥüseyin Efendi (Terzizāde)→  Ḥüseyin Efendi 

(Terzizāde Ḥācī Ürgüb'den)  

Ḥācī Đlyās Efendi 694 
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Ḥācī Kara Efendi→ Ḥasan (Ḥācī ‘Abdurraḥmān Efendi’nin 

pederi mażinneden Ḥācī Kara Efendi)   

Ḥācī Muṣṭafā Ağa (Beşiktaş’ta Fünūnlu) 726 

Ḥācī Muṣṭafā Bey (Beykozlu) 79-80 

Ḥācī Muṣṭafā bin Ḳadrī (Ürgüblü Çavuş, Beşiktaş Dā’ire-i 

‘Adliyyesi'nde müstaḫdem) 

9 

 

Ḥācī Muṣṭafā Efendi (Ankara Meb‘ūsu) 47, 107, 143, 635, 638 

Ḥācī Muṣṭafā Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin dayısı) 102, 703, 730 

Ḥācī ‘Ömer Efendi (Dinar Belediyye Re’īsi) 630 

Ḥācī ‘Osmān 644 

Ḥācī ‘Osmān (Dayızāde) 757 

Ḥācī ‘Osmān Efendi (Şekerzāde) 757 

Ḥācī Yūsuf Efendi (‘Aḳıllıoğlu, ‘Aḳıllızāde adıyla da geçiyor) 

 

678, 690, 701, 743, 761, 764, 

784 

Ḥācī Yūsuf (Sucuoğlu) 752 

Hācim Bey (Karesi) 762 

Hādī Bey (Şeyḫ Sünūsī Yāveri) 622 

Hādī Paşa (Sevr Sulhunu imzālamaya giden) 559 

Hādī Paşa (Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īsi Vekīli) 131, 146 

Ḥāfıż Aḥmed bin Maḥmūd (müteveffā Mıṣırlı Müslüman) 468 

Ḥāfıż Bey (‘Adliyye Vekīli) 666 

Ḥāfıż Bey (Paşa) (Çiftlik adı) 623-4 

Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey 35 

Ḥāfıż Ḥaḳḳī Bey (Dāmād-ı Şehriyārī, Erkān-ı Ḥarbiyye 

binbaşılarından, Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īs-i Sānīsi) 

85, 195-6, 239, 275, 289, 291, 

362 

Ḥāfıż Ḥüseyin Efendi (Babayan ḳaryesinin imāmı; Ḥācī 

Ḥüseyin Efendi adıyla da geçiyor) 

666, 668, 669, 750 

 

Ḥāfıż Lüṭfullāh Efendi (Maltepe’de mandıra sahibi) 708 

Ḥāfıż Meḥmed Bey (‘Adliyye Vekīli) 634, 654, 689, 702 

Ḥāfıż Meḥmed Bey (Trabzon Meb‘ūsu) 781, 783 

Ḥāfıż Meḥmed Efendi (Antalya’da cāmi‘-i ‘atīḳin imām ve 

ḫaṭībi Tunkalızāde) 

616 

 

Ḥāfıż Murād Efendi  616 
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Ḥāfıż Paşa→ Ḥāfıż Bey (Paşa)  

Ḥaḳḳī (Sapancalı) 381-3 

Ḥaḳḳī Bey (? Babanzāde ?Ḥāfıż Ḥaḳḳī) 319 

Ḥaḳḳī Bey (Cīb-i Hümāyūn Kātibi) 362 

Ḥaḳḳī Bey (Darbḫāne Müdīri) 8 

Ḥaḳḳī Bey (Evḳāf Müsteşārı) 177, 271 

Ḥaḳḳī Bey (Evḳāf Taḥrīrāt Müdīri) 17 

Ḥaḳḳī Bey (Isparta Meb‘ūs-ı Sābıḳı) 270 

Ḥaḳḳī Bey (Babanzāde)→ Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (Babanzāde)  

Ḥaḳḳī Bey (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin liebeveyn birāderi 

merḥūm, Rıẓā Bey'in babası, Selānik’te Bidāyet Ḥuḳūḳ Re’īsi) 

199, 212, 259, 423, 801 

 

Ḥaḳḳī Bey (Samsun Rüsūmāt Müdīr-i Sābıḳı) 770, 782 

Ḥaḳḳī Bey (Sandıklı Belediyye Re’īsi Đbrāhīm Ḥaḳḳī) 631 

Ḥaḳḳī Cemāl (Büyük Millet Meclisi Ḫāriciyye Vekāleti 

me’mūrlarından) 

597, 603, 607, 610, 616, 619, 

683 

Ḥaḳḳī Efendi (Müfīd Efendi'nin dayısı Kırşehir Meclis-i Đdāre 

a‘ẓāsından eşrāftan) 

653-4, 656-7, 659 

 

Ḥaḳḳī Paşa (Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası Re’īsi Amasya 

Meb‘ūsu Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa) 

40 

 

Ḥaḳḳī Paşa (Niğde Meb‘ūsu)→ Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa (Niğde 

Meb‘ūsu, Ḥaḳḳī Paşa adıyla da geçiyor)  

Ḥaḳḳī Paşa (Ṣadr-ı A‘żam Đbrāhīm Ḥaḳḳī Paşa) 

 

 

 

 

12, 14, 21, 24, 29, 31, 36, 46, 

62, 69, 92, 97, 137, 176, 195, 

226-7, 243, 250-1, 253-5, 266, 

278, 280-1, 296, 306, 316, 

319, 321, 362, 489 

Ḥālet Bey (Kemah'ta Sağıroğluṭāhirpaşazāde, Erzincan 

Meb‘ūsu) 

147, 389, 629, 687, 691, 736, 

771 

Ḫālid (Ḥaẓret-i Ḫālid) 362, 369-70 

Ḫālid (Maḥmūd Şevket Paşa’nın birāderi) 198 

Ḫālid Ağa (Demirtaş'tan) 667 

Ḫālid Bey (Avanos Ḳā’im-i Maḳāmı) 675, 710 

Ḫālid Bey (Nāżıma Sulṭān zevci) 362 



 

 

927 

Ḫālid Bey Ġurḳānī (Ṭrāblusġarblı) 592, 596 

Ḫālid Efendi (Āsitāneli, ‘Avratḥiṣār Cezā Re’īsi) 11 

Ḫālid Ḥāmī Bey (Bor Belediyye Re’īsi) 798 

Ḫālid Ḫūrşīd Bey (Başmābeyinci) 263, 289, 300, 325-6, 336, 339 

Ḫālid Ẓiyā Bey (Mābeyn-i Hümāyūn Başkātibi ‘Uşşāḳīzāde 

Ḫālid Ẓiyā [Uşaklıgil]) 

 

8, 18, 46, 52, 62, 68, 74, 91, 

119, 130, 132, 138-9, 159-60, 

264 

Ḫālide Edīb Hanım 515, 640 

Ḫalīl (Ulaşlılı ‘Abdullāh merḥūmun oğlu) 712 

Ḫalīl Bey (Doktor Yüzbaşı Ḫarpūṭlu) 443, 519-20, 543, 559 

Ḫalīl Bey (Đbrāhīm Paşa’nın ‘amūcası)→ Ḫalīl Paşa 

(Nevşehirli Dāmād Đbrāhīm Paşa’nın birāderi) 

682 

 

Ḫalīl Bey (Đttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası Re’īsi, Meclis-i Meb‘ūsan 

Re’īsi, Şūrā-yı Devlet Re’īsi, Esbaḳ ‘Adliyye, Ḫāriciyye ve 

Dāḫiliyye Nāżırı, Menteşe Meb‘ūsu) [Menteşe] 

 

 

 

 

 

 

 

16, 24-6, 30, 33-5, 54, 59, 91, 

94, 97, 112, 130, 134-8, 140, 

147, 149-50, 151, 153-6, 158-

61, 166-8, 170, 175-7, 206-9, 

256, 280, 299-300, 310, 321-4, 

327, 329, 335, 340, 344, 353, 

356, 370-1, 373-4, 381, 385, 

386, 395, 409, 413, 435, 460, 

500-1, 515, 521, 524, 530, 

562, 571, 580, 584-5, 597, 680 

Ḫalīl Bey (merkez kumandanı) 346 

Ḫalīl Bey (mütevellī ḳā’im-i maḳāmı) 682 

Ḫalīl Bey (polis müdīr-i ‘umūmīsi mīralay) 395 

Ḫalīl Çavuş 623 

Ḫalīl Efendi 803 

Ḫalīl Efendi (Cemā‘at-ı Đslāmiyye Re’īs-i Sānīsi) 613 

Ḫalīl Efendi (Ürgüb Belediyye Re’īsi Dervīşağazāde) 672, 675-6, 685, 721, 742, 750 

Ḫalīl Efendi (Ḥācī) 665 

Ḫalīl Ḫālid Bey (Ankara Meb‘ūsu Ḫalīl Ḫālid 

[Çerkesşeyḫizāde]) 

148, 162 

 

Ḫalīl Ḥilmī Efendi (Sivas Maḥkeme-i Temyīz-i Şer‘iyye 673 
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Dā’iresi a‘ẓāsından)  

Ḫalīl Ḥilmī Efendi (Karaḥiṣār Meb‘ūsu) 632 

Ḫalīl Ḫāce (Eneki Ḳaryesi imāmı) 674 

Ḫalīl Đbrāhīm (Ürgüblü ḫademeden) 312 

Ḫalīl Nācī Efendi (Zirā‘at Bank Müfettişi Kırşehirli) 726 

Ḫalīl Paşa (Ergirili, Beyrut Vālī-i Esbaḳı) 164 

Ḫalīl Paşa (Nevşehirli Dāmād Đbrāhīm Paşa’nın birāderi) 682 

Ḫalīl Reşād Bey (Paris’te Ṣadā-yı Đslām gazetesi nāşiri) 598 

Ḥalīm Bey (Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın oğlu) 775 

Ḥalīm Bey (Sāmīpaşazāde, Sezā‘i Bey'in birāderi a‘yāndan 

‘Adliyye Nāżırı) 

81, 83-6, 101, 164, 169-72, 

174, 205-6 

Ḥalīm Bey (Tüccār)→ Aḥmed Ḥalīm Bey (Antalya’da tüccār)  

Ḥalīm Paşa (Sa‘īd Ḥalīm ve ‘Abbās Ḥalīm Paşaların pederi) 459, 508 

Hallacyan Efendi (Nāfı‘a Nāżırı, Posta Nāżırı) 

 

21, 25-6, 34, 143-4, 170, 180, 

184, 213, 220, 224 

Ḥamdī (Müsevvid Ḫāceefendi) 659 

Ḥamdī Bey (Ertuğrul Meb‘ūsu ‘Osmānzāde) 795, 799 

Ḥamdī Efendi (Ḥācī) 661, 681 

Ḥamdī Efendi (Küçük, Antalya Meb‘ūsu, Mekteb-i Ḳuẓāt 

mu‘allimlerinden) 

9, 41, 56, 80-1, 325, 333, 341, 

357 

Ḥamdī Efendi (Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Ḳayṣeriyyeli) 75, 142, 276 

Ḥamdī Efendi (Mekteb-i Ḳuẓāt kātibi)→ ?Ḥamdī Efendi 

(Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından Ḳayṣeriyyeli) 

237 

 

Ḥamdullāh Ṣubḥī Bey (Ma‘ārif Vekīli) 642 

Ḥāmī Bey (‘Aṭiyye Sulṭān’ın zevci Dāmād-ı Şehriyārī, Aḥmed 

Rıẓā Bey'in hemşīrezādesi) 

155, 397, 399, 589-90, 592, 

594, 596, 604-5 

Ḥāmī Şerīf Efendi (Müftī) (Bor Belediyye Başkanı Ḫālid Ḥāmī 

Bey'in pederi) 

798 

 

Ḥāmid Bey (Cemālpaşazāde)→ Ḥāmid Cemīl Bey 590-2 

Ḥāmid Bey (Ḥaleb Meb‘ūsu) 167 

Ḥāmid Cemīl Bey 589-94, 597, 602 

Hamīd Bey (Dāḫiliyye Müsteşārı) 755 

Hamīd Bey (Polis Müdīr-i ‘Umūmīsi) 562 
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Hammer (ta’rīḫçi) 450, 560 

Hārūn Efendi  703 

Ḥasan (Avanoslu) 724 

Ḥasan (Ḥācī ‘Abdurraḥmān Efendi’nin pederi mażinneden 

Ḥācī Kara Efendi) 

751 

 

Ḥasan (Başköylü Đbrāhīm Ağa'nın dāmādı Jandarma Süvarisi) 742 

Ḥasan (Taḥrīrāt Kātibi Çopurzāde) 675, 750, 785, 790, 793, 799 

Ḥasan Baṣrī Ḥaẓretleri 474 

Ḥasan Bey (Ankara’da Meclis-i Meb‘ūsan Re’īsi Vekīli) 634, 644 

Ḥasan Bey (Arnavud) 153 

Ḥasan Bey (Ḥācī Nūrī Bey'in maḫdūmu) 793 

Ḥasan Bey (Māliyye Vekīli) 755 

Ḥasan Cevād Bey (Müstanṭıḳ)→ Cevād Bey (Müstanṭıḳ)  

Ḥasan Efendi (Baltacızāde, Nūrī Efendi'nin babası) 731, 776 

Ḥasan Efendi (Defterdār Müteḳā‘idi Ḥācī) 802 

Ḥasan Efendi (Es‘adağazāde Ḥācī) 676, 731, 738-9, 757, 797 

Ḥasan Efendi (Ḥācībektaş-ı Velī Naḫşī Şeyḫi) (?Ḥasan Efendi 

(Yahşi Şeyḫi)) 

684-5 

 

Ḥasan Efendi (Medāris Müdīr-i ‘Umūmīsi Nevşehirli) 730 

Ḥasan Efendi (Müdīr, Emīn Efendi'nin birāderi) 751 

Ḥasan Efendi (Müdīr, Yesārī Efendi'nin kayınpederi)→  

?Ḥasan Efendi (Müdīr, Emīn Efendi'nin birāderi) 

771 

 

Ḥasan Efendi (Nevşehirli) 644 

Ḥasan Efendi (Ürgüb Evḳāf me’murluğuna ta‘yīn olunan 

Mucur me’muru) 703, 728 

Ḥasan Efendi (Yahşi Şeyḫi) 661 

Ḥasan Esīr Efendi (Meḥmed Paşa maḫdūmu doktor) 338 

Ḥasan Fehmī (Serbestī gazetesi muḥarrir-i maḳtūlü) 4 

Ḥasan Fehmī Bey (Gümüşḫāne Meb‘ūsu) 643, 799, 808 

Ḥasan Fehmī Bey (Sinob Meb‘ūsu ve Müftīsi) 

 

14, [271], 409, 454, 467-8, 

470, 486, 520, 525 

Ḥasan Fehmī Efendi (Ḳāḍīzāde Mar‘aş'tan) 635 

Ḥasan Fehmī Efendi (Sürre Emīni) 274, 332 



 

 

930  

Ḥasan Fehmī Efendi (Trabzon Merkez Ceza Re’īsi) 684 

Ḥasan Ferīd Bey (Antalya Ṣıḥḥiyye Müdīri)→  Ferīd Bey 

(Antalya Ṣıḥḥiyye Müdīri)  

Ḥasan Ḥüseyin (Böcekoğlu) 735 

Ḥasan ‘Đzzet Paşa (tüccār Arnavud Mālik Bey’in kayınpederi) 589-90, 593, 599, 604, 640 

Ḥasan ‘Đzzet Paşa (Ordu Kumandanı) 362 

Ḥasan Niyāzī (metindeki nota göre Ḥüsnī-Niyāzī şeklinde iki 

farklı kişi de olabilir) 

795 

 

Ḥasan Nūrī Bey 684 

Ḥasan Paşa (Beşiktaş Muḥāfızı Yedi Sekiz Ḥasan Paşa) 651 

Ḥasan Rıẓā Paşa (Hādīde Meb‘ūsu Ferīḳ) 416, 572 

Ḥasan Ṣabrī Efendi (On Birinci Fırḳa Müşāvir-i ‘Adlīsi) 619 

Ḥasan Ẕekī (Üsküb Đstīnāf A‘ẓāsı Mülāzımı) 10 

Ḥasan Ẓiyā Paşa 519 

Ḥasīb Efendi (Ürgüb Reji Me’mūru) 731 

Ḥasīb Paşa (Evḳāf Müşīri) 726 

Hāşim (Çorum Meb‘ūsu) 650 

Hāşim (Rāmiz Mollā'nın oğlu) 171 

Hāşim Bey(?Evḳāf Neżāreti Sābıḳ Levāzım Müdīri olup āḫiren 

ticāretle iştigāl eden Hāşim Rā’if Bey) 

666, 750, 778 

 

Hāşim Bey (Evḳāf Neżāreti Sābıḳ Levazım Müdīri) 728 

Hāşim Bey (Mersinli Cemāl Paşa’nın dāmādı Eskişehir 

Merkez Ḫastaḫānesi Serṭabībi) 

666 

 

Hāşim Efendi (Isparta Cezā Re’īsi) 11 

Hāşim Paşa 234 

Hāşim Rā’if Bey (evvelce Beyoğlu evkaf müdīri olup ahiren 

ticaretle iştigal eden Hāşim Bey) 

698 

 

Ḫaṭīb 677 

Ḥayātī (Türkiyā Büyük Millet Meclisi ve Đcrā Vekīlleri Hey’eti 

Riyāsetleri Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīri) 

646-7 

 

Ḥaydar (Hz. ‘Alī)  =>  ‘Alī Ḥaydar  

Ḥaydar Bey (Bektāşī) 507 

Ḥaydar Bey (Binbaşı) 527, 577 
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Ḥaydar Bey (garnizoncu) 693 

Ḥaydar Bey (Konya Vālīsi Arnavud) 618, 620, 644 

Ḥaydar Bey (Midḥatpaşazāde ‘Alī Ḥaydar)→ ‘Alī Ḥaydar 

Midḥat  

Ḥaydar Bey (Mühendis) 137 

Ḥaydar Bey (Nevşehir Jandarma Kumandanı Bandırmalı 

Çerkes) 

725 

 

Ḥaydar Bey (Van Meb‘ūsu) 797 

Ḥaydar Beyefendi (müsta‘fī Evḳāf Nāżırı)→ ‘Alī Ḥaydar Bey 

(Meclis-i A‘yān A‘ẓāsı, Evḳāf Nāżırı, Mekke Şerīfi ‘Alī 

Ḥaydar Bey, Şerīf ‘Alī Ḥaydar Bey adıyla da geçiyor)  

Ḥaydar Efendi→ ‘Alī Ḥaydar Efendi (Maḥkeme-i Temyīz-i 

Ḥuḳūḳ Re’īs-i Evveli, Fetvā Emīni, üstād-ı muḥterem, Ḥaydar 

Efendi adıyla da geçiyor)  

Ḥaydar Mollā Efendi (‘Adliyye Nāżırı)→ ‘Alī Ḥaydar Efendi 

(‘Adliyye Nāżırı ‘Alī Ḥaydar Efendi [Arsebük])  

Ḥaydar Rıf‘at Bey (Da‘vā Vekīli) 412, 422 

Ḫayreddīnpaşazādeler 272 

Ḫayrī (Nevşehirli) 172 

Ḫayrī Bey (Evkaf Nāżırı, Şeyḫülislām, ‘Adliyye Nāżırı, 

Dāḫiliyye Nāżır Vekīli, Meclis-i Meb‘ūsan Re’īs-i Sānīsi, 

Đttiḥād ve Teraḳḳī Cem‘iyyeti Re’īs-i Sānīsi, Niğde Meb‘ūsu 

Muṣṭafā Ḫayrī Efendi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 7, 11, 13, 16, 22-3, 32-3, 40, 

42, 45, 52, 55, 83-5, 88-9, 

101-3, 105, 108-11, 117, 123, 

128, 135, 142-3, 145, 148, 

150, 157, 165, 169-70, 172, 

174,186, 188, 196, 207, 223, 

227, 232-3, 239-40, 254, 256, 

259, 261, 264, 286-9, 297-8, 

301, 306, 310-1, 320-1, 324-5, 

332, 334, 352-3, 356, 361, 

365-7, 375, 381, 383, 385-6, 

393, 398, 406 

Ḫayrī Bey (muḳaddemā ‘asker şimdi ticāretle meşgūl) 604 

Ḫayrī Bey (Niğde Ṣıḥḥiyye Müdīri Doktor) 798 
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Ḫayrī Bey (Sivas Fırḳası Kumandanı Erkān-ı Ḥarbiyye 

Mīralayı) 

703 

 

Ḫayrī Paşa (Serṭabīb) 371 

Ḫayriyye Hanım (Ṭal‘at Paşa’nın hanımı) 737 

Ḥāzım Bey (Ḥicāz Vālīsi) 29 

Ḥāzım Bey (Beyrūt Vālīsi Niğdeli) 

 

236, 250, 296, 519, 564, 634, 

636 

Ḥāzım Bey (Selānikli Binbaşı) 519, 526, 543 

Ḥāzım Bey (Sivas Vālīsi) 717 

Ḥāzım Bey (Trabzon Vālīsi) 759 

Herbert (Mister A. Herbert) 557 

Ḥikmet (Cebecilerin) 783 

Ḥikmet Bey 228 

Ḥilmī (Ḥalīm yerine sehven Ḥilmī yazılıp sonradan üstü 

çizilmiş) 

?206 

 

Ḥilmī (Ḥalīm yerine sehven Ḥilmī yazılmış; notla 

açıklanmıştır) 

435 

 

Ḥilmī (Enver Paşa’nın birāderi Nūrī ile giden) 763 

Ḥilmī Bey (Arāẓī-i Vaḳfiyye Müdīri) 97 

Ḥilmī Bey (Çayırlızāde Ankara Meb‘ūsu) 414 

Ḥilmī Bey (Erkān-ı Ḥarb ẓābiṭānından) 499, 578 

Ḥilmī Bey (Kırkkilisa Mutaṣarrıfı) 522-3, 582 

Ḥilmī Bey (Kuşçubaşızāde Binbaşı) 232 

Ḥilmī Bey (Muḥāfız Yāveri Amasyalı Yüzbaşı) 318 

Ḥilmī Efendi 640 

Ḥilmī Efendi (Tabur Kātibi Zaġferānbolulu) 467 

Ḥilmī Paşa (Viyana Sefīri)→ Ḥüseyin Ḥilmī Paşa  

Hindistān Nāżırı (Đngilizlerin) 504 

Hırakyadi (Kafkasyalı) 519 

Honeos Efendi 308-9 

Ḫulūṣī Bey (Nāfı‘a Nāżırı) 

 

35, 137, 142, 156, 239, 273, 

288, 291 

Ḫulūṣī Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin mekteb refīḳi istīnāf 615 
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a‘ẓāsından)  

Ḫūrşīd Paşa (Baḥriyye Nāżırı, Ḥarbiyye Nāżırı Vekīli) 

 

 

43, 50-1, 54-5, 57, 63, 67, 69, 

112, 118-9, 123-7, 129, 131-2, 

135, 145-7, 159, 161-2, 236 

Ḫūrşīd Paşa (Seryāver) 18 

Ḥüseyin (Ḥācīismā‘īlağazāde Ürgüb'de) 637 

Ḥüseyin (Ulaşlı ḳaryesinden Ḫalīl'in dāmādı) 712 

Ḥüseyin Ağa (Ḫalīl Bey'in ādamı) 136, [166] 

Ḥüseyin Ağa (Sulṭān Reşād'ın ‘arabacısı) 364 

Ḥüseyin Bedreddīn Bey (Ḥācī) 

 

673, 681, 693, 748, 760-1, 

772, 775, 792 

Ḥüseyin Bey 608 

Ḥüseyin Bey (Antalya'dan Rıẓābeyzāde) 691 

Ḥüseyin Bey (Reşīd Bey'in birāderi Burdur Meb‘ūsu 

Bāḳībeyzāde) 

628, 630 

 

Ḥüseyin Bey (Üsküdarlı Ḥācī) 673, 772 

Ḥüseyin Bey (Ḥācīlarlı Muṣṭafāefendizāde Muṣṭafā Efendi’nin 

bacanağı) 

668-70 

 

Ḥüseyin Bey (Kırzāde) 591 

Ḥüseyin Bey (Kırşehir’den Yedekçizāde) 743-7, 804 

Ḥüseyin Cāhid Bey (Cāhid Bey adıyla da geçiyor)→ Cāhid 

Bey (Ḥüseyin Cāhid Yalçın)  

Ḥüseyin Efendi (anbār me’mūru, Doktor Đbrāhīm Bey'in 

birāderi) 

797 

 

Ḥüseyin Efendi (Ankaralı, Başkurşunlu Medresesi'nde ḫāce) 669 

Ḥüseyin Efendi→ Ḥāfıż Ḥüseyin Efendi (Babayan ḳaryesinin 

imamı)  

Ḥüseyin Efendi (Ḥācī Ḳuṭb Efendi dāmādı Sucuzāde Ḥācī) 

 

637, 678, 703, 713, 737, 757, 

762, 790 

Ḥüseyin Efendi (Hindli Şeyḫ) 467, 469 

Ḥüseyin Efendi (A‘ẓā Mülāzımı Kürd) 423 

Ḥüseyin Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin eniştesi) 26 

Ḥüseyin Efendi (Terzizāde Ḥācī Ürgüb'den) 713, 796 
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Ḥüseyin Fehmī Efendi (Sinob Meb‘ūsu)→ Ḥasan Fehmī 

Efendi (Sinob Meb‘ūsu)  

Ḥüseyin Ġālib Bey 609 

Ḥüseyin Ḥilmī Paşa (Ṣadr-ı Esbaḳ, Viyana Sefīri, Ḥilmī Paşa, 

Ḥüseyin Ḥilmī adıyla da geçiyor) 

 

 

36, 41, 46-8, 72, 92, 101, 124, 

134, 136, 139, 141, 150, 153-

7, 164, 167-8, 174-5, 193, 204, 

253-4, 266, 296, 314, 316, 389 

Ḥüseyin Ḥüsnī Efendi (Mederesetülmüteḫaṣṣısīn fıḳıh 

şu‘besinden me’ẕūn Aksekili) 

621 

 

Ḥüseyin ‘Đrfān Bey (Taḥrīrāt Kātibi ‘Arabsun eşrāfından 

Rāşidbeyzāde) 

652, 683 

 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey→ ? Ḥüseyin Kāżım Bey [Ḥüseyin Kāżım 

Ḳadrī] (Saruhan Meb‘ūsu, Selānik Vālīsi; Şeyḫ Muḥsin Fānī 

imẓāsıyla yazıyor) 

179 

 

 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey (Ḥarbiyye Nāżırı’nın Seryāveri) 31 

Ḥüseyin Ḳadrī Bey (Karesi Meb‘ūsu Erkān-ı Ḥarbiyye 

Binbaşısı) 

15, 29, 122, 141, ?159, 170, 

523-4, 565, 567 

Ḥüseyin Kāmī 232-3 

Ḥüseyin Kāżım Bey→ ? Ḥüseyin Kāżım Bey [Ḥüseyin Kāżım 

Ḳadrī] (Saruhan Meb‘ūsu, Selānik Vālīsi; Şeyḫ Muḥsin Fānī 

imzasıyla yazıyor) 

91, 97, 179-80, 184, 213-4, 

220, 224-5, 635, 646 

 

Ḥüseyin Paşa→ Emīr-i Mekke (Şerīf Ḥüseyin)  

Ḥüseyin Rāġıb Bey (Đstiḫbārāt Müdīr-i ‘Umūmīsi Rodoslu; 

Rāġıb Bey adıyla da geçiyor) 

597, 602, 607-8, 610-12, 614, 

755 

 

Ḥüseyin Ra’uf Bey [Orbay] (Baḥriyye Nāżırı; Nāfı‘a Vekīli, 

Sivas Meb‘ūsu, Heyet-i Vekīle reisi; Ra’uf Bey adıyla da 

geçiyor) 

 

391, 417, 476-8, 491, 510, 

523-4, 592, 622, 634, 641, 

726, 742, 759, 764, 766, 782, 

784, 791 

Ḥüseyin Su‘ād Bey (Meclis-i Ṣıḥḥiyye a‘ẓāsından) 220 

Ḥüseyin Tosun Bey (Türkiyā Ajansı Müdīri) 435, 437, 475, 481, 524, 583 

Ḥüsnī Bey (Bursa Vālīsi)→ Ḥüsnī Bey (Ḫüdāvendigār Vālīsi) 296, 333 

Ḥüsnī Bey (Erkān-ı Ḥarb Ḳā’im-i Maḳāmı) 722 
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Ḥüsnī Bey (Erkān-ı Ḥarbiyye-i ‘Umūmīye Üçüncü Şube 

Müdīri) 

701 

 

Ḥüsnī Bey (Ḥācī Nūrī Bey'in maḫdūmu) 795 

Ḥüsnī Bey (Konya Vālī-i Esbaḳı) 616 

Ḥüsnī Bey (Yāver-i Şehriyārī) 793 

Ḥüsnī Efendi (At Uşağı Đbrāhīm Ağa'nın ḥafīdi) 739 

Ḥüsnī Efendi (Esbaḳ Şeyḫülislām) 79 

Ḥüsnī Niyāzī?→ Ḥasan Niyāzī (metindeki nota göre Ḥüsnī - 

Niyāzī şeklinde iki farḳlı kişi de olabilir)  

Ḥüsnī Paşa (a‘yāndan Đzmir Vālīsi Raḥmī Bey'in kayınpederi 

Ferīḳ) 

351, 572, 637-8, 654 

 

Ḫüsrev Bey 631 

Ḫuvend Hatun (Ḫuvend Hatun Cāmī‘-i Şerīfi ve Türbesi) 747 

  

Đbrāhīm (Debreli, mecẕūb) 78 

Đbrāhīm (Ḫidmetçi) 397, 404 

Đbrāhīm Ağa (At uşağı) 739 

Đbrāhīm Ağa (Damsalı Ḥācīsa‘īdoğlu) 739, 740 

Đbrāhīm Ağa (Seyyidī köyünde) 624, 629 

Đbrāhīm Ağa (Başköylü) 742 

Đbrāhīm Ağa (Ḥācī) 718-9 

Đbrāhīm Āyāt 594 

Đbrāhīm Bey 695 

Đbrāhīm Bey (Ürgüb Ḥükūmet Ṭabībi Doktor) 

 

696, 705, 723, 725, 739, 758, 

775, 777, 797-8, 806 

Đbrāhīm Bey (eşrāftan) 683 

Đbrāhīm Bey (Đstanbul Vālīsi ‘Adliyye Nāżır-ı Esbaḳı, Evḳāf 

Nāżırı Vekīli Ṣāḥibmollāzāde Đbrāhīm Ḫayrullāh Bey) 

 

 

 

 

 

79-80, 119, 140, 163, 175, 

248, 252-3, 259, 266,271-2, 

274-5, 278, 285, 287, 304-5, 

310, 313-4, 316, 318-321, 323, 

325-30, 335, 349-51, 353-5, 

357, 362, 371, 373, 391, 395, 

409-10, 437, 440-1, 447, 449, 
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460, 463, 469, 473, 479, 483, 

486, 492, 494, 497, 524, 530, 

535, 566, 569, 572, 575, 577, 

600, 800 

Đbrāhīm Bey (Kafkasyalı) 510, 543 

Đbrāhīm Bey (Karamanoğlu) 668, 683, 688, 797 

Đbrāhīm Bey (Karslı Edirne Ḥükūmet-i Muvaḳḳate Re’īsi) 525-6, 578 

Đbrāhīm Bey (Kumandan) 334 

Đbrāhīm Bey (Ṭāhirbeyzāde müftī merḥūm) 683 

Đbrāhīm bin Meḥmed (Ülgünlü) 452 

Đbrāhīm Dāhim Efendi (Naṣūḥīzāde) 357 

Đbrāhīm Efendi 2 

Đbrāhīm Efendi (Yüzbaşı Ḳayṣeriyyeli Ẓiyā Bey ve Topçu 

Sālim’in arkadaşı) 29 

Đbrāhīm Efendi (Ḥabsḫāne idāresine me’mūr Yüzbaşı) 210-4, 216, 220-1, 223, 232 

Đbrāhīm Efendi (Aksaray Müftīsi) 652 

Đbrāhīm Efendi (Karaḥiṣārlı Mollāzāde) 633 

Đbrāhīm Efendi (Maḥmūd-ı Sānī devrinde Ürgüb Ḳāḍīsı 

Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin büyükpederi) 

347 

 

Đbrāhīm Efendi (ma‘zūl Müdde‘ī-i ‘Umūmī) 706 

Đbrāhīm Efendi (Niğde Mutaṣarrıfı) 671, 685-6, 697 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī (Sandıklı Belediyye Re’īsi) 631 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī (Ṣadr-ı A‘żam)→ Ḥaḳḳī Paşa (Ṣadr-ı A‘żam 

Đbrāhīm Ḥaḳḳī Paşa)  

Đbrāhīm Ḥaḳḳī Bey (Binbaşı) 527, 579 

Đbrāhīm Paşa (Đbrāhīm Paşa Ḥammāmı) [5] 

Đbrāhīm Paşa (Cidde Mutaṣarrıfı) 457 

Đbrāhīm Paşa (Mıṣırlı) 1 

Đbrāhīm Paşa (Nevşehirli Dāmād) 665, 681-2 

Đbrāhīm Ṣafā Bey 747 

Đbrāhīm Ṣāḥib Bey (‘Adliyye Nāżırı)→ Đbrāhīm Ḫayrullāh Bey 

(Ṣāḥibmollāzāde)  

Đbrāhīm Ṣūsa Efendi (Telgraf Nāżırı) 44, 60, 64 
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Đbrāhīm Vaṣfī Efendi (Mekteb-i Ṭıbbiyye ṭalebesinden) 223 

Đdris Ağa (Elmalılı) 615 

Đftad 670, 750, 786 

Đḥsān Bey (Ankara Vālīsi) 634, 636 

Đḥsān Bey (Rüsūmāt Müdīr-i ‘Umūmīsi) 770, 787 

Đḥsān Bey (Yüzbaşı) 31 

Đḥsān Paşa→ ‘Alī Đḥsān Paşa (Livā, Birinci Ordu Kumandanı 

‘Alī Đḥsān [Sābis]) 

 

 

Đlya (Đsaklardan) 670, 750, 783-4, 786, 806, 811 

Đlyās Çelebi (Đlyās Çelebi Cāmi‘i, Topḫāne, Đstanbul) 271 

Đlyās Efendi (Kırşehir Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 655, 696 

Đlyās Efendi (Muş Meb‘ūsu)→ Đlyas Sāmī Efendi  

Đlyās Sāmī Efendi (Muş Meb‘ūsu; Đlyās Efendi, Ḥācī Đlyās 

Efendi adıyla da geçiyor) 

564, 576, 693-4 

 

Đmām Yaḥyā (Yemenli) 120, 122 

Đmām-ı A‘żam (Ebū Ḥanīfe) 219 

Đmdādullāh Efendi (Şeyḫ) 464, 474 

Đngiliz binbaşı (mevḳūfīni Malta'ya i‘zāma me’mūr) 434 

Đngiliz ṭabīb (kampın Đngiliz ṭabībi) 

 

 

442, 444, 446-7, 449, 453, 

456, 503, 512, 519, 520, 575, 

577 

Đngiltere Kıralı (Beşinci Jorj, George V) 68-70, 106, 504, 564, 590 

Đngiltere Sefīri 279, 328 

Īrān Şāhı 518 

‘Īsā (Baḥreyn Şeyḫi) 71 

‘Īsā (Ḥẓ. ‘Īsā) 462, 518, 606 

Đsak 670, 703 

Đsaklar 772, 783-4 

Đslām (Sa‘īd Paşa’nın kölesi) 525 

Đsmā‘īl (Aḥmed Ağa'nın oğlu) 724, 729 

Đsmā‘īl Bey (Mīralay)→ Đsmā‘īl Kāmī Paşa  

Đsmā‘īl Bey (Gümülcine Meb‘ūsu) 23, 39-41, 56, 156, 173 

Đsmā‘īl Bey (Đbrāhīm Bey birāderi) 175 
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Đsmā‘īl Bey (Aḥmed Bey ve Yeşil Ağa’nın pederi, ‘Alī Bey’in 

birāderi müteveffā) 

681 

 

Đsmā‘īl Bey (Đbrāhīm Paşa’nın aḳreb-i aḳrabāsından, Đbrāhīm 

Memiş ve ‘Alī Beylerin pederi) 

682 

 

Đsmā‘īl Bey (Ṣāḥibmollāzāde) 50 

Đsmā‘īl Cāhid Efendi (meb‘ūsandan) 27 

Đsmā‘īl Canbolat Bey (Đsmā‘īl Bey adıyla da geçiyor) 

 

 

 

85, 107, 151, 168-70, 175-6, 

260, 440, 443, 462, 464, 467, 

473, 481, 483, 492, 524-5, 

531, 580, 590, 676 

Đsmā‘īl Cenānī Bey (Teşrīfāt-ı ‘Umūmiyye Müdīri) 336 

Đsmā‘īl Efendi (Cebecizāde) 726-7 

Đsmā‘īl Efendi (Erẓurūm Ḥuḳūḳ Re’īsi)→ ?Đsmā‘īl Efendi 

(Selānik ‘Adliyye Müdīri, Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi, 

Mar‘aş Ceza Re’īs-i Sābıḳı, Erẓurūm Bidayet Re’īs-i Sābıḳı 

Tatar Đsmā‘īl Efendi) 

10 

 

 

 

Đsmā‘īl Efendi (Fetvāḫāne Đ‘lāmāt Müdīri Ḳayṣeriyyeli) 105 

Đsmā‘īl Efendi (Ḳuṭb Efendi'nin pederi Cāmi‘-i Kebīr Đmāmı) 762 

Đsmā‘īl Efendi (polis me’mūru) 401 

Đsmā‘īl Efendi (Selānik ‘Adliyye Müdīri, Dīvān-ı Ḥarb 

Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi , Mar‘aş Cezā Re’īs-i Sābıḳı, Erẓurūm 

Bidāyet Re’īs-i Sābıḳı Tatar Đsmā‘īl Efendi) 

228-31, 259-61, 282-5, 288 

 

 

Đsmā‘īl Fāẓıl Paşa 638 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (Manastırlı Ḫāce) (Đsmā‘īl Efendi adıyla da 

geçiyor) 202 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī (Manastır Đstīnāf A‘ẓā Mülāzımı) 11 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī (Muṣṭafā Necīb'in birāderi maḳāmında tuttuğu 

bir ādam, āḫiren Doḫūk Mālmüdīri, āḫiren Niğde Evḳāf 

Me’mūru) 

108 

 

 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (?Dārülfünūn mu‘allimlerinden ?Niğde 

Meb‘ūsu Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey) 

716 

 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (Babanzāde; Ḥaḳḳī Bey (Babanzāde) adıyla 

da geçiyor) 

26, 36, 42, 85, 153-4, 156, 

166, 170, 180, 251, 270, 279, 
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 282, 288, 310 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Bey (Diyārbekir Vālīsi) 341 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa 597 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa (Amasya Meb‘ūsu, Đ’tilāf Fırḳası'nın 

Re’īsi) 

40-1 

 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa (Levāzım Re’īsi)→ Đsmā‘īl Paşa (Levāzım-

ı ‘Umūmiyye Re’īsi Mīrlivā) 

261 

 

Đsmā‘īl Ḥaḳḳī Paşa (Niğde Meb‘ūsu, Ḥaḳḳī Paşa adıyla da 

geçiyor) 

665, 667, 716-7, 722, 742, 770 

 

Đsmā‘īl Kāmī Paşa (Müşīr Süleymān Paşa’nın dāmādı, Dīvān-ı 

Ḥarb-i ‘Örfī Re’īsi; Đsmā‘īl Paşa, Đsmā‘īl Bey adıyla da 

geçiyor) 

223, 228-9, 231 

 

 

Đsmā‘īl Kemāl Bey (Arnavud) 5, 27 

Đsmā‘īl Kemālī Bey 56 

Đsmā‘īl Münīr Bey 270 

Đsmā‘īl Müştāḳ Bey (A‘yān Başkātibi) 150, 409, 411, 414, 765 

Đsmā‘īl Paşa (Ḥürriyyet ve Đ’tilāf Fırḳası Re’īsi)→ Đsmā‘īl 

Ḥaḳḳī Paşa (Amasya Meb‘ūsu, Đ’tilāf Fırḳası'nın Re’īsi)  

Đsmā‘īl Paşa (Debre Meb‘ūsu merḥūm) 58 

Đsmā‘īl Paşa (Ḫidīv) 459, 508 

Đsmā‘īl Paşa (Levāzım-ı ‘Umūmiyye Re’īsi Mīrlivā) 221, 223, 226-7, 288 

‘Đṣmet Bey 381 

‘Đṣmet Paşa ([Đnönü] Erkān-ı Ḥarbiyye-i ‘Umūmīyye Re’īsi 

Kumandan) 

632-4, 669, 672, 717, 732 

 

Đsrail (Avusturyalı ṭabīb) 370 

Đstron (Kamplar Kumandanı) (Strong) 461, 468, 474, 483 

Đsveç Konsolosu 444, 586 

Đsviçre Sefīri 609 

Đtalya Ḫāriciyye Nāżırı 534 

Đtalya Kıralı 588 

Đtalya Konsolosu (Antalya) 617-8, 620 

Đtalya Kumandanı 616, 619 

Đtalya Mīralayı (Dersa‘ādet'te) 619 
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‘Đzzet Bey (Ürgüb Jandarma Kumandanı Yüzbaşı) 712, 714, 755, 766, 769, 774 

‘Đzzet Efendi (Aksarāy ḳāḍīsı) 694, 721 

‘Đzzet Efendi (Nevşehir Belediyye Re’īsi) 652, 661, 683 

‘Đzzet Efendi (Tabur Kātibi) 520, 543 

‘Đzzet Hōlō 187 

‘Đzzet Mollā (şā‘ir) 627 

‘Đzzet Paşa → Aḥmed ‘Đzzet Paşa  

‘Đzzī (kitāb adı olarak geçiyor, Tā’rīḫ-i ‘Đzzī muḥarriri) 702 

  

Jorj (Đngiltere Kıralı)→ Đngiltere Kıralı (Beşinci Jorj, George 

V)  

Jorj (Maltalı Yemişçi) 450 

Jorj (Sen Jorj (Saint George, Sen Jorj Limanı) 483 

  

Kabril Efendi (Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından) 35, 276-7, 281-2 

Kabtin (Polverista Doktoru'nun ismi) 581 

Ḳadīr Efendi (‘Aravānlı Ḥāfıż) 720 

Kāmil Bey (Enver Paşa’nın Berlin'deki birāderi) 570, 573 

Kāmil Bey (Merkez Me’mūru) 209-10 

Kāmil Efendi (Arnavud, Polis Merkez me’mūrlarından) 223 

Kāmil Efendi (Esbaḳ Meşīḫat Müsteşārı, Sivas'ta Maḥkeme-i 

Temyīz-i Şer‘iyye Dā’iresi Re’īsi,  Şer‘iyye Re’īsi adıyla da 

geçiyor) 

637, 673-4, 802 

 

 

Kāmil Efendi (Şer‘iyye Re’īsi)→ Kāmil (Sivas'ta Maḥkeme-i 

Temyīz-i Şer‘iyye Dā’iresi Re’īsi)  

Kāmil Paşa 

 

 

 

 

 

36, 46, 62, 67-8, 74, 79, 101, 

131, 134-5, 139-40, 153, 164, 

167-9, 171, 178, 189-91, 195-

7, 200-1, 204-6, 234, 242-4, 

246, 248, 256-9, 261, 264, 

266, 269, 295, 317, 335, 347-9 

Kāmil Paşa’nın oğlu (hangisi olduğu belli değil) 178 

Kamilyo (baba oğul ḫidmetçiler, en az iki kişi) 548, 560, 562 
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Kamilyo→ ‘Acūz  

Kamilyo (ikinci) 539, 573 

Kamilyo (küçük, aşçının oğlu) 502 

Kamilyo (Uzun) 561, 562, 569 

Kaptan Kat (Gat adıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

439, 442, 467-8, 471, 473, 

483-4, 487, 490, 499, 502, 

507, 520-2, 530, 533, 539, 

542, 547-8, 560, 563, 567, 

574, 576, 578, 582-6 

Karasu Efendi (Selānik Meb‘ūsu Emmanuel Karasu, Manol 

Karasu adıyla da geçiyor) 

117, 220, 231 

 

Karekin Pastırmacıyan Efendi (Erẓurūm Meb‘ūsu) 42-3 

Karnak (Mösyö, Berlin'de Tā’rīḫ-i Edyān Mu‘allimi) 387 

Ḳaṣṣāboğlu (Sābıḳ Başkātib) 708 

Ḳāsım (‘amūcazāde, Ürgüb Muḥāsebe-i Ḫuṣūṣiyye Me’mūru; 

Ürgüb Reji Me’mūru) 

 

619, 656, 669, 672, 675-6, 

688, 691, 696, 703, 705, 712, 

720, 731, 738 

Ḳāsım-ı Sānī (Ḳaṭar Ḳā’im-i Maḳāmı) 71 

Ḳāsım Efendi 

 

673, 684, 709-?10, 721, 723-4, 

729, 761, 801 

Ḳāsım Efendi (oğul Münib’in ‘amūcası, Muṣṭafā Ḫayrī 

Efendi’nin birāderi) 

666, 729 

 

Ḳāsım Efendi (Ḥācī Torun Efendi'nin üstādı) 747 

Ḳāsım Efendi (Ḥācī, Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin üstādı) 743, 745-6 

Ḳāsım Efendi (Ḫāce) 668 

Ḳāsım Efendi Ḫāce (Ḳayṣeriyye'de) 674, 677 

Kāżım Bey (Nevşehirli, Karaḥiṣār Bidāyet a‘ẓāsından) 632 

Kāżım Bey→ Ḥüseyin Kāżım Bey [Ḥüseyin Kāżım Ḳadrī] 

(Saruhan Meb‘ūsu, Selānik Vālīsi; Şeyḫ Muḥsin Fānī 

imẓāsıyla yazıyor)  

Kemāl Bey (Doktor Ṣıḥḥiyye Müfettişi Ḳā’im-i Maḳām 

Ürgüblü) 724-5, 733, 737, 741, 764, 786 

Kemāl Bey (Kara; Đstanbul Muraḫḫaṣı, Đstanbul Hey’et-i 82, 97, 111, 114, 120, 165, 
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Merkeziyyesi  ve Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Đ‘āşe Nāżırı 

Kara Kemāl Bey) 

 

168, 197, 280, 310, 341, 343, 

382, 385, 436, 521, 525, 574, 

584, 640, 676, 735, 748 

Kemāl Bey (borç ḥesābı görülen, bizim arkadaş)→ ?Ġālib 

Kemālī Bey 

606-7, 611 

 

Kemāl Bey (Ḳayṣeriyye Mutaṣarrıfı) 744, 746-7, 775, 792, 800 

Kemāl Bey (Necmeddīn Mollā Bey’in bacanağı) 810 

Kemāl Bey (Niğde Mutaṣarrıfı) 707, 710, 722 

Kemāl Bey (Sābıḳ Mülkiyye Müfettişi) 766 

Kemāl Bey (şā‘ir) 448, 627 

Kemāl Bey (Tevḳīfḫāne Ṭabībi Bursalı) 410 

Kemāl Efendi (Baltacızāde Ḥasan Efendi'nin maḫdūmu) 776 

Kemāl Efendi (Ṭrābluslu) 621 

Kemāl Es‘ad Paşa (Çanakḳal‘e Kumandanı) 491 

Kemāl Midḥat Bey (Midḥat Paşa ḥafīdi) 172 

Kemaleddīn Bey (Mi‘mār, Evḳāf Neżāreti Müdīr-i ‘Umūmīsi, 

Kemāl Bey adıyla da geçiyor) 

78, 177, 268-9, 297 

 

Kemaleddīn Bey (Şūrā-yı Devlet a‘ẓāsından) 197, 203 

Kemaleddīn bin ‘Abdülmecīd Ḫān (Şehzāde) 102, 178, 368 

Kemālī Bey→ Ġālib Kemālī Bey  

Kemālī Efendi 797 

Kiçener (Lord Kitchener) 539, 545, 553 

Kılınc Arslan Ġāzī (Kılınç Arslan, Arslan Ġāzī adıyla da 

geçiyor) 

668, 716, 727, 757 

 

Kostantin Yūsuf (Lāẕḳiyyeli Türkçe Sansörü) 499 

Korkmazof (Celāl) 720 

Kostaki 708, 772 

Kozmidi (Niğdeli, Đstanbul Meb‘ūsu) 8 

Kris (Mösyö, Rusya Sefīr-i Cedīdi) 97 

Küçük Arslan 708 

Ḳuddūsī Bey 234, 238, 697 

Kuşçubaşı merḥūm 216 

Ḳuṭb Efendi (Ḥācī) 661, 665, 668, 678, 710, 723, 
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 762, 790, 797 

Küzüni (Đtalya'nın Lozan Konsolosu Mösyö) 603 

KYEES (şifre) 282 

  

Lābçift Efendi (Selānik fevkel‘āde a‘ẓāsından) 10 

Leşki Piskoposu 74 

Loḳmān Efendi (Đstanbul Meb‘ūsu) 525 

Loyd Corc (Lloyd George, Đngiltere Başvekīli) 479 

Lüṭfī Ağa 188 

Lüṭfī Bey (Jandarma Mülāzımı) 801 

Lüṭfī Efendi (Ġaffārzāde) 660, 666 

Lüṭfī Fikrī (Dersīm Meb‘ūsu) 28, 56, 156, 173, 338 

Lüṭfī Paşa (Gümüşḫāne Meb‘ūsu) 14 

Lüṭfī Simāvī Bey (Başmābeyinci, Lüṭfī Bey adıyla geçiyor) 

 

 

14-5, 17, 32, 52, 62, 90, 100, 

103, 119, 130, 134, 138-9, 

160, 226, 264, 579 

  

Mācid Bey (Dīvān-ı Muḥāsebāt mümeyyizlerinden) 526, 540, 560, 579, 604, 748 

Mafsūd (Malta’da Mülāzım) 

 

 

 

458, 463-4, 466, 468-9, 471-4, 

481, 483-4, 496, 506, 510-2, 

514, 519, 522, 532-3, 543, 

547, 561, 567 

Magnus (Sir) 552 

Maḥbūb Efendi (Kırşehir Belediyye Re’īsi) 653 

Māhir Efendi (Nevşehir'den Doktor) 805 

Māhir Sa‘īd Bey 173 

Maḥmūd (Ḫaṭīb'in oğlu) 677 

Maḥmūd ‘Aṭā Bey (Doktor) 723 

Maḥmūd ‘Avnī Bey (Evḳāf Neżāreti Me’mūrīn Kontrolörü)→ 

‘Avnī (Birāderzāde Rıẓā’nın oğlu Maḥmūd ‘Avnī) 

 

 

Maḥmūd Bey 683 

Maḥmūd Bey (Burdur eşrāfından) 629 

Maḥmūd Efendi (Rodos Cemā‘at-ı Đslāmiyye a‘ẓāsından) 611 
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Maḥmūd Efendi (şā‘ir, Kemāl Bey ile muşā‘eresi olan) 448 

Maḥmūd Efendi (Seyyidīköylüler ile ḫaṣım olan Çivioğlu 

şerīki) 

624, 629, 697 

 

Maḥmūd Efendi (Ürgüb Muḫābere Me’mūru) 687, 737, 785 

Maḥmūd Es‘ad Bey/Efendi (Defter-i Ḫāḳānī Nāżırı Maḥmūd 

Es‘ad Seydişehrī) 

85, 124, 164, 272 

 

Maḥmūd Es‘ad Efendi (Đzmir Meb‘ūsu) 726 

Maḥmūd Ḥāmid Efendi (Törekoplu) 448 

Maḥmūd Ḫān (Īrān Sefīri) 518 

Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib Efendi (Hindli Şeyḫ) 

 

464, 469, 472-4, 484-5, 507, 

557 

Maḥmūd II. (Sulṭān Maḥmūd) 347, 367 

Maḥmūd Kāmil Paşa (Ḥarbiyye Müsteşārı) 436, 482 

Maḥmūd Māhir Efendi (Da‘vā Vekīli)→ ?Maḥmūd Māhir 

Efendi (Kırşehir Meb‘ūsu) 

255, 271, 292, 413, 418-9, 669 

 

Maḥmūd Māhir Efendi (Kırşehir Meb‘ūsu) 58, 79, 148 

Maḥmūd Muḫtār Bey (Baḥriyye Nāżırı)→ Maḥmūd Muḫtār 

Paşa [Katırcıoğlu]  

Maḥmūd Muḫtār Paşa ([Katırcıoğlu] Baḥriyye Nāżırı, Ġāzī 

Aḥmed Muḫtār Paşa’nın oğlu, Baḥriyye Nāżırı, baba-oğul 

kabinesinde sāniyyen Ḥarbiyye Nāżırı, Maḥmūd Paşa ve 

Muḫtār Paşa adlarıyla da geçiyor) 

19-21, 92, 120, 128-9, 133, 

135, 145, 167-8, 171, 190, 

195, 248, 305, 313, 331, 335, 

340, 507, 597 

Maḥmūd Muḫtār Paşa’nın pederi→ (Ġāzī Aḥmed Muḫtār 

Paşa)  

Maḥmūd Paşa (Erkān-ı Ḥarbiyye Re’īs-i Sānīsi Çürüksulu 

a‘yāndan Ferīḳ) 

 

146, 311, 314-5, 327-9, 429, 

491-2, 494, 497, 517, 523, 

525, 532-3, 571 

Maḥmūd Refīḳ Bey (Da‘vā Vekīli) 161 

Maḥmūd Şevket Paşa 

 

 

 

 

6-7, 9, 14, 18-21, 29-32, 35, 

38, 40, 42-3, 50-4, 62-4, 67, 

92, 96, 103, 107, 113, 115, 

117-20, 122-4, 141, 144-5, 

156, 158, 160-1, 190, 194, 
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196, 198-9, 201-2, 204, 226-7, 

243, 245, 248, 250-3, 255, 

262, 266, 278, 284, 288, 292-

3, 305, 311-2, 315, 317-8, 324, 

326-7, 329, 344, 401, 489, 546 

Maklin (Sir) 556 

Makrançolos 772 

Mālik Bey (Ḥasan ‘Đzzet Paşa’nın dāmādı tüccār Arnavud) 640 

Manṣūr Efendi (Antalya'nın yeni Ḳāḍīsı Elmalılı) 615 

Manṣūr Paşa (Bingāzī Meb‘ūsu) 532 

Manukoğlu (Ṣarrāf) 102 

Markiya Famira (Đtalyan doktor) 597 

Marko (Müte‘ahhid) 75 

Mavrokordato Efendi (Zirā‘at Nāżırı) 23, 227 

Mayisna (Rodos Vālīsi Felice Maissa) 612-3 

Mażhar Bey (Küçük, Ḥaleb Vālī-i Esbaḳı) 236 

Mazhar Bey (Kumandan) 625 

Mażhar Müfīd Bey (Konya Meb‘ūsu) 788 

Mażlūm Bey (Binbaşı) 535, 538, 576 

Mecīd Efendi (Ḫalīfe ‘Abdülmecīd) 

 

79, 264, 324, 495, 567-8, 570, 

620, 645-7 

Mecīd Efendi (Baġdād Vālī-i Esbaḳı) 199-200, 255-7 

Mecīd Sābit Bey 404 

Medīḥa Hanım (Enver Paşa’nın hemşīresi) 536, 538 

Medīḥa Sulṭān 362, 364 

Meḥmed (Deremaḥalleli) 671 

Meḥmed (Ḳāsım Efendi'nin kaynı) 673 

Meḥmed (‘Osmān Ağa'nın oğlu) 398, 404 

Meḥmed (Tunkalızāde Ḥāfıż) 616 

Meḥmed ‘Aclānī Efendi (Şām Meb‘ūsu) 16 

Meḥmed Ağa 217, 233 

Meḥmed Ağa (Mimesonlu) 739 

Meḥmed ‘Alī (Kavalalı Meḥmed ‘Alī Paşa) 201, 459, 509 
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Meḥmed ‘Alī Bey (Hindli) 513, 598 

Meḥmed ‘Alī Bey (Trabzon tehcīrinden dolayı maḥkūm) 572 

Meḥmed ‘Alī Bey (Velī’ahd’ın yāverānından) 346, 351-2 

Meḥmed ‘Alī Efendi (Niğde Ḳāḍīsı) 637, 707 

Meḥmed ‘Alī Paşa (Galata’da Meḥmed ‘Alī Paşa Ḫānı) [73] 

Meḥmed ‘Alī Paşa (Prens, Mıṣırlımuṣṭafāfāẓılpaşazāde) 163, 175 

Meḥmed ‘Ārif Bey (Gümülcine Meb‘ūsu) 8 

Meḥmed ‘Avnī (Es‘adağazāde ‘Ömer Ağa'nın maḫdūmu) 707 

Meḥmed Bahā Bey (Bursalı, elyevm Burdur'da muḳīm) 628 

Meḥmed Bey (Karslı Đbrāhīm Bey’in birāderi) 525, 579 

Meḥmed Bey (Nevşehir Bidāyet Maḥkemesi Başkātibi) 696 

Meḥmed Bey (Nevşehirli Dervīşbeyzāde) 681 

Meḥmed bin Elḥāc Ādem (Ülgünlü) 452 

Meḥmed Cemāl Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı) 525 

Meḥmed Efendi  

Meḥmed Efendi (‘Aḳıllızāde Ḥācī, ‘Aḳıllıoğlu adıyla da 

geçiyor) 

637, 774 

 

Meḥmed Efendi (Aksarāylı ‘Alībuçukzāde) 609 

Meḥmed Efendi (Aksarāylı Vehbī Bey'in 

birāderi/‘amūcazādesi, Aksarāylı Meḥmed Efendi adıyla da 

geçiyor) 

625, 652, 685, 679, 685, 690 

704, 736 

 

Meḥmed Efendi (Berberzāde Ḫāce) 703, 708 

Meḥmed Efendi (Eczācı) 558, 565 

Meḥmed Efendi (Şeyḫülislām ‘Abdurraḥmān Nesīb Efendi’nin 

ḫācesi Erẓurūmlu, Ḫāce Meḥmed Efendi adıyla da geçiyor) 

61 

 

Meḥmed Efendi (Ḥalluvazāde) 687 

Meḥmed Efendi (Burdur ‘ulemāsından Ḫaṭībzāde Ḥācī) 629, 630, 697, 767, 770 

Meḥmed Efendi (Ḥiṣārcıklı) 746 

Meḥmed Efendi (Ürgüb jandarma kumandanlığından Đncesulu) 704 

Meḥmed Efendi (Müderris) 652 

Meḥmed Efendi (Naḳībüleşrāf) 65 

Meḥmed Efendi (Nevşehir Başkātibi, Ürgüb Zirā‘at Bankası 

me’muriyyetine ta‘yīn olunan Sābıḳ Başkātib Ḳaṣṣābzāde 

696, 699, 708, 743, 778, 804 
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adıyla da geçiyor)  

Meḥmed Efendi (Sābıḳ Ürgüb Maḥkeme a‘ẓāsından, 

Đçağasızāde Yüzbaşı ‘Alī Efendi'nin birāderi) 

800 

 

Meḥmed Efendi (Sucuzāde Ḥācī) 767 

Meḥmed Efendi (Taşçızāde) 744, 746-7 

Meḥmed Efendi (Tırnovalı) 357-8 

Meḥmed Efendi (Yozgadlı) 541 

Meḥmed Emīn Efendi (Konya Meb‘ūsu) 158 

Meḥmed Emīn Efendi (‘Ulemādan) 631 

Meḥmed Fevzī Efendi (Çopuroğlu Mülāzım)→  ?Meḥmed 

Fevzī Efendi (Isparta Jandarma Mülāzımı; Kīmyāger Aḥmed 

Bey’in birāderi) 

660 

 

 

Meḥmed Fevzī Efendi (Isparta Jandarma Mülāzımı; Kīmyāger 

Aḥmed Bey’in birāderi) 

629, 655 

 

Meḥmed Ġālib Bey (Rodos'ta eşrāftan bidāyet riyāsetinden 

müteḳā‘id) 

609, 779 

 

Meḥmed Ġālib Efendi (Yozgad Telefon Müdīri ‘Arabsunlu) 698 

Meḥmed Ḥamza Efendi (Şām Müftīsi) 736 

Meḥmed Ḥasan Bey 525 

Meḥmed Ḥilmī Efendi (Kırşehri ḫācelerinden Pehlivānzāde) 659 

Meḥmed Kemāl Bey (Rodos’ta) 639 

Meḥmed Necīb Paşa (Cedīde Mutaṣarrıfı) 3 

Meḥmed Necmī Efendi (Preşova Ceza Re’īsi) 10 

Meḥmed Paşa (‘Azemzāde, Şām-ı Şerīf eşrāfından, Doktor 

Ḥasan Esīr’in pederi; evḳāf neżāretine Muṣṭafā Ḫayrī 

Efendi’den sonra  ta‘yīn olunan) 

135, 338 

 

 

Meḥmed Ṣabrī Bey→ (Ankara’da Posta Müdīr-i ‘Umūmīsi 

Ṣabrī Bey)  

Meḥmed Sa‘īd Bey (Ṣadr-ı A‘żam)→ Sa‘īd Ḥalīm Paşa  486 

Meḥmed Ṣa’īm (Konya’da Karaman nüfūs me’mūrluğundan 

müsta‘fī Ürgüblü) 

3 

 

Meḥmed Şerīf Bey (Edirne Meb‘ūsu) 525 

Meḥmed Şevket Bey (Đzmirli bir ẕāt) 640 
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Meḥmed IV (Sulṭān Aḥmed’in babası) 107 

Meḥmed V. (Sulṭān Meḥmed Reşād; Zāt-ı Şāhāne, Zāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī, Hilāfetpenāhī, Pādişāh, Pādişāh-ı Cedīd, 

Efendimiz adlarıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, 14-5, 18, 21, 32-7, 45-7, 51-

2, 55, 62-3, 67-8, 70, 73-4, 78, 

83, 85, 88, 91, 93-4, 97, 100-2, 

106-7, 110, 112, 127, 129, 

131-4, 136, 138-9, 141, 144-5, 

147, 149, 151, 153, 159-60, 

181-3, 186, 195-7, 202-3, 226, 

235, 263-7, 289-90, 292-5, 

300-2, 306, 309, 314-5, 317-8, 

323-4, 326, 331-2, 335-42, 

344, 347-50, 353-4, 356, 360-

5, 367-70 

Meḥmed Vehbī Efendi (Konya Meb‘ūsu, Ma‘ārif Vekīli) 638,770 

Meliran (Fransa Başvekīli?) 568 

Memdūḥ Bey (‘Adliyye Nāżırı, vekāleten Dāḫiliyye Nāżırı) 

 

 

 

43, 54-5, 63, 82, 104, 110, 

118, 130, 132, 134-5, 142, 

145, 155, 167, 203, 230, 255-

6, 289, 292, 339 

Memdūḥ Bey (Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī) 389 

Memdūḥ Bey (Mıṣır gençlerinden) 612 

Memdūḥ Bey (Mūṣul Vālīsi) 443, 522-3, 533 

Memdūḥ Bey (Ürgüb Zirā‘at Bankası me’mūru, Memdūḥ 

Efendi adıyla da geçiyor) 686, 699, 714, 726 

Memdūḥ Efendi (Dāḫiliyye Nāżır-ı Sābıḳı) 178 

Memdūḥ Paşa (Đstanbul Muḥāfıżı) 232-3 

Memiş Bey (Đsmā‘īl Bey oğlu, Ṭāhir Bey’in pederi) 682 

Memiş Bey (Nevşehir Taḥrīrāt Kātibi) 682 

Menelaos (Ürgüb'de Doktor) 805-6 

Mercān (Faḫrī Paşa’nın ādamı siyāhī) 461, 469, 500-1 

Mevlūd Ağa (Avanoslu Ḥācī) 668 

Miçi 530 

Midḥat Bey→ ?Midḥat Şükrī Bey (Merkez-i ‘Umūmī 579, 720 
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a‘ẓāsından Kātib-i ‘Umūmī Siroz Meb‘ūsu Midḥat Şükrī 

[Bleda]);→ ?Midḥat Bey (Sābıḳ Bolu Kātib-i Mes’ūlü) 

 

 

Midḥat Bey (Bolu Đttiḥād ve Teraḳḳī Muraḫḫaṣı) 543, 559, 568, ?579, 595, 676 

Midḥat Bey (Dīvāniyye Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı, elyevm Emniyyet-

i ‘Umūmiyye Müdīri) 

244 

 

Midḥat Bey (Mekteb-i Ḥuḳūḳ Müdīri) 4 

Midḥat Bey (Reji Müdīr-i ‘Umūmīsi Ankara'da) 696 

Midḥat Bey (Sivas Muraḫḫaṣı) 520, 524 

Midḥat Bey (Üsküb Bidāyet a‘ẓāsından) 11 

Midḥat Şükrī Bey (Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Đttiḥād ve 

Teraḳḳī Kātib-i ‘Umūmīsi Siroz Meb‘ūsu Midḥat Şükrī 

[Bleda], birāderzādesi Fāḫir Bey Şādiyye Sulṭān’ın zevci) 

 

 

 

15-6, 19, 24-5, 31, 87, 111, 

239, 246, 271-2, 280, 287, 

584, 310, 319-22, 331, 337, 

366, 371-4, 376, 381-2, 384, 

419, 436, 457, 464, 470, 526, 

584, 676, 680, 808, 810 

Mihal (Ṣarrāfoğlu Ürgüblü) (‘Osmānlı ordusunda mülāzım, 

tercümān) 447, 510, 543 

Mīr Şeḳīb Arslan 338 

Mıṣır Sulṭānı 775 

Mollā Bey→ Necmeddīn Mollā Bey (Kastamonu Meb‘ūsu, 

‘Adliyye Nāżırı, Baġdād Vālīsi Ṣadr-ı A‘żam Vekīli 

Turşucuzāde Necmeddīn Mollā Bey [Meḥmed Muḫtār 

Kocataş])  

Mollā Cāmi‘ 692 

Mösyö Piyar (Düyūn-ı ‘Umūmiyye'deki) 297 

Mu‘ammer Bey (Mekteb-i Mülkiyye mezunu, Vodina Ḳā’im-i 

Maḳāmı, Mutaṣarrıf, Adana Vālīsi, Konya Vālīsi, vekāleten 

Merkez-i ‘Umūmī A‘ẓāsı Aḥmed Mu‘ammer Bey) 

82, 120, 166, 219, 234 

 

 

Mu‘ammer Bey (Müdde‘ī-i ‘Umūmī) 422-5, 428 

Mu‘ammer Bey (Sābıḳan Ḳayṣeriyye Mutaṣarrıfı)→ ? 

Mu‘ammer Bey (Mekteb-i Mülkiyye me’ẕūnu, Vodina Ḳā’im-i 

Maḳāmı, Mutaṣarrıf, Adana Vālīsi, Konya Vālīsi, vekāleten 

Merkez-i ‘Umūmī A‘ẓāsı Aḥmed Mu‘ammer Bey) 

746, 792 
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Mu‘ammer Bey (komşu Doktor Muṣṭafā Paşa’nın maḫdūmu) 389 

Mu‘ammer Meḥmed Bey (Đstanbul Polis Đdāre-i ‘Umūmiyyesi 

Ḳısm-ı Siyāsī Müdīri; Mu‘ammer Bey adıyla da geçiyor) 

496-7, 522-3, 525, 533 

 

Mübāreküṣṣabāḥ (Kuveyt) 71 

Müfīd Bey (Bor Belediyye Başkanı Ḫālid Ḥāmī Bey'in 

eniştesi) ?→ Müfīd Efendi (Kırşehir Meb’ūsu, eşrāftan ve 

Meclis-i Đdāre a’zāsından Ḥaḳḳī Bey’in yeğeni) 

798 

 

 

Müfīd Bey (Ergüri Meb‘ūsu) 157 

Müfīd Bey (Đzmit Meb‘ūsu) 163 

Müfīd Bey (Niğde'den) 637 

Müfīd Efendi (Kırşehir Meb’ūsu, eşrāftan ve Meclis-i Đdāre 

a‘ẓāsından Ḥaḳḳī Bey’in yeğeni) 

638, 653-4 

 

Muḥammad Aş-Şukrī bin el-Ḥāc Yūsuf (MHE’nin Ürgüb’de 

Müstanṭıḳ Kātibi Ṭayyārefendizāde Nūrī Efendi’de gördüğü 

yazma Kuloğlu Dīvānı’nın Arapça ketebesinde geçen muḥarrir 

adı, Kuloğlu Meḥmed Şükrī bin Ḥācī Yūsuf) 

644 

 

 

 

Muḥammed (Ḥẓ. Muḥammed Muṣṭafā) 448, 474,  511, 658 

Muḥammed Nūr Efendi 474 

Muḥarrem Efendi (Ṣıḥḥiyye Müfettişi) 653 

Muḫliṣ Bey (?Karslı) 526 

Muḥsin Bey (Müntefiḳ Meb‘ūsu) 404 

Muḫtār (Atina Sefīr-i Sābıḳı) 515 

Muḫtār (Cemāleddīn Efendi'nin oğlu) [134], 204, 235-6 

Muḫtār Bey 608 

Muḫtār Bey (Giritli) 449 

Muḫtār Bey (Ḫāriciyye Nāżır Vekīli) 248 

Muḫtār Bey (Ḫāriciyye Vekīli) 635, 755 

Muḫtār Bey (Cemīl Paşa’nın [Topuzlu] kayınbirāderi) 338 

Muḫtār Bey (Mutaṣarrıf)→ ?Muḫtār Bey (Niğde Mutaṣarrıfı) 762 

Muḫtār Bey (Naḳībüleşrāf Çerkesşeyḫizāde Đstanbul 

pāyelülerinden) 775-6 

Muḫtār Bey (Niğde Mutaṣarrıfı) 

 

738, [760], [763]-6, 773, 786, 

792 
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Muḫtār Paşa (Ġāzī Paşa’nın oğlu)→  Maḥmūd Muḫtār Paşa 

([Katırcıoğlu] Baḥriyye Nāżırı, Ġāzī Aḥmed Muḫtār Paşa’nın 

oğlu, Baḥriyye Nāżırı, baba-oğul kabinesinde sāniyyen 

Ḥarbiyye Nāżırı  

Muḥyīeddīn Bahā Bey (Đstiḳlāl Maḥkemesi Re’īsi) 760, 762-3 

Muḥyīeddīn Bey (Đstiḫbārāt Müdīr-i ‘Umūmīsi) 645 

Muḥyīeddīn Efendi (Niğde Meb‘ūsu) 142 

Muḥyīeddīn Efendi (Niğde'de) 636, 683, [747], 796 

Muḥyīeddīn Paşa (Ankara Vālīsi) 650 

Mü’min bin Zeynel (Ülgünlü) 452 

Mümtāz Bey (Ḥuḳūḳ Müşaviri) 281 

Mümtāz Bey (Đzmitli Mīralay Ḳā’im-i Maḳām müteḳā‘idi, 

sehven Mīralay müteḳā‘idi adıyla da geçiyor) 

443, 523-4, 526, 531, 693 

 

Münīb (oğul Ṭāhir Münīb [Ürgüplü]) 

 

 

 

 

 

223, 507, 514, 520, 530, 541, 

563, 576, 579, 591, 666, 671, 

674, 681, 684, 693, 698-702, 

705, 712, 720, 722-3, 729, 

734, 745, 774, 776, 790, 792, 

810 

Münīb Efendi (Ḥācī, Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin ‘amūcası) 688, 727 

Münīr Bey→ ? (Çorum Meb’ūsu ‘Alī Münīr [Çağıl]) ? (Evḳāf 

Müsteşārı Esbaḳ Münīr Bey) 

532, 549, 433, 701, 710, 722, 

724, 736, 744-5 

Münīr Bey (Çorum Meb’ūsu ‘Alī Münīr [Çağıl]) 

 

 

 

 

 

2, 4-5, 8, 11-2, 30-1, 40, 54-5, 

80, 83, 94, 99-100, 128, 136-8, 

140, 143, 148, 153, 158, 162-

3, 166, 170, 174, 181, 234, 

237-8, 244-7, 255, 261, 269, 

274, 282-5, 292, 315, 333, 354 

Münīr Bey (Evḳāf Müsteşārı Esbaḳ)→ ?Münīr Bey (Çorum 

Meb’ūsu‘Alī Münīr [Çağıl]) 

433, 752, 772, 778-9, 784-5, 

806, 809-11 

Münīr Bey (Ḫāriciyye Ḥuḳūḳ Müşāviri) 631, 727 

Münīr Bey (Đstanbul'da Sirkeci'de Da‘vā Vekīli, ‘Abdullāh 

Bey'in dāmādı, bizim Münīr Bey adıyla geçiyor, ?  →  Çorum 

688 
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Meb’ūsu ‘Alī Münīr [Çağıl])  

Münīr Bey (Kolağası) 5 

Münīr Bey (Mülāzım) 294 

Münīr Đbrāhīm Bey  8,  684 

Münīre Sulṭān 178, 317, 326-7 

Murād (Manastır Đstīnāf Mülāzımı) 11 

Murād Bey (Malta’ya dritnavtla getirilen) 541 

Murād Efendi (Ḥāfıż, Antalya’da Cāmi‘-i ‘Atīḳ’in imām ve 

ḫaṭībi) 

616, 691 

 

Murād Efendi→ Murād V (Sulṭān Murād)  

Murād V (Sulṭān Murād) 102, 185-6, 361, 363, 366-7 

Mürsel Bey (Mīralay, Kafkas Cebhesi’ndeki kumandanlardan) 481-2, 523, 527, 548, 566, 578 

Mūsā Bey (?Karslı Đbrāhīm Bey’in birāderi) 525 

Mūsā Efendi (Mūsā Efendi Cāmi‘-i Şerīfi) 675 

Mūsā Efendi (Mūsā Efendi maḥallesi) 762 

Mūsā Kāżım Efendi (Şeyḫülislām) 

 

 

 

 

17, 21, 26, 28-9, 35-6, 45-6, 

77, 163, 180, 202-3, 280, 288, 

291, 342-3, 345, 356-7, 359, 

388, 395, 398-9, 409, 413, 

494, 515, 532, 799-800 

Muṣṭafā Efendi (Müftī)→ Muṣṭafā Efendi (Ürgüb Müftīsi 

Kumruzāde)  

Muṣṭafā (Aşçızāde) 709 

Muṣṭafā (işçi) 2, 11 

Muṣṭafā (Sübḥānlı, Faḫrī Paşa’nın ḫidmetçisi) 473 

Muṣṭafā (Sulṭān Muṣṭafā) 682 

Muṣṭafā ‘Abdülḫāliḳ Bey (Esbaḳ Dāḫiliyye Müsteşārı, 

Dāḫiliyye Nāżırı) 

519, 522, 526, 759, 785 

 

Muṣṭafā Ağa (Fünūnlu Ḥācī) 726 

Muṣṭafā ‘Āṣım Efendi (Naṣūḥīzāde, Đstanbul Meb‘ūsu 

Muḳarrir) 

61, 78, 358-9 

 

Muṣṭafā Bey 591 

Muṣṭafā Bey→ Muṣṭafā Bey/Efendi (Ḥācīlarlı  
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Muṣṭafāefendizāde, Ḥācīlarlı, Muṣṭafā Bey adlarıyla da 

geçiyor) 

Muṣṭafā Çavuş (Jandarma Göynüklü) 742 

Muṣṭafā Efendi 281 

Muṣṭafā Efendi (Cebecizāde) 727 

Muṣṭafā Efendi (Da’ūd Ağa'nın Paşa, Ürgüb tapu kitābetine 

ta‘yīn kılınan) 

665, 699-700 

 

Muṣṭafā Efendi (Evḳāf Ḳāḍīsı) 332 

Muṣṭafā Efendi (Göksun Müftīsi) 672 

Muṣṭafā Bey/Efendi (Ḥācīlarlı Muṣṭafāefendizāde, Ḥācīlarlı 

adıyla da geçiyor) 

668-71, 690, 743-4, 798, 804 

 

Muṣṭafā Efendi (Ḥaleb Meb‘ūsu) 6 

Muṣṭafā Efendi (Ḥalebli)→ ?Muṣṭafā Efendi (Ḥaleb Meb‘ūsu) 105 

Muṣṭafā Efendi (Ankara Meb‘ūsu Ḫāce/Ḥācī) 11, 47, 107, 143, 635, 638 

Muṣṭafā Efendi (Đstanbul Ḳāḍīsı) 358 

Muṣṭafā Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin dayısı Ḥācī) 102, 703, 730 

Muṣṭafā Efendi (Ni‘metefendizāde) 791 

Muṣṭafā Efendi (Saruhan Meb‘ūsu) 148, 333 

Muṣṭafā Efendi (Trabzonlu Acente) 524, 526, 599 

Muṣṭafā Efendi (Ürgüb Müftīsi Kumruzāde) 

 

640, 675, 694, 721, 723, 737, 

758, 767, 771, 776, 799 

Muṣṭafā Fehmī Efendi (Umūr-ı Şer‘iyye ve Evḳāf Vekīli, 

Fehmī Efendi adıyla da geçiyor) 

634, 638, 667, 689, 802 

 

Muṣṭafā Fevzī Efendi (Da‘vā Vekīli) 276-7, 281, 283 

Muṣṭafā Fevzī Efendi (Saruhan Meb‘ūs-ı Sābıḳı) 291 

Muṣṭafā Ḫulūṣī Efendi (Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib Meb‘ūsu Çal 

Müftīzādesi) 

630, 782, 810 

 

Muṣṭafā Kāżım Efendi(? Mūsā Kāżım Efendi yerine sehven) 358 

Muṣṭafā Kemāl (Yüzbaşı) 393, 395 

Muṣṭafā Kemāl Paşa 

 

 

 

417, 481, 506, 511, 522, 534, 

553, 558, 562, 566, 568, 598, 

608, 615, 618, 624, 627, 631, 

633-4, 639, 641, 643, 645-7, 
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669, 671, 679, 685, 693, 695, 

708, 718-9, 721, 732, 737, 

763, 782 

Muṣṭafā Nażmī Bey (Dersa‘ādet Đkinci Cezā Dā’iresi Re’īsi 

Sirozī) 

420, 422, 425 

 

Muṣṭafā Necīb (merḥūm)→ ?Muṣṭafā Necīb Bey (Đttiḥād ve 

Teraḳḳī Cem‘iyyeti Merkez-i ‘Umūmīsi’nin Sivas müfettişi 

Amasyalı) 

757 

 

 

Muṣṭafā Necīb Bey (Đttiḥād ve Teraḳḳī Cemiyeti Merkez-i 

‘Umūmīsi’nin Sivas Müfettişi Amasyalı) 

107-8, 249 

 

Muṣṭafā Nedīm Bey (Adana Vālīsi Sābıḳ) 333 

Muṣṭafā Paşa (Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi) 572 

Muṣṭafā Paşa (Doktor, komşu) 389, 400 

Muṣṭafā Paşa (Kürd)?→ Muṣṭafā Paşa (Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi) 569 

Muṣṭafā Reşād Bey (Polis Müdīriyyet-i ‘Umūmīsi Ḳısm-ı 

Siyāsī Müdīri Ḳā’im-i Maḳām, Mutaṣarrıf Muṣṭafā Reşād Bey; 

Reşād Bey adıyla da geçiyor) 

515, 517, 759 

 

 

Muṣṭafā Ṣabrī Efendi (Şeyḫülislām) 417, 493, 516, 676 

Muṣṭafā Ṣıdḳī Efendi (Sersāḳīzāde) 709 

Muṣṭafā Tevfīḳ Efendi (Na‘īm Efendi’nin dāmādı Đḥtiyāṭ 

Ẓābiṭi) 

725 

 

Müştāḳ Bey (Başkātib)→ Đsmā‘īl Müştāḳ Bey (A‘yān 

Başkātibi)  

Muvaffaḳ Bey 631 

Müveddet Hanım (Manyasīzāde Refīḳ Bey'in Hanımı) 681, 737, 764 

Muzurus Bey (Posta ve Telgraf Nāżırı) 257-8 

  

Nābī Bey (Ḫāriciyye Nāżırı) 390 

Nābī Bey (Roma Sefīri) 304 

Nācī Bey (?‘Ömer Nācī) 120 

Nācī (?Mu‘allim Nācī) 627 

Nācī Bey (Ṣadr-ı Esbaḳ ‘Đzzet Paşa’nın yāveri) 416, 635, 654, 710 

Nācī Bey (Niğde Jandarma Kumandanı Çerkes) 742 
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Nācī Bey (Ṣalāḥeddīn merḥūmun birāderi) 425 

Nāfi‘ ‘Aṭūf Bey (Ḳayṣeriyye Sulṭānisi Müdīri) 767, 788, 791 

Nāfiẕ Ağa (eşrāftan) 747 

Nāfiẕ Bey (Evḳāf Mektubcusu Mu‘āvini) 283, 354, 357, 373-4 

Nāfiẕ Bey (Ṣadāret Yāveri, Bāb-ı ‘Ālī baskınında şehīd düşen) 249 

Nā’il Bey (Māliyye Nāżırı) 

 

44, 51-2, 54, 56, 67, 69, 73, 

81, 86, 90, 95, 98-9, 102, 227 

Nā’il Bey (Nevşehirli ‘Alī Bey'in küçük maḫdūmu ‘Alībeyzāde 

eşrāftan) 

672, 681-2 

 

Nā’il Bey (Sābıḳ Müdde‘ī-i ‘Umūmī Mu‘āvini Borlu) 654 

Nā’il Efendi (Ḥācī Dervīş’in oğlu merḥūm) 668, 727 

Nā’il Reşīd Bey 354 

Na‘īm Efendi (Niğde'den) 

 

 

 

635, 671-2, 675, 677, 698-9, 

710, 712, 721-3, 725, 736, 

741-3, 745, 749-50, 752, 761, 

787, 795, 800, 803 

Nażīf Paşa (Mīrliva) 222-3 

Nażīf Paşa (Süvārī Re’īsi Livā) ?→ Nażīf Paşa (Mīrliva) 131, 145-6 

Nāżım Bey ?→ (Doktor Nāżım Bey) 6 

Nāżım Bey (Doktor Nāżım Bey) 111, 180, 184, 373-4 

Nāżım Bey (Đstanbul Muraḫḫaṣı) 153, 155 

Nāżım Bey (Selānik Merkez Kumandanı Ḳā’im-i Maḳām, 

Enver Paşa’nın eniştesi) 

107, 384 

 

Nāżım Bey (Samsun Ahz-ı ‘Asker Hey’eti Re’īsi Binbaşı) 564 

Nāżım Paşa (‘Alī Paşa Dāmādı Şūrā-yı ‘Askerī Re’īsi 

Ḥarbiyye Nāżırı Birinci Ferīḳ Ḥüseyin Nāżım Paşa) 

 

 

 

120-1, 123, 125-7, 129, 131, 

135, 137, 144, 146, 148, 158, 

168, 170-1, 173, 194-5, 201, 

204, 229, 231, 243, 249, 265, 

324, 348 

Nāżım Paşa (Đzmir Vālīsi Ḥüseyin Nāżım Paşa) 300 

Nāżım Paşa (Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi) 418, 420, 422 

Nāżıma Sulṭān 362 

Nāzlı Hanım 764, 770 
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Nażmī Bey (Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi)→ Muṣṭafā 

Nażmī Bey (Dersa‘ādet Đkinci Cezā Dā’iresi Re’īsi Sirozī)  

Nażmī Bey (Kırşehir Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 559, 577 

Nebīl Bey (Sābıḳ me’mūrīn-i hāriciyyeden) 755 

Necātī (Maġnisa Meb‘ūsu) 650 

Necātī Efendi (Kāmil Paşa’ya mektūb yazan da‘vā vekīli) 259-60 

Necātī Efendi (Müftī Muṣṭafā Efendi'nin dāmādı Yüzbaşı) 799 

Necātī (evvelce Ankara muraḫḫaṣı şimdi meb‘ūs) 650 

Necīb Efendi (Enekili) 671 

Necmeddīn Mollā Bey (Kastamonu Meb‘ūsu, ‘Adliyye Nāżırı, 

Baġdād Vālīsi Ṣadr-ı A‘żam Vekīli Turşucuzāde Necmeddīn 

Mollā Bey [Meḥmed Muḫtār Kocataş], Necmeddīn Bey adıyla 

da geçiyor) 

 

 

 

 

 

 

 

17, 19-21, 24, 27, 31, 50, 79, 

81, 91, 98-9, 104, 109, 124, 

136-7, 148, 157, 165, 172, 

174, 188-90, 213, 236, 238, 

242, 247, 250, 254-5, 258, 

272-4, 278, 286, 292, 296, 

325, 333, 345, 349, 514, 532, 

558, 579, 586, 589-90, 592, 

601, 603, 608, 611, 617, 619, 

677, 679, 686, 710, 765, 779-

80, 796, 802, 807, 809-11 

Necmī Bey (Samsun) 170 

Nedīm Bey (Ürgüb Ḳā’im-i Maḳāmı) 

 

 

638, 665, 670, 675, 678, 685-

6, 699, 723, 733, 741-2, 763-5, 

770, 775-6, 787, 790-1, 794 

Nefī Bey 1 

Nejād (Birāderzāde Rıẓā'nın oğlu) 797, 801 

Nerderm? (Sinasonlu Eczācı Ereğli'de) 786 

Neş'et Bey (Ṭrāblusġarb Kumandanı) 114 

Nesīb Bey (Re’īs) 703, 706 

Nesīm (Ḥācī ‘Ādil Bey'in ādamı) 239 

Nesīmī Bey→ Aḥmed Nesīmī Bey (Ḫāriciyye Nāżırı)  

Nevres 665 

Nihād Bey (Samsun Belediyye Re’īsi) 713, 716, 720 
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Nilson (Đngiltere Ḫāriciyye Neżāreti Erkān-ı mühimmesinden) 449 

Ni‘met (Ḫidmetçi) 2 

Niyāzī (Adanalı Ta’rīḫ Mu‘allimi) 626 

Niyāzī (Trabzonlu) 636 

Niyāzī Baba (Dergāh-ı Şerīf Türbedārı)→ ?Niyāzī Ṣāliḥ Baba 651, 660-1 

Niyāzī Bey→ ? Niyāzī Bey (Resneli) 155 

Niyāzī Bey (Müşāvir) 631 

Niyāzī Bey (Darbḫāne Müdīri, Ḥācī Nūrī Bey’in maḫdūmu 

Ḥüsnī Bey’in dāmādı) 

795 

 

Niyāzī Bey (Resneli) 58 

Niyāzī Efendi (Ḳāḍī) 630 

Niyāzī Ṣāliḥ Baba 661 

Noradunkyan Efendi 194, 225 

Nūḥ Efendi 679 

Nūḥ Nācī Efendi (Ḳayṣeriyye’de tüccārdan) 745 

Nu‘mān Efendi→ Nu‘mān Usta (Đstanbul Meb‘ūsu; Nu‘mān 

Efendi adıyla da geçiyor)  

Nu‘mān Usta (Đstanbul Meb‘ūsu; Nu‘mān Efendi adıyla da 

geçiyor) 491, 759 

Nūreddīn (müteveffā Ferīd Paşa’nın oğlu) 594 

Nūreddīn Bey 744 

Nūreddīn Bey (eşrāftan) 745 

Nūreddīn Feraḥ Bey (‘Osmānlı Maṣlaḥatgüẕārı) 602-3 

Nūrī ‘Azīz Bey 605 

Nūrī Bey (Emlāk-ı Vaḳfiyye Müdīri) 177, 297 

Nūrī Bey (Ḥācī; Ḥasan?/Ḥüsnī? Bey’in pederi) 793, 795 

Nūrī Bey (A‘yāndan Kātib) 392 

Nūrī Bey (Ṣadr-ı Sābıḳ Sa‘īd Paşa’nın dāmādı) 178-9 

Nūrī Bey (Taḥrīrāt Müdīri) 654 

Nūrī Efendi (Evḳāf Ḳāḍīsı) 17 

Nūrī Efendi (Fetva Emīni) 9 

Nūrī Efendi (Baltacızāde Ḥasan Efendi’nin oğlu Karaman 

Mālmüdīri) 731, 797 
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Nūrī Efendi (Meb‘ūs) 569 

Nūrī Efendi (Müstanṭıḳ Kātibi Ṭayyārefendizāde) 662 

Nūrī Efendi (Ürgüb Jandarma Mülāzımı, Nūrī Bey adıyla da 

geçiyor) 703, 707, 752 

Nūrī Ḫāce 769 

Nūrī Mollā (Fetvāḫāne Mühürdārı) 365 

Nūrī Onbaşı (Çorumlu) 211, 214 

Nūrī Paşa (Enver Paşa’nın birāderi) 481, 763 

Nūrī Paşa (Serḳarīn) 256 

Nūriyye Hanım (Đsmā‘īl Bey'in ḥaremi) 590, 593, 596 

Nūrullāh Bey (Ṣabūr Bey’in küçük birāderi Derāzzāde) 747 

Nuṣret Bey (i‘dām olunan) 572 

  

Ormuz Baygor 550-2 

Oskan Efendi (Posta ve Telgraf Nāżırı) 

 

248, 276-7, 281-2, 303, 305, 

311, 313, 322, 329 

‘Osmān (Şeyḫ Ḥaẓretlerinin ādamı) 623 

‘Osmān Ağa (işçi) 397-8, 404 

‘Osmān Bey (āḫiren Başmābeyinci o zamān ‘Abdülḥamīd'in 

lalası) 186-7 

‘Osmān Bey (Gürcü, Evḳāf Neżāreti ‘Aḳārāt-ı Vaḳfiyye 

Müdīri) 416, 420-1, 644 

‘Osmān Bey (Ankara'dan) 763 

‘Osmān Bey (Başmüdde‘ī-i ‘Umūmī) 689 

‘Osmān Bey (Đbrāhīm Bey birāderi) 175 

‘Osmān Bey (Đttiḥād ve Teraḳḳī Kulübü'nün Re’īsi) 107 

‘Osmān Bey (Maḥkeme-i Temyīz Re’īsi) 389 

‘Osmān Bey (Sertaḥarrī-i Sābıḳ, Ankara Polis Müdīri, bizim 

‘Osmān Bey adıyla da geçiyor) 

680, 733, 738-9, 755-6, 766, 

769, 773, 787, 789-?90, 793 

‘Osmān Efendi (Antalya’da) 621 

‘Osmān Efendi (Polis Me’muru) 401-2, 406 

‘Osmān Efendi (Ürgüblü, Dārül‘aceze Serḫademe Mu‘āvini) 10 

‘Osmān Fehmī Bey (Resneli Niyāzī Bey'in kardeşi) 58 
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‘Osmān Fu’ād Efendi (Şehzāde; Fu’ād Efendi adıyla da 

geçiyor) 

589-92, 594, 596, 604-5 

 

‘Osmān Ḳadrī Bey (Muş Meb‘ūsu) 693-4 

‘Osmān Niżāmī Paşa (Londra Konferansı'nda Birinci 

Muraḫḫaṣımız, Bāb-ı ‘Ālī’nin Roma Mümessili) 

 

306-7, 312, 333, 336, 343, 

785, 807 

 

‘Osmān Nūrī Efendi (Bādemağacı Jandarma Kumandanı) 623 

‘Osmān Paşa (Birinci Kolordu Kumandanı Vekīli) 131 

‘Osmān Paşa (Tatar) 201 

‘Osmān Paşa 146 

‘Osmānlı Konsolosu 586 

  

Öjen Pir (Eugene Pierre?) 53 

‘Ömer ‘Abdülḳādir Bey (Ṭal‘at Paşa’nın yāveri, ‘Ömer Bey 

adıyla da geçiyor) 

698-9 

 

‘Ömer ‘Ābid (‘Ömer ‘Ābid Ḫānı) 234 

‘Ömer Ağa (Es‘adağazāde) 707 

‘Ömer Bey (kayınbirāder) 403, 810 

‘Ömer Bey→ ‘Ömer ‘Abdülḳādir Bey (Ṭal‘at Paşa’nın yāveri)  

‘Ömer Efendi (‘Ādilefendizāde) 679 

‘Ömer Efendi (Tedḳīḳāt-ı Şer‘iyye a‘ẓāsından Dağıstānī) 17 

‘Ömer Efendi (Konya Meb‘ūsu Yalvaçlı Ḫāce) 142, 635, 638, 643, 645 

‘Ömer Efendi (Sulṭān Reşād ve Sulṭān Murād'ın ḫāceleri) 361 

‘Ömer Efendi (Taşçızāde) 744 

‘Ömer Efendi (Dinar Belediyye Re’īsi Ḥācī) 630 

‘Ömer Fārūḳ Efendi (‘Abdülmecīd Efendi’nin (Ḫalīfe 

‘Abdülmecīd) oğlu şehzāde) 

646 

 

‘Ömer Ḥilmī Efendi (Şehzāde) 294, 315, 347, 349, 370 

‘Ömer Ḫulūṣī Efendi  79 

‘Ömer Kāşif Efendi  716 

‘Ömer Lüṭfī Bey (Nāfı‘a Vekīli) 635, 645 

‘Ömer Muḫtār Bey (Ḳayṣeriyyeli) 744 

‘Ömer Nācī Bey (Đttiḥādcı, Nācī Bey adıyla da geçiyor) 82, 256-7 
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‘Ömer Paşa (‘Ömer Paşa Sokağı) 609 

‘Ömer Semerci (Ḫāceefendi) 659 

  

Panko Vasil 811 

Papa 513, 604 

Papa Apostol Efendi (Metropolid Vekīli) 65 

Parnis Efendi (Sulṭān ‘Abdül‘azīz zamānında Bāb-ı ‘Ālī 

Ḥuḳūḳ Müşāviri) 578 

Parnis (Mösyö Parnis, Parnis Efendi'nin oğlu) 578 

Pişon (Fransa Ḫāriciyye Nāżırı) 296 

Plümer (Malta Vālīsi Mareşal) 

 

 

 

444-5, 452, 454-5, 458, 461, 

465-71, 486-7, 499, 502, 511-

2, 514, 519, 534, 539, 548, 

564-5, 576-8, 594 

Pol (Bulgar üserāsından Đḥtiyāṭ Ẓābiṭi) 453-4 

Prefe (Binbaşı; Bireffe adıyla da geçiyor) 439, 463-4 

Prens Ṣabāḥeddīn 172-3, 317 

  

Rābi‘a Hanım (refīḳanın ‘amūcazādesi, Yeşil Ağa’nın vālidesi) 772, 781 

Rāġıb Bey (Sulṭān ‘Abdülḥamīd devrinde ḳurenādan) 187 

Raḥīme Hanım (‘amūca Münīb Efendi'nin vālidesi) 727 

Raḥmetullāh Efendi (‘ulemādan meşhūr) 464, 474 

Raḥmī Bey (Selānik Meb‘ūsu, Đzmir Vālīsi Evranosoğlu 

Raḥmī Bey [Arslan]) 

 

 

 

 

15-6, 19, 29-30, 36, 58-9, 66, 

106, 130, 140-1, 286, 321-2, 

386, 416, 425, 437, 439-40, 

451, 454, 462, 464, 470, 504, 

506, 510, 514, 526, 533, 563-

5, 574, 637, 676 

Rā’if Yesārī Bey (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin kayınbirāderi 

Doktor; Rā’īf adıyla da geçiyor) 

247, 396, 433, 621, 684, 699, 

723, 799, 809 

Rāmiz Ağa (muṣāḥiblerden) 370 

Rāmiz Mollā 171 

Ranceski Katroy (Kars Şūrāsı Rus Üyesi Radjinski Matroi) 526 
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Rāşid (esmer polis) 209-10 

Rāşid Bey (Nurullāh ve Ṣabūr Beylerin büyük birāderi, Sāmī 

Efendi’nin oğlu) 

747 

 

Rāsih Efendi (Antalya Meb‘ūsu) 643 

Rāsih Efendi (Niğde Belediyye Re’īsi) 65, 636, 697 

Rāsim Bey (Kolağası)?→ Rāsim Efendi (Yüzbaşı) 111 

Rāsim Bey (Tarsus'taki iplik fabrikasının ṣāḥibi) 791, 796 

Rāsim Efendi (Yüzbaşı)→ ?Rāsim Bey (Kolağası) 15-6, 23 

Ra’uf Aḥmed Bey 608, 

Ra’uf Bey→ Ḥüseyin Ra’uf Bey [Orbay] (Nāfıa Vekīli, 

Baḥriyye Nāżırı)  

Recā‘ī Bey (Mabeyn-i Hümāyūn Müdīri) 100, 345 

Receb Ağa (Ḥācī) 769 

Re’fet Paşa (Livā) 525 

Re’fet Paşa (Dāḫiliyye Vekīli Müdāfa‘a-i Milliyye Vekīli, 

Re’fet Bey adıyla da geçiyor) 

612, 633-4, 719, 725, 759, 784 

 

Re’fet Bey 589, 604 

Ref‘ī Cevād Bey [Ulunay] 447 

Refīḳ Bey (Baḥriyye Neżāreti muḥāsebeciliğinden müsta‘fī) 145, 147 

Refīḳ Bey (elyevm Defter-i Ḫāḳānī Neżāreti Mu‘āvini ve 

a‘yāndan merḥūm Müşīr Edhem Paşa’nın dāmādı) 

208 

 

Refīḳ Bey (Ḫazīne Ketḫüdāsı) 304 

Refīḳ Bey (Konya Meb‘ūsu) 788 

Refīḳ Bey (Manyasīzāde) 602, 737, 764 

Refīḳ Bey→ (Da‘vā Vekīli Maḥmūd Refīḳ Bey)  

Refīḳ Efendi (Şeyḫülislām-ı Esbaḳ) 689 

Remzī Efendi (Muğla mu‘āvinliğinden tahvīl-i me’mūriyyet 

eden) 10 

Reşād→ Meḥmed V. (Sulṭān Meḥmed V. Reşād)  

Reşād Bey→ Muṣṭafā Reşād Bey (Polis Müdīriyet-i ‘Umūmīsi 

Ḳısm-ı Siyāsī Müdīri Ḳā’im-i Maḳām, Mutaṣarrıf Muṣṭafā 

Reşād Bey) 

 

 

Reşād Bey (Bolu Mutaṣarrıfı)→ ?Muṣṭafā Reşād Bey (Polis 526 
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Müdīriyyet-i ‘Umūmīsi Ḳısm-ı Siyāsī Müdīri Ḳā’im-i Maḳām, 

Mutaṣarrıf Muṣṭafā Reşād Bey) 

 

 

Reşād Ḥikmet Bey (Ḫāriciyye Müsteşārı) 476, 478 

Reşīd (Birāderzāde Rıẓā'nın oğlu) 289, 299, 801 

Reşīd (Ḥüseyin Kāmī’nin refīḳi mevḳūf) 232-3 

Reşīd ‘Ākif Paşa (Şūrā-yı Devlet Re’īsi) 389, 391-2, 477 

Reşīd Bey (‘Adliyye Müfettişi) 742 

Reşīd Bey (Bāḳībeyzāde, Burdur Meb‘ūsu Ḥüseyin Bey’in 

ağabeyi) 628 

Reşīd Bey (Ḳudüs-i Şerīf Mutaṣarrıfı, Đkinci Mābeyinci, 

Dāḫiliyye Nāżırı) 

 

206, 219, 225, 227, 246-7, 

258, 261, 264-5 

Reşīd Bey (Hilāl-ı Aḥmer Ṭabībi Ürgüblü)→ Reşīd Sāmī Bey 

(Isparta ve Antalya'da Hilāl-ı Aḥmer Ṭabībi Ürgüblü Doktor; 

Reşīd Bey adıyla da geçiyor)  

Reşīd Bey (Reji Muḥāsebe-i ‘Umūmīye Müdīri) 660 

Reşīd Bey (Sulṭān ‘Abdülḥamīd'in Kātib-i Ḫuṣūṣīsi) 508 

Reşīd Bey (Telgraf Müdīri) 633 

Reşīd Paşa (Ḫāriciyye Nāżırı) 392 

Reşīd Paşa (Ma‘ārif Nāżırı) 603 

Reşīd Paşa (Viyana Sefīri) 104 

Reşīd Sa‘dī Bey (Ḥāmid Cemīl Bey'in ḫālazādesi) 597-8, 604 

Reşīd Sāmī Bey (Isparta ve Antalya'da Hilāl-ı Aḥmer Ṭabībi 

Ürgüblü Doktor; Reşīd Bey adıyla da geçiyor) 

622, 629, 635-6, 683, 695, 

780, 797, 808 

Restin (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'ye bakan sister) 577 

Rıf‘at Bey (Mi‘mār) 99 

Rıf‘at Bey (Akçakayalızāde) 745, 747 

Rıf‘at Bey (Ayan Re’īsi) 353, 356, 391, 398-9, 409, 416 

Rıf‘at Bey (Beyoğlu Muḳāvelāt Muḥarriri) 99-100, 136-7, 172-4 

Rıf‘at Bey (Ḳayṣeriyye Meb‘ūsu) 767 

Rıf‘at Bey (Māliyye Nāżırı) 248, 251, 305, 311, 313-4, 335 

Rıf‘at Efendi (Anbar Me’mūru) 323 

Rıf‘at Efendi (Ankara Müftīsi) 637 
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Rıf‘at Efendi (eşrāftan) 669 

Rıf‘at Efendi (Đzmitli Hoca) 443-4, 523 

Rıf‘at Efendi (Nevşehir Re’īsi) 683 

Rıf‘at Efendi (Selānikli Doktor) 153, 155-7 

Rıf‘at Efendi (Sivas Polis Müdīri) 569 

Rıf‘at Efendi (Taşköprülü, Kesriyye Mu‘āvini) 10 

Rıf‘at Efendi (tütüncübaşının arkadaşı) 185 

Rıf‘at Ḥüsāmeddīn Paşa (Doktor) 203 

Rıf‘at Paşa (Paris Sefīri, Ḫāriciyye Nāżırı) 24, 54, 227, 307 

Rıẓā Bey (sevḳiyyāta me’mūr binbaşı) 643 

Rıẓā Bey (Bursa Meb‘ūsu) 162, 197 

Rıẓā Bey (Yaḥyā ve Ḥācī Beylerin aḳrabāsı Ḥamīdli Meb‘ūs) 650 

Rıẓā Bey (Isparta Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 696 

Rıẓā Bey (Fu’ād Bey’in babası Rusçuklu) 614 

Rıẓā Bey (Trabzonlu Binbaşı; Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından) 500, 526, 676 

Rıẓā Bey (yeğen) 

 

 

 

4, 7, 107, 147, 155, 162, 166, 

184, 217, 233-4, 239-40, 246, 

249, 291, 294, 347, 577, 579, 

717, 797, 799, 801 

Rıẓā Efendi (eşrāftan) 652 

Rıẓā Efendi (Kātib-i ‘Adl Antalya) 615 

Rıẓā Efendi (Müftī-yi Belde (Niğde)) 65 

Rıẓā Efendi (Telgraf Neżāreti Me’mūrīn Ḳalemi Müdīri) 213 

Rıẓā Efendi (Vilāyet Tercümānı Giridli) 614 

Rıẓā Ḥāmid Bey (Bursa Meb‘ūsu) ?→  Rıẓā Bey (Bursa 

Meb‘ūsu) 525 

Rıẓā Nūr Bey (Sinobī) 39, 720 

Rıẓā Paşa (Ser‘asker-i Sābıḳ, Rıẓā Efendi adıyla da geçiyor) 37, 57, 66 

Rıẓā Paşa (Topçu Ferīḳi a‘yāndan) 497, 507, 693 

Rıẓā Tevfīḳ Bey (Feylesof Doktor) 240, 243, 497, 559, 705 

Rizo (Sarafim'in kardeşi) 763, 796 

Roçild 336 

Rūşen Ağa 243 
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Rūşen Eşref Bey  516 

Rüstem (Es‘ad Paşa Ṭopṭānī'nin ḳātili Arnavud) 529 

Rusya Roma Sefīri 76 

  

Ṣabāḥeddīn (?Ṣabāḥeddīn Paşa ? Prens Ṣabāḥeddīn) 317 

Sābit Bey (?Esvābcıbaşı Sābit Bey) 389 

Sābit Bey (Erẓurūm Sivas ve Ḫarpūṭ Vālī-i Sābıḳı Kemāḥlı 

Meḥmed Sābit Bey) 

 

 

440-1, 454, 464, 482, 499, 

522-3, 533, 542, 566, 572, 

575, 629, 639, 669, 687, 691, 

722, 736, 771, 776, 784 

Sābit Bey (Esvābcıbaşı) 

 

44, 100, 103, 181-3, 295, 300-

2, 336, 348, 362, 369 

Sābit Bey (Hey’et-i Đstinṭāḳiyye a‘ẓāsından ‘asker) 431 

Sābit Đḥsān Bey (Polis Müdīriyet-i ‘Umūmiyyesi eṭibbāsından) 396, 406 

Ṣabrī Bey (Niğdeli) 25 

Ṣabrī Bey (Posta Müdīri Meḥmed Ṣabrī Bey Ankara) 

 

 

 

615, 633, 635-6, 639, 654, 

666, 673, 676-7, 686-7, 689, 

693, 703, 710-1, 719, 734-5, 

737, 746, 758-9, 773, 785, 790 

Ṣabrī Bey (Saruhan Meb‘ūs-ı Sābıḳı) 499, 520, 526, 530, 543 

Ṣabrī Bey (Tütün tāciri Selānikli) 607-8 

Ṣabrī Efendi→  ?Muṣṭafā Ṣabrī Efendi (Şeyḫülislām) 56 

Ṣabrī Efendi (Şeyḫülislām)→  Muṣṭafā Ṣabrī Efendi 

(Şeyḫülislām) 417, 493 

Ṣabrī Efendi (Tokadlı) (?Muṣṭafā Ṣabrī Efendi (Şeyḫülislām)) 156 

Ṣabrī Efendi 623 

Ṣabūr Bey (Nūrullāh Bey'in ağabeyi) 747 

Sa‘deddīn Paşa (Sa‘deddīn Paşa Köşkü) 393 

Sa‘deddīn (Nevşehirli Dervīşbeyzāde Meḥmed Bey'in oğlu) 681 

Sa‘dī (Kumandan Fu’ād Bey'in şöförü Ürgüblü) 782 

Sa‘dī Efendi (Ürgüb’de Ḥākim) (?Ḳāḍī Sa‘dī Efendi) 716, 733, 749, 811 

Sa‘dī Efendi (Ürgüb’de Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin dayızādesi 

Ḳāḍī) 

622, ?626, 631, 661, 664-5, 

670, 675, 678, 689, 694, 712, 
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723, 737, 742, 750, 767, 776, 

795, 808 

Ṣādıḳ Bey 683 

Ṣādıḳ Bey (Đ’tilāf Fırḳası Re’īs-i Sānīsi Mīralay) 

 

29-33, 156, 172-3, 199, 225-7, 

233 

Ṣadīḳ Bey (Ḥācī, Kemāḥ'ta) 639 

Ṣadreddīn Bey (Dersa‘ādet Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 224-5, 228 

Ṣafvet Bey (Mühendis) 655 

Ṣafvet Efendi (Tedḳīḳ-i Mü’ellefāt-ı Şer‘iyye Meclisi Re’īsi 

Urfalı Şeyḫ) 

713 

 

Ṣāḥib Mollā Bey (Đbrāhīm Bey'in pederi) 8, 59, 272 

Ṣāḥib-i Şaḳāyıḳ 692 

Sa‘īd (Cemāleddīn Efendi'nin yeğeni) 235-6 

Sa‘īd (Kāmil Paşa’nın oğlu) 189-90 

Sa‘īd Bey (Kırşehir Mutaṣarrıfı) 

 

651, 654-5, 660, 677, 697, 

702, 704 

Sa‘īd Bey (Ma‘ārif Re’īsi, Ma‘ārif Nāżırı) 8, 169, 193-4 

Sa‘īd Bey (Manṣūrīzāde Saruhan Meb‘ūsu) ?→ (Đzmir 

Meb‘ūsu Esbaḳ Manṣūrīzāde) 

155 

 

Sa‘īd Bey (Manṣūrīzāde) ?→ (Đzmir Meb‘ūsu Esbaḳ 

Manṣūrīzāde) 

559 

 

Sa‘īd Bey (Đzmir Meb‘ūsu Esbaḳ Manṣūrīzāde) 610-1, 613, 614 

Sa‘īd Bey (Mühendis) 301 

Sa‘īd Bey (Sa‘īd Ḥalīm Paşa’nın maḫdūmu Prens) 792 

Sa‘īd Bey (Şūrā-yı Devlet Tanżīmāt Re’īsi) 197 

Sa‘īd Bey (Uluborlu Ḳā’im-i Maḳāmı) 609, 625, 674, 759 

Sa‘īd Efendi (Akçaşarlı) ?→ Sa‘īd Efendi (Ḳāḍī) 667, 735, 738, 796, 799 

Sa‘īd Efendi (Ḳāḍī)  705-6, 729 

Sa‘īd Efendi (Ḳāẓī‘asker) 681 

Sa‘īd Efendi (Meşīḫat Müsteşārı) 238, 271, 297 

Sa‘īd Mollā 496-7, 787 

Sa‘īd Paşa (A‘yān Re’īsi, Şūrā-yı Devlet Re’īsi, Re’īs-i 

Meclis-i Millī, Ṣadr-ı A‘żam Küçük Sa‘īd Paşa) 

6-9, 21, 32, 36-40, 42-44, 47, 

49-50, 52-4, 62, 68, 70, 72, 74, 
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77, 92, 94, 97, 101, 103-4, 

117-8, 125, 127, 129-33, 136, 

138-41, 145, 158, 161, 167, 

175, 178-9, 226, 251, 266, 

276, 286, 295, 305, 311-[2], 

336, 489, 765 

Sa‘īd Paşa (Đstanbul Muḥāfızı Mīrlivā) 495, 524- ?5 

Sa‘īd Paşa (Kātib-i ‘Umūmī)→ Sa‘īd Ḥalīm Paşa (Ḫāriciyye 

Nāżırı, Şūrā-yı Devlet Re’īsi, Ṣadr-ı A‘żam Prens, Prens Sa‘īd 

Paşa adıyla da geçiyor  

Sa‘īd Paşa (Meḥmed ‘Alī Paşa’nın oğlu Sa‘īd Ḥalīm ve ‘Abbās 

Ḥalīm Paşaların ‘amūcaları) 

459 

 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa (Ḫāriciyye Nāżırı, Şūrā-yı Devlet Re’īsi, 

Ṣadr-ı A‘żam Prens, Prens Sa‘īd Paşa adıyla da geçiyor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-60, 97, 104-5, 110, 114-5, 

117-9, 163-5, 175, 180, 232, 

239, 248, 251, 288, 295, 298, 

305, 307, 309, 311, 313-4, 

316, 318-[-19-20]-21, 328, 

342-[3], 345, 349, 367, 380-1, 

384, 395, 409-10, 412, 415, 

435-6, 452, 457-9, 463, 465-6, 

469, 473, 475, 480, 484, 486, 

490, 492, 494, 497, 502, 509, 

518, 525, 533, 535, 539, 546, 

549, 577, 585, 676, 710, 748, 

754, 770, 772, 775, 785, 787, 

791-2, 800, 807 

Ṣalāḥ Cimcoz Bey (Ḳalem gazetesi ṣāḥibi) 

 

220, 395, 441, 443, 464, 483, 

501, 560, 579, 676 

Ṣalāḥeddīn (merḥūm) 425 

Ṣalāḥeddīn Bey (Dāmād) 416 

Ṣalāḥeddīn Bey (Nāfı‘a Ḳalem-i Maḫṣūṣ Müdīr Mu‘āvini) 224 

Ṣalāḥeddīn Efendi (Sulṭān Murād'ın şehzādesi) 366-8 

Ṣalāḥeddīn-i Eyyūbī (Ṣalāḥeddīn-i Eyyūbī Medresesi) 388 
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Ṣāliḥ (Erenlerin Ḥāfıż) 686 

Ṣāliḥ (Ḳahveci, aşçı Ümmühān Kadın'ın birāderi Evliyā'nın 

hemşīresi) 

795 

 

Ṣāliḥ ‘Ārif Bey (Galata Mekteb-i Sulṭānīsi Müdīri; Ṣāliḥ Bey 

adıyla da geçiyor) 

710, 760, 792 

 

Ṣāliḥ Bey (Şeyḫ Sünūsī yāveri) 622 

Ṣāliḥ Efendi (Erẓurūm Meb‘ūsu) 743 

Ṣāliḥ Paşa (a‘yāndan) 289 

Ṣāliḥ Paşa (Baḥriyye Nāżırı, Ṣadr-ı A‘żam Ṣāliḥ Ḫulūṣī Paşa 

[Kezrak]) 

500, 577, 635, 642, 646, 649, 

654 

Ṣāliḥ Paşa (Dāmād, Ṭāhir Ḫayreddin'in kardeşi, Münīre 

Sulṭān'ın zevci) 

156, 178, 247, 317, 325-7 

 

Ṣāliḥ Paşa (Seryāver) 119, 138, 336, 344 

Ṣāliḥa Sulṭān 300 

Sālim 28 

Sālim (Mülāzım) 211 

Sālim Bey (Ṭayyāre Binbaşı) 699 

Sālim Efendi (Topçu) 29 

Salamon Elḫaẕaf Maḫdūmları (Rodos’ta Banka) [622] 

Sāmī Bey 148 

Sāmī Bey (Mīralay) 527, 693 

Sāmī Efendi (Nūrullāh, Ṣabūr ve Rāşid Beylerin babaları) 747 

Sāmiḥ Bey 638 

Samuel Efendi (merkez me’mūrlarından) 210 

Sārā 670 

Sarafim 796 

Sason Efendi 148-9 

Ṣāṭı‘ Bey 589-90 

Sazanof (Rusya Ḫāriciyye Nāżırı) 76, 116-7, 279 

Sedād → ?Sedād (Behcet Bey’in maḫdūmu) 623, 629 

Sedād (‘Ārif Bey'in çocuğu) 403 

Sedād (Behcet Bey’in maḫdūmu) 618, 670 

Ṣafā Bey (Mutaṣarrıf) 625 
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Ṣefer Bey (Yüzbaşı, Amasya Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı Sırrī Bey'in 

birāderi) 

568 

 

Selīm Baz Efendi 10 

Selīm Efendi (Şehzāde) 567 

Selīm Efendi (Sivas Vilāyeti Sermühendisi Macar) 782 

Selīm I (Yavuz Sulṭān Selīm) 368-9 

Selli (Mīrlivā J. B. Selli) 553 

Senyeddīn Bey (Ḥuḳūḳ Müşāviri Mu‘āvini) 105 

Serferāz Kadın (Süleymān Efendi'nin vālidesi) 187 

Serkiz Kalfa (Serkis Balyan; Serkis adıyla da geçiyor) 369-70 

Servet Bey (Taşlıca Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı) 333 

Servetsezā Kadın (Sulṭān ‘Abdülmecīd'in Başkadını) 363 

Sesil (Lord Rober Sesil) 551-2, 556 

Seyyid → ?Seyyid Bey (Fırḳa Re’īsi Đzmir Meb‘ūsu) 30 

Seyyid ‘Abdülḳādir Efendi (a‘yāndan) 196 

Seyyid Bey (a‘yāndan) 506, 525, 580, 608, 759 

Seyyid Bey (Fırḳa Re’īsi Đzmir Meb‘ūsu) 

 

47, 59, 122-3, 147, 153-6, 

166-7, 170 

Seyyid Bişr (Đskenderiye’den) 507 

Seyyid Paşa (Đstanbul Muḥāfızı) 416, 432, 492-3 

Seyyid Paşa (Selānik Kumandanı) 154 

Seyyidī Efendi (Ḳāḍī) 714 

Sezā’ī Bey (Sāmīpaşazāde; a‘yāndan Ḥalīm Bey’in birāderi) 163-4 

Sezā’ī Bey (Samsun Mutaṣarrıfı) 670, 678, 691, 698, 712, 716 

Ṣıddīḳ Bey (Kemāḥ eşrāfından) 629 

Sinabyan Efendi (Nāfı‘a Nāżırı) 42, 44, 52, 54, 64 

Sini (Đstanbul'da Đtalyan Doktor) 598 

Sir Barkley 94-5 

Sırb Muraḫḫaṣı 306 

Sīret Bey→ ?Sīret Bey (yeni Maṭbū‘āt Müdīri) 156 

Sīret Bey (yeni Maṭbū‘āt Müdīri) 172 

Sırrī Bey (Gürcü, Amasya Mutaṣarrıf-ı Sābıḳı, Esbaḳı) 565, 640 

Sırrī Bey (Đzmit Meb‘ūsu) 637-8 
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Sırrī Bey (Rüsūmāt Müdīr-i Esbaḳı) 587 

Sırrī Paşa (merḥūm) 1 

Soghomon Tehlirian [653] 

Su‘ād Bey (Ḫāriciyye Vekāleti Müsteşārı) 642, 724 

Ṣubḥī Bey (Āmedci) 364, 641 

Ṣubḥī Bey (Şehremīni) 18 

Ṣubḥī Paşa (Şūrā-yı Devlet a‘ẓāsından) 148 

Sucuzāde 727 

Sucuzādeler 665, 691 

Sūdī Bey→ Süleymān Sūdī Bey (Lazistān Meb‘ūsu; Sūdī Bey 

adıyla da geçiyor)  

Süleymān (Ḳānūnī Sulṭān Süleymān) 560, 613, 692 

Süleymān Afşar Efendi (Müftī) 637 

Süleymān Bey (‘Alī Bey'in büyük maḫdūmu, Nevşehir 

Maḥkemesi’nde a‘ẓā) 

662, 665, 681 

 

Süleymān Bey (Ṣadāret yāveranından) 49, 249 

Süleymān Bey (Tulcalı) 589, 597 

Süleymān Dede (Mevlid-i Şerīf sahibi) 659 

Süleymān Dede (Mi‘rāciyye ṣāḥibi) 503 

Süleymān Efendi 703 

Süleymān Efendi (‘Abdülmecīd'in şehzādesi) 187 

Süleymān Efendi (Enderūn'daki ẕāt) 301 

Süleymān Efendi (Endifli Posta Müdīri Ürgüblü) 687, 693 

Süleymān Efendi (Ḫāce) 666 

Süleymān Efendi (Sarıbaşzāde Mu‘allim) 719, 736, 742 

Süleymān Efendi (Ürgüb Nümūne Mektebi Müdīri Ḫāce) 652, 702, 786 

Süleymān Paşa (Dīvān-ı Ḥarb Re’īsi Kazak) 230-2 

Süleymān Fā’iḳ Paşa 541 

Süleymān Nażīf Bey 215, 220, 495, 525, 566-7 

Süleymān Necmī Bey (Trabzon Vālīsi) 564, 580 

Süleymān Nu‘mān Paşa (Doktor) 

 

427, 439-441, 460, 513, 523, 

548, 561, 569, 576, 580, 586, 

759 
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Süleymān Paşa 562 

Süleymān Paşa ((1293) Rusya Muḥārebesi’nde kumandan olan 

ve ondan muḳaddem ‘Abdül‘azīz Ḫān-ı Merḥūm’un ḫal‘inde 

Mekteb-i Ḥarbiyye Nāżırı bulunan Müşīr Süleymān Paşa) 

222,229 

 

 

Süleymān Sūdī Bey (Lazistān Meb‘ūsu; Sūdī Bey adıyla da 

geçiyor) 

 

 

443, 520, 524, 530, 543, 559, 

569, 575-6, 595-6, 599, 611, 

620, 693, 779 

 

Süreyyā Bey (Arnavud Ferīd Paşa’nın kardeşi) 156 

Süreyyā Bey (Berāt Meb‘ūsu) 143-4 

  

Şa‘bān Efendi (Mülāzım, Ḳayṣeriyyeli, jurnallerin tedḳīḳine 

me’mūr komisyon a‘ẓāsından) 

40-1, 174, 227 

 

Şādī Bey (Yüzbaşı) 432, 632 

Şādiyye Sulṭān 170, 271-2 

Şafaḳzāde (Ispartalı ḫaṭṭāṭ) 473 

Şahāb Efendi (Niğde'den) 640 

Şahbāz Efendi (Mekteb-i Ḥuḳūḳ'ta Muṣṭafā Ḫayrī Efendi'nin 

mu‘allimi) 

578 

 

Şākir Bey (Sābıḳ Emniyet-i ‘Umūmīye Müdīri Yozgad 

Meb‘ūsu) 

73, 214-5, 219, 234, 237-8, 

247, 270 

Şākir Efendi (eşrāftan) 652 

Şākir Efendi (Mūṣul Đstīnāf Başkātibi) 11 

Şākir Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı) 493 

Şākire Hanım (Ḫalīl Paşa’nın kerīmesi) 682 

Şemseddīn Ağa 369-70 

Şemseddīn Bey (Erkān-ı Ḥarbiyye binbaşılarından Menzil 

Kumandanı) 

631 

 

Şemseddīn Bey (Ḥākim-i Münferid) 798 

Şemseddīn Efendi (Niğde Bidāyet Maḥkemesi a‘ẓāsından, 

bilāḫere Ürgüb Bidayet Re’īsi) 

689, 703, 716, 721, 724, 730 

 

Şemseddīn Efendi (Şeyḫ Ṭayyib Efendi'nin maḫdūmu Ḥācī 

Bayram-ı Velī aḥfādından Ankara Meb‘ūsu) 

634-5, 638, 641 
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Şeref Bey (Edirne Meb‘ūsu) 

 

491, 532, 589, 783-4, 788-9, 

795, 797, 799 

Şeref Bey (Muḳāvelāt Muḥarriri) 509 

Şefīḳ Efendi (Ṭabīb Binbaşı) 410, 427 

Şefīḳ Elmü’eyyed (Şāmlı) 157 

Şerīf Bey (Edirne Meb‘ūsu Meḥmed Şerīf Bey) 525, 566, 782 

Şerīf Bey (Mekteb-i Ḥuḳūḳlu Mülāzım) 228 

Şerīf Ca‘fer Paşa (Şerīf ‘Alī Ḥaydar Bey’in birāderi) 180, 190, 236, 280, 291, 319 

Şerīf Ḫayrī (Bādemağacı nāḥiyyesi müdīri) 623 

Şerīf Ḥüseyin (Emīr-i Mekke) 388, 539, 545-6 

Şerīf Kadın (mü’eẕẕin merḥūm Aḥmed Efendi’nin refīḳası 

aşçı) 

730, 755, 770, 781, 783 

 

Şerīf Paşa (Dāmād, Şūrā-yı Devlet Re’īsi) 197, 392 

Şevket Bey (Rodos’ta eşrāftan Bandırma Ḳā’im-i Maḳām-ı 

Sābıḳı) 

620, 622, 639 

 

Şevket Bey (Çanakḳal‘e Kumandanı Mīralay) 491, 759 

Şevket Bey (Debre Meb‘ūsu) 169 

Şevket Bey (Faḫrī Paşa’nın yāveri) 472 

Şevket Bey (Mīralay)→ Şevket Bey (Çanakḳal‘e Kumandanı 

Mīralay)  

Şevket Bey (Rodos'ta Müderriszāde) 689 

Şevket Bey (Yüzbaşı) 757 

Şevket Efendi (eşrāftan) 683 

Şevket Efendi (Fetvāḫāne-i ‘Ālī mümeyyizlerinden) 368 

Şevḳī Bey (Dārülfünūn idāre me’mūru) 220, 223 

Şevḳī Bey (Ḫāriciyyeden bir kātib) 319 

Şevḳī Bey (mühendis) 637 

Şeyḫ ‘Alī (mütevellī) 657 

Şeyḫ ‘Azīz Efendi (Hindli Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib’in 

telāmīẕinden) 

469, 484 

 

Şeyḫ Efendi (Reşādetlu Ḥācī Şeyḫ Efendi) 727 

Şeyḫ Es‘ad Şakīr 338 

Şeyḫ Ḥaẓretleri 623 
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Şeyḫ Ḥüseyin Efendi (Hindli)→ Ḥüseyin Efendi (Hindli Şeyḫ)  

Şeyḫ Đmdādullāh Efendi→ Đmdādullāh Efendi (Şeyḫ)  

Şeyḫ Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib Efendi→  Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib 

Efendi (Hindli Şeyḫ)  

Şeyḫ Sünūsī Seyyid Đdrīsī (Şeyḫ Sünūsī Seyyid 

Aḥmedüşşerīf’in birāderi) 

592-3, 603 

 

Şeyḫ Sünūsī Seyyid Aḥmedüşşerīf 388-9, 506, 515, 592, 622 

Şükrī (‘Osmān Fu’ād Efendi'nin Alman ḫidmetçisi) 596 

Şükrī (Rıẓā Bey yetiştirmesi) 717 

Şükrī Bey (Dāḫiliyye Mektubcusu) 97 

Şükrī Bey (Ġurebā Ḫastaḫānesi Serṭabībi) 632 

Şükrī Bey (Ma‘ārif Nāżırı Aḥmed Şükrī Bey) 

 

 

 

 

248, 251, 253, 259, 267, 271, 

305, 310, 313, 315, 322-5, 

329, 371, 373, 377, 387-8, 

409, 436, 464, 525, 539, 545, 

584 

Şükrī Bey (Muhacirīn Müdīri; Muhācir Şükrī adıyla da 

geçiyor) 

443, 473, 500-1, 523, 565, 

580, 748 

Şükrī Efendi (Esbaḳ ‘Adliyye Nāżırı) 79 

Şükrī Efendi Hoca (‘Adliyye Müsteşār-ı Esbaḳı ṣudūrdan) 170, 357 

Şükrī Paşa (Ser‘asker Rıẓā Efendi'nin oğlu) 37-8, 57-9 

  

Ṭāhir Bey (beylerin meşhūr dedeleri Nevşehirli) 682 

Ṭāhir Bey (Bursa Meb‘ūsu) 29 

Ṭāhir Efendi (Akçaşarlı) 741 

Ṭāhir Efendi (Aksarāylı) 695 

Ṭāhir Efendi (Sivas’ta Maḥkeme-i Temyīz a‘ẓāsından) 673, 677 

Ṭāhir Efendi (eşrāftan) 652 

Ṭāhir Efendi (Sa‘īd Efendi'nin birāderi ḳarye imāmı) 738 

Ṭāhir Efendi (Yüzbaşı) 527 

Ṭāhir Ḫayreddīn (Dāmād Ṣāliḥ Paşa’nın kardeşi) 156 

Taḥsīn (Polis Müdīri) 708 

Taḥsīn Bey (Erẓurūm Vālīsi) 491, 522-3 
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Taḥsīn Bey (Erẓurūm-Van-Bitlis Müfettişi) 388 

Taḥsīn Bey (Đzmir Meb‘ūsu) 810 

Taḥsīn Bey (‘Ömer Bey'in maḫdūmu) 403 

Taḥsīn Bey (şimdiki Van Vālīsi kā’im-i makām) 347 

Taḥsīn Bey (Sūriyye Vālīsi) 526, 531 

Taḥsīn Bey (Vālī (?Sūriyye Vālīsi ?Erẓurūm Vālīsi)) 567 

Taḥsīn Bey (Yāver, a‘yāndan Ferīḳ Ḥüsnī Paşa’nın maḫdūmu 

Đzmir Vālīsi Raḥmī Bey'in kayınbirāderi) 

351-2 

 

Ṭal‘at Bey (Küçük) 773 

Ṭal‘at Bey (Mi‘mār) 268-9 

Ṭal‘at Paşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6, 11, 14-6, 19-21, 23-5, 28-

31, 33, 42, 44, 47, 50, 54, 56, 

59-61, 63-4, 70, 72, 74, 80-2, 

84-6, 91-2, 94, 96-9, 103-4, 

106, 108-11, 113-115, 118, 

120-6, 128-131, 134-5, 137-8, 

140-1, 144, 151, 158, 165-9, 

175, 180, 184, 188-9, 199-202, 

238-9, 249-51, 254, 275, 278-

82, 286-9, 291, 297, 299, 309-

10, 316, 318-30, 335, 340, 

342-3, 348, 361, 365-6, 371, 

373-7, 379, 381-5, 387-8, 390, 

521, 535, 546, 597, 602, 605, 

650, 656, 666, 680, 699, 737, 

787 

Taşkın Paşa 739-40 

Tavşanikin Mamleyeti (Kars Emniyet Müdīri Tauchitgin 

Memlejeff) 

525 

 

Ṭayyib Efendi (Şeyḫ) 634 

Teodora (Rum ḫidmetçi kız) 393 

Teodoraki 724 

Tevfīḳ (Kolordu Đstiḫbārāt Ẓābiṭi) 694 
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Tevfīḳ Bey (‘Abdurraḥmān Bey'in kayınbirāderi) 260 

Tevfīḳ Bey (‘Adliyye Müfettişi, ‘Adliyye Vekāleti 

Müsteşārı)→ Tevfīḳ Fikret Bey (Antalya ‘Adliyye Müfettişi)  

Tevfīḳ Bey (Kırşehri ṣıḥḥiyye seyyār me’mūrlarından 

‘Arabsunlu) 

660 

 

Tevfīḳ Bey (Ḥuḳūḳtan me’ẕūn da‘vā vekīli-a‘ẓā mülāzımı) 10 

Tevfīḳ Bey (Đkinci Mābeyinci, Başmābeyinci, Serḳurenā adıyla 

da geçiyor) 

 

18, 47, 88-9, 101, 132, 139, 

262-4, 266-7, 289, 314-5, 336, 

345, 361, 371 

Tevfīḳ Bey (Đḳtiṣād Vekāleti'nde Mümeyyiz Avanoslu) 635 

Tevfīḳ Bey (Jandarma Tabur Kumandanı) 702 

Tevfīḳ Bey (Ḳā’im-i Maḳām) 507, 527 

Tevfīḳ Bey (komşu kilarci merḥūm) 392 

Tevfīḳ Bey (Māliyye Nāżırı) 417 

Tevfīḳ Bey (Mīralay) 527 

Tevfīḳ Bey (Nar eşrāfından Velībeyzāde) 802 

Tevfīḳ Bey (Şehremīni) 119 

Tevfīḳ Bey (Ürgüblü, Ḥarbiyye Neżāreti ketebesinden) 232-3 

Tevfīḳ Efendi 154 

Tevfīḳ Fikret Bey (Adana Đstīnāf Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 787 

Tevfīḳ Fikret Bey (Antalya ‘Adliyye Müfettişi, ‘Adliyye 

Vekāleti Müsteşārı, Tevfīḳ Bey adıyla da geçiyor) 

617, 620, 655, 696-7, 710, 

741, 743-4, 746-7 

Tevfīḳ Hādī Bey 523,570 

Tevfīḳ Hādī Mümtāz (Tevfīḳ Hādī Bey?) 693 

Tevfīḳ Paşa (Ḫāriciyye Nāżırı) 601 

Tevfīḳ Paşa (Ḫidiv) 508 

Tevfīḳ Paşa (Londra Sefīri, Ṣadr-ı A‘żam Aḥmed Tevfīḳ 

[Okday]) 

 

 

 

41, 69-70, 72, 77, 90, 94-5, 

101, 116-7, 130, 132-3, 179, 

251, 253-4, 266, 297-8, 302-3, 

316, 392, 479, 507, 577, 586, 

640, 649 

Todoraki Efendi 750 

Todoraki Đlyadi 792 
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Torun Efendi (Ḥācī) 747 

Tosun Bey (Ajans Müdīri)→ Ḥüseyin Tosun Bey (Türkiye 

Ajansı Müdīri)  

Tosunoğlu (Hıristiyan tüccār) 669, 764 

Tripani (Prens ‘Abbās Ḥalīm Paşa’nın Müdīr-i Umūru) 583 

Turgud Re’īs (Ṭrāblusġarb Vālīsi, Ḳānūnī Süleymān 

zamānında Malta’nın fetḥine gelen) 

560 

 

Ṭurḫān Paşa (‘Abdülḥamīd-i Sānī zamānında vekīl, ḳudemā-yı 

süferādan Arnavud, daha sonra Arnavudluk’a kaçan 

(?Petersburg Sefīri Ṭurḫān Paşa)) 

599 

 

 

Ṭurḫān Paşa (Petersburg Sefīri) 76, 116, 279 58, 137 

  

‘Ubeydullāh Efendi (Đzmir meb‘ūslarından) 357 

  

Ümmühān Kadın (Aşçı) 795, 807 

  

Vafiyadis Đstefan (Kars Şūrāsı Rum Sosyal Yardım Bakanı 

Vafiades Stefani) 

510, 525 

 

Vāḥid (Şeyḫ Ḥüseyin Efendi'nin yeğeni) 467, 469, 484 

Vaḥīd Aḥmed Efendi (Hindli Şeyḫin yanında bulunan) 557 

Vaḥīdeddīn Efendi (Sulṭān Meḥmed VI. Vaḥīdeddīn, Ẕāt-ı 

Ḥaẓret-i Pādişāhī adıyla da geçiyor) 

 

68, 79, 89, 93-4 196, 264, 324, 

344, 390-1, 476, 478, 494, 

498, 515, 532, 642, 768 

Vāmıḳ Efendi (Doktor, Selānikli) 396-7, 401, 403 

Vartkes Efendi 43 

Vaṣfī (Đstīnāf Mu‘āvin-i Sānīsi) 11 

Vaṣfī Bey (Karesili)→ ?Vaṣfī Efendi (Karesi Meb‘ūsu) 418 

Vaṣfī Bey (Siroz Ticaret Re’īsi)  10 

Vaṣfī Efendi (Karesi Meb‘ūsu) 56 

Vaṣfī Efendi/Ḫāce (evvelce Kartal ḳaẓāsı ḳāḍīlığında 

bulunmuş olan Vaṣfī Efendi, ‘Adliyye Nāżırı) 

492-3, 516, 540 

 

Vāṣıf (Enderūnī) 626 

Vāṣıf Bey (Mīralay Kara Vāṣıf) 491, 523-4, 580, 759 
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Vaṣṣāf (Birāderzāde Rıẓā'nın oğlu) 299, 801 

Vecdī Efendi (Na‘īm Efendi'nin dāmādı Niğdeli) 803 

Vedād (Behcet Bey’in maḫdūmu) 611 

Vedād (Giridli ‘Azmī Bey'in köşkünde) 609 

Vedgvon (Mister) (Wedgwon) 557 

Vehbī Bey (Karesi Meb‘ūsu, Ma‘ārif Vekīli Meḥmed Vehbī) 750, 770, 788, 791 

Vehbī Bey (Ma‘ārif Vekīli)→ Vehbī Bey (Karesi Meb‘ūsu, 

Konya Meb’ūsu, Ma‘ārif Vekīli Meḥmed Vehbī)  

Vehbī  Bey/Efendi (Niğde Meb‘ūsu Aksarāylı) 

 

 

 

617, 625, 638-40, 647, 649, 

660, 685, 695-7, 704, 736, 

740, 750, 778, 782, 789-90, 

799 

Vehbī Efendi (Konya Meb’ūsu) 638 

Vehbī Efendi (Meclis Re’īslerinden) 634 

Vehīb Bey (Es‘ad Paşa’nın birāderi Binbaşı) 325 

Vehīb Paşa (Ḥicāz Vālīsi) 546, 589, 599 

Veled Çelebi Efendi (Konya Mevlevī Dergāhı Pōstnişīni) 304, 388 

Velī Necdet Bey 443, 585 

Venizelos 534 

Veysel Bey (= Mürsel Bey?) 481 

Vildān Efendi (Debreli Muḳarrir) 358-9 

Vinterton (Binbaşı Kont) (Winterton) 551, 553 

Volter (Voltaire) 627 

  

Yaḥyā (Đmām Yaḥyā) 120, 122 

Yaḥyā Bey (Keskinli) 643-4, 649-50 

Yaḥyā Efendi (Yaḥyā Efendi Türbesi ve Dergāhı) 27, 367-8 

Yaḥyā Efendi (Defterdār Yaḥyā Efendi Cāmi‘i ve Medresesi) 694, 751 

Yaḥyā Reşīd Efendi (Ḳāẓī‘asker) 357 

Yaḥyā Reşīd Efendi (Mıṣır Ḳāḍī-yı Sābıḳı) 46 

Ya‘ḳūb Bey 567 

Ya‘ḳūb Cemīl 319, 381-3, 384 

Ya‘ḳūb Şevḳī Paşa 541 
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Yani (Yani’nin biraḫānesi) 29 

Yāver Paşa 204 

Yektā Bey (eski bendegān-ı şāhāneden) 323 

Yesārī Efendi (Nāfı‘a Nāżırı) 248 

Yesārī Efendi (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin kayınpederi; Yeşil 

Ağa’nın birāderi) 

664, 712, 727, 771 

 

Yeşil Ağa (Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin kayınbirāderi Yesārī 

Efendi’nin birāderi) 

727 

 

Yeşil Ağa (Đsmā‘īl Bey'in oğlu; Aksaray’a tābi‘ Koçhisar’da 

şu‘be-i ‘askeriyyede ‘asker) 

681, 781 

 

Yovakim Efendi (Mübāya‘acı) 

 

686, 708, 724, 752, 772, 778, 

786 

Yūnān Muraḫḫaṣı 306-7 

Yūnus Nādī (Aydın Meb‘ūsu; Yenigün Ṣāhibi ve Sermuḥarriri) 162, 245, 772 

Yūsuf (?Karslı Edirne Ḥükūmet-i Muvaḳḳate Re’īsi) 526 

Yūsuf (Đstanbul'da Balıkpāzārı'nda Ḥācī) 772, 784 

Yūsuf (Sucuoğlu Ḥācī) 752 

Yūsuf Bey (‘Abdülḥamīd’i şehzāde iken düştüğü ḥavuẓdan 

kurtaran) 

187 

 

Yūsuf Bey (Denizli) 762 

Yūsuf Bols (Laẕḳiyye'de Da‘vā Vekīli) 423-4 

Yūsuf Efendi (‘Aḳıllızāde Ḥācī) 678, 690, 701, 743, 761, 764 

Yūsuf Efendi (Mülāzım) 527, 566 

Yūsuf Efendi (Kaẓī‘asker Tikveşli) 357 

Yūsuf Ḥikmet Bey (Ḳāḍīköy Emrāẓ-ı Sāriyye Müfettişi Ṭabīb) 397 

Yūsuf ‘Đzzeddīn Efendi (Velī‘ahd, Yūsuf Efendi adıyla da 

geçiyor) 

[61], 181, 264, 294, 335, 350, 

353, 355, 361, 364 

Yūsuf Kemāl Bey 720 

Yūsuf Kemāl Bey (Ḫāriciyye Vekīli) 793 

Yūsuf Nūrī Bey 10 

Yūsuf Ṭal‘at Efendi 691 

  

Zāhide Hanım (Arpacızāde Ḫāce merḥūmun kerīmesi) 693 
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Żahīreddīn Bey (Taşkın Paşa’nın oğlu) 739 

Żarīf (Ḳāsım Efendi'nin baldızı) 721, 724 

Ẕekā’ī Bey (Māliyye Müsteşārı) 710, 74, 743 

Ẕekeriyā Bey (Edirne Vālīsi Çerkes) 451, 522, 525, 581 

Ẕekeriyā Bey (Đkinci Seccādeci) 338 

Ẕekeriyā Efendi (Avanos Müftīsi Ḥāfıż Aḥmed Efendi'nin 

maḫdūmu) 

802 

 

Ẕekeriyā Efendi (Ḫāce merḥūm Ḥācī) 664 

Ẕekī Bey (merḥūm) 259 

Ẕekī Bey (‘Arabsun Ḳā’im-i Maḳāmı) 669 

Ẕekī Paşa (Sulṭān ‘Abdülḥamīd devrinde vükelādan) 234 

Ẕekī Paşa (Halākārzābitān Grubu’nun varakasını getirenlerden 

Mīrlivā) 

131, 145-6 

 

Ẕekī Paşa (Selānik'te Ordu Müfettişi) 113-4 

Zeyneb Hanım (refīḳanın ‘amūcazādesi; Yeşil Ağa’nın hālası) 772, 781 

Zeynel‘ābidīn (Konyalı) ?→ Zeynel‘ābidīn Efendi 156 

Zeynel‘ābidīn Efendi 56 

Ẕihnī Bey (Çumra Usefā Muḥāsib-i Mes’ūlü) 671 

Ẕihnī Paşa (Ẕihnī Paşa Cāmi‘i) 170, 207 

Ẓiyā Bey (Dīvān-ı Ḥarb Müdde‘ī-i ‘Umūmīsi) 405-6, 418-9 

Ẓiyā Bey (Merkez-i ‘Umūmī a‘ẓāsından Diyārbekirli Ẓiyā 

Gökalp) 

 

 

111, 180, 239, 280, 310, 320, 

341, 343, 366, 371-4, 377, 

379, 385, 387, 436, 501, 523, 

693 

Ẓiyā Bey (Roma’da Đzmid Meb‘ūsu) 

 

589, 591, 593, 611,622, 645, 

710 

Ẓiyā Bey (Yüzbaşı Ḳayṣeriyyeli) 29 

Ẓiyā Bey (Mu‘āvin) 703 

Ẓiyā Bey (Müdde‘ī-i ‘Umūmī) 706 

Ẓiyā Bey (Muḥāsebeci) 109, 177, 271, 332 

Ẓiyā Bey (Mühendis) 704 

Ẓiyā Bey (Şūrā-yı Devlet Başkātibi) 282-3 

Ẓiyā Bey (Yāverlerden) 313 
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Ẓiyā Efendi (Aksarāylı Ḳāḍī) 271 

Ẓiyā Efendi (Evḳāf Maḥkemesi Ḳāḍīsı) 74 

Ẓiyā Emīn (Nevşehirli Doktor Emīn Paşa’nın oğlu) 605 

Ẓiyā Mollā Bey (Lazistān Meb‘ūsu) 190-1, 221 

Ẓiyā Paşa (Māliyye Nāżırı) 134 

Ẓiyā Paşa (Ḥarbiyye Nāżırı) 589 

Ẓiyā Paşa (Nāfı‘a Nāżırı ‘Osmānpaşazāde) 391-2 

Ẓiyā Paşa (Ḫarābāt ṣāḥibi) 220 

Ẓiyā’eddīn Efendi (Pādişāhın büyük maḫdūmu) 68, 183, 315, 370 

Ẓiyā’eddīn Efendi (Şeyḫülislām) 9, 356 

Zohrab Efendi (Đstanbul Meb‘ūsu Krikor Zohrab) 4, 8, 42-3, 148 

Zühdī Efendi (Keçiborlu Nāḥiyyesi Müdīri) 625 

Zühdī Paşa 577 

Zülfī Bey (Diyārbekir Meb‘ūsu) 473, 523, 527, 533, 566, 759 

Zülfī Hanım 259 

Zürih Konsolosu 532 
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ORTSNAMENREGISTER 

 

Abanos Sokağı (Beyoğlu, Đstanbul) 568  

‘Abdülḥamīd-i Evvel Vaḳıf Mektebi 

(Bostāncı, Đstanbul) 

99 

Acernali Đstasyonu (Đtalya) 587  

Ada (?Büyükada, Đstanbul) 34, 109, 124, 136, 147, 149, 161, 181, 183, 

239 

Adalar (Onikiada, Ege Adaları) 116, 306  

Adana 6, [37], 57, [141, 166], 277, 281, [333, 626], 

759, [773]-4, 787, 790-1, 796 

Ādem Ağa’nın Oteli (Antalya) 615 

‘Adliyye Dā’iresi (Ayasofya, Đstanbul) 9, 17, 157, 271, 274 

‘Adliyye Neżāreti 151, 170, 233, 259, 284, 318, 368 

‘Adliyye Vekāleti (Ankara Ḥükūmeti) 671, [696]  

Adresan Limānı 614  

Afġān/Afġānistān 646, [676, 720-1, 726, 754, 757] 

Afyon/Afyonkaraḥiṣārı 624, 631-2, 677, 699 

Ağcaşar (?Akçaşar) 705  

Āḫī Evrān Velī (?Kırşehir) 656  

Akbaş 481  

Akçakaya [745, 747] 

Akçakoyunlu (?Ḳayṣeri) [630]  

Akçaşar (Ürgüb civārında ḳarye) 640, 667, [689], 705, 738-9, [741, 796, 799]  

Akçaşar Cāmi‘-i Şerīfi (Akçaşar, Ürgüb 

civārı) 

667, 689 

Akdeniz 435  

Aksarāy (Đstanbul) 7, 77  

Aksarāy [271, 609, 617, 625, 638-9, 647, 652, 660]-1, 

[679], 681, 685, [690], 694]-5], 697-8, [704, 

708, [721, 736, 782], 785, [793]-4, [799] 

Akseki [621] 

Aktepe (Ürgüb civārı) 749, 767  

Alaca (Yozgad civārı) 714, 723  
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‘Alāiyye (Alanya) [624] 

Alasonya 190  

‘Alemdağ/‘Alemdağı (Đstanbul) 58, 293, 295-6, 298, 367  

‘Alemdār Cāddesi (Sarāyburnu-Sulṭānahmed, 

Đstanbul 

368  

‘Ālī Paşa Yalısı (Bebek, Đstanbul) 459  

Almanya 116-[7], 268, [278-9, 337], 359, 461, 510, 

[604], 621, 644, 737, 790, 798 

Almanya Ḫastaḫānesi (Beyoğlu, Đstanbul) 337  

Altıkapılı Türbesi (Ürgüb) 771, 789  

Altıncı Dā’ire-i Belediyye (Beyoğlu, Đstanbul) 92 

Altūnīzāde (Đstanbul) 155  

Amalfi (Đtalya) 588  

Amasya [29, 40, 108], 166, [249, 318, 567, 638, 643] 

Amerika 161, [297-8], 475-6, [625], 642, [656] 

Anadolu 3, 66, 75, 80-2, 84-5, 88, 166, 291, 295, 298, 

481, 498, 506, 511, 519, 530, [534], 536, 538, 

[549], 562, [568], 570, 573, 592-3, 595, 597-

9, 613, 635, [640], 676, 680, [690], 701, 713, 

[770, 784], 787, 793-4 

Anbār ḳaryesi (Ḳayṣeriye civārı) 743 

Ankara [11, 47, 107, 148, 162, 414, 443, 453], 515-6, 

[531], 562, 597, [609], 615-7, 619, 625, [631], 

633-7-[8]-9, [641], 642, 644, 647, 649-50, 

652, 654-6, 658, 666-7, 669, 676-7, 680, 686, 

688, 690, 692-9, 702-3, 708, 711, 713, 717-9, 

721, 726, 728, [730], 734-6, 740, 742, [745], 

748, 754-9, 763, [766], 768-70, 772-3, 776, 

[782]-5, [787]-8-[9], 792-5, 797, 799-802, 

[807]-10 

Antalya [9, 41, 56, 325, 333, 357], 610-1, 614-5, 

[616], 618-23, [625-6, 628]-9, 635-6, 639, 

[643]-6, [655], 666, 670-[1], 680, 683, 686-7, 

691, 693, 695, 697-8, [737,754], 770, 779-80, 
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785, 808-9 

Antalya Telgrafḫānesi (Antalya) 616 

Apollo (ṣüfeḥā mecma‘-i telāḳīsi; gece kulübü 

olacak) (Roma, Đtalya) 

594  

‘Arabyan Ḫānı (Topḫāne, Rīḫtım, Đstanbul) 432,496-7, 515, 559, 564 

‘Arabsun (Ürgüb civārında ḳarye) 652, [660, 669], 683, 698, 782  

Aravān (Ürgüb civārında ḳarye) [720] 

Ardahan [687], 757  

Ardanuç 757 

‘Ārifī Paşa Konağı (Nūr-ı ‘Osmāniyye, 

Đstanbul) 

384  

Arnavudköyü (Đstanbul) 15, 239  

Arnavudluk 95, 116-7, 121, 126, 304-5, 529, 599-600, 607 

Arpacızāde’nin Medresesi (?Ürgüb) 756  

Artvin 757  

‘Arẓ Odası (Topkapı Sarāyı, Đstanbul) 346, 354, 358  

‘Āsım Paşa Konağı (Çemberlitaş, Đstanbul) 

(Muṣṭafā Ḫayrī Efendi’nin satın alarak Evḳāf 

Dā’iresi’ne tebdīl ettiği konak) 

293 

Asya-yı Ṣuġrā (Anadolu) 551, 802  

‘Āşıḳ Paşa-yı Velī Türbesi (Kırşehir) 656 

Atina 308-9, 325, [515], 607  

Avanos [635, 639, 652], 661-2, [668], 670-1, [675, 

677, 679, 685], 700, 702, [710]-1, [713], 716, 

723-[4, 740]-2, [747, 756], 777, 788, [798, 

802]  

Avanos Köprüsü (Avanos) 740 

‘Avratḥiṣārı (‘Avratḥiṣār adıyla da geçiyor) 1, [11]  

Avrupa 58, 115-7, 164, 181-2, [201], 258, 268, 295, 

299, [316], 341, 364, 370, 387, 392, 438, 455, 

529-30, 535, 551, 583, 595, 598-9, 646, 699, 

793 

Avusturya [74, 279, 284], 305, [328], 359, [604] 

Avusturya Sefāretḫānesi 279 
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A‘yān Riyāseti [398] 

Ayasaranda (Arnavudluk) 607 

Ayasofya (Đstanbul) 9, 41, 315, 318, 339, [367-8], 802 

Ayasofya Cāmi‘-i Şerīfi (Ayasofya, Đstanbul) 367 

Ayasofya Meydānı (Ayasofya, Đstanbul) 368 

Ayaspaşa (Đstanbul) 84 

Ayastefanos (Yeşilköy) 6-8, 83, [89] 

Aydın [162, 213, 220-1, 239]  

‘Ayıntab 759  

Aynaroz (Rumeli) 186  

Āẕerbāycān [574], 579  

  

Babayan ḳaryesi (Ürgüb civārı) 668, [750]  

Bāb-ı ‘Ālī (Đstanbul) 11-2, 15-7, 19, 23-6, 28-30, 34-5, 38, 42, 48, 

55, 64, 69-70, 75-7, 83, 89, 91-2, 94, 96, 98, 

114, 117, 120, 122-3, 125-7, 131-3, 135, 178, 

200-2, 219, 245, 247-9, 256, [265, 278, 285], 

286, [289], 293-4, 297-[8], 302-4, 312, 314-6, 

318, 320-3, 325, 327, 331, 333-6, 340-1, 346, 

[348-9], 350, 354, 363, 366, 373-4, [381], 

382, 449, 476, 478, [578, 785, 807] 

Bāb-ı ‘Ālī Cāddesi (Đstanbul) 123 

Bāb-ı ‘Ālī Yokuşu (Đstanbul) 54, 128  

Bāb-ı Fetvā 346-7, 352, 356, 365, 368 

Bāb-ı Hümāyūn (Topkapı Sarāyı, 

Sulṭānaḥmed, Đstanbul) 

368 

Bāb-ı Meşīḫat 545 

Bāb-ı Ser‘askeriyye (Đstanbul) 9 

Baçanara/Banyara (Đtalya’da köy) 588  

Bādemağacı (Kızılkaya, Antalya) 623  

Bāġ (belirtilmemiş, Đstanbul) 184 

Baġdād 2, 11, [57, 72, ], 124, [199], [209], 222, 225, 

[255]  

Baġdād Şimendüferi 72  
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Baġdād Cāddesi (Đstanbul) 209  

Baġçe (Adana’nın kazāsı) 759  

Baġçe Adası (Kuşadası) 608 

Baġçekapısı (Đstanbul) 128, 210, 529  

Baḥr-ı Baltık 116 

Baḥr-ı Sefīd→ Akdeniz [77, 89, 95], 198, 311, [329] 

Baḥr-ı Sefīd Adaları (Cezā’ir-i Baḥr-ı Sefīd 

adıyla da geçiyor) 

95, 311, 329 

Baḥr-ı Sefīd Boğazı (Çanakḳal‘e Boğazı)→ 

Boğazlar 

77, 89 

Baḥr-ı Sefīd Medresesi (Fātiḥ, Đstanbul) 669, 709  

Baḥr-ı Siyāh→ (Karadeniz) 198  

Baḥreyn adası 71  

Bakū 511, 570, 573, 757 

Balat (Đstanbul) 185  

Balıkpāzārı (Đstanbul) 772  

Balkan, Balkanlar [77, 307, 392, 599] 

Balmumcu (Đstanbul) [63, 79]  

Balmumcu Çiftliği (Đstanbul) 63, 79  

Bandırma [620, 725] 

Bank-ı ‘Osmānī/‘Osmānlı Bankası (Galata, 

Đstanbul) 

254, 322, 337  

Barbaros Ḫayreddīn Paşa Türbesi (Beşiktaş, 

Đstanbul) 

18, 107  

Bari (Đtalya) 592, 606 

Barita (Đtalya) [606] 

Barita Đstasyonu (Barita, Đtalya) 606 

Baṣra 72, 81  

Baṣra Körfezi 70-1  

Başköy (Ürgüb civārı) [742]  

Başkurşunlu Medresesi (Fātiḥ, Đstanbul) 669, 709  

Batum [454], 481, 499, 543, 757, 773  

Bavyara (Bavyera, Almanya) 514  

Bāyezīd (Đstanbul) 163, 223, 239, [312, 408, 429] 
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Bāyezīd Kapısı (Ḥarbiyye Neżāreti, Bāyezīd, 

Đstanbul) 

408  

Bāyezīd Meydānı (Bayeẕīd, Đstanbul) 312, 429  

Bāyezīd (Doğubeyazıt) 566 

Bebek (Đstanbul) 459  

Bekirağa Bölüğü (Bāyezīd, Đstanbul) 407, 409, 429, 432, 492, 494, 509, 515, 519, 

632, 640, 779 

Belçika 553  

Bella Vista Oteli→ Otel Bella Vista 610, 613, 619-21  

Berāt (Arnavudluk) [143]  

Berdān Nehri (Ṭarsūs) 1 

Berlin [89], 387-8, 503, 570, 573, 597, 604-5, 656, 

680, 684, 699, 757-8, 798, 806, 809  

Bern (Đsviçre) [635] 

Beşiktaş (Đstanbul) 4-5, 7, 9, 18, 30, 50, 65, 78, 82-3, 87-8, 107, 

130, 132, 140, 157, 163, 165, 184, 200, 206, 

233-4, 236, 238-40, 242, 246-7, 249, 259, 

261-2, 286, 289, 291, 339, 344, 347, 355, 367, 

[651], 726 

Beşiktaş Cāmi‘i (Đstanbul) 34  

Beşiktaş Dā’ire-i Belediyyesi 9 

Beşiktaş’ta Dā’ire-i Vaḳfiyye [18] 

Beşiktaş Đskelesi (Beşiktaş, Đstanbul) 339  

Beşiktaş Kulübü (Đttiḥād ve Teraḳḳī 

Cem‘iyyeti Beşiktaş Kulübü)  

78 

Beşiktaş Sarāyı (Đstanbul) 17, 21, 33, 35, 62, 90, 191, 262, 289, 293, 

301, 344-5, 350-1, 354, 356, 367, 380 

Beşiktaş’taki Velī’ahd Sarāyı→ Beşiktaş 

Sarāyı (Đstanbul) 

355 

Beylerbeyi (Đstanbul) 35  

Beylerbeyi Cāmi‘-i Şerīfi (Beylerbeyi, 

Đstanbul) 

118  

Beyoğlu (Đstanbul) 7, 29, 87, 92, 94, [99], 107, [136], 148, [172], 

185, 188, 190, 239-40, 254, 318, 337-8, 348, 
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568, [698] 

Beyoğlu Bidāyet Maḥkemesi [16] 

Beyoğlu Đttiḥād ve Teraḳḳī Kulübü (Beyoğlu, 

Đstanbul) 

107, [148, 190] 

Beyrūt 2, 69, [164, 236, 250], 277, 281, [296] 

Beykoz (Đstanbul) 79-80, [339], 347, 538  

Biga [16]  

Binbirdirek (Đstanbul) 156  

Binġāzī 67, 78, 94-5, 107, 239, [388, 532] 

Bir Ziburçe/Bir Ziburce (Malta) 483  

Bir Ziyunce (Malta) 474  

Birinci Vaḳıf Ḫānı (Sulṭānḥammāmı, 

Đstanbul) 

75, 283  

Bitlis 11, 276, 286, 296, [388, 743] 

Boğaziçi (Đstanbul) 58, 119  

Boğazköprü (Ürgüb civārı) 743  

Boğazlar 76, 89, 279, 768  

Bolşevik Rus Ḥükūmeti’nin Sefāretḫānesi 

(Ankara) 

641 

Bolu [7, 37, 54, 57, 106, 140, 170, 221, 261, 409, 

433, 440, 526, 543, 568, 610, 676]  

Bolvadin 746-7, 751  

Bombay (Hindistān) 557  

Bor (Bor ma‘ Kaya adıyla da geçiyor) (Niğde) 682, 798  

Bostān Çiftliği (Sūriyye) 336 

Bostāncı (Đstanbul) 99, 149, 207-8  

Bostāncı Đskelesi (Đstanbul) 207 

Boston Oteli (Roma, Đtalya) 586, 589, 593, 596, 599, 602-3, 606, 638  

Bozdoğan Kemeri (Đstanbul) 7, 9 

Brindizi (Brindisi, Đtalya) 597, 604-606, 646  

Buḫārā [571], 786  

Bulgar Dağı 1 

Bulgaristān 172, 193, [308], 328-9, 783  

Burdur 82, [142, 215], 611, 622, 624-31, 653, 665, 
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670, 697, 767, 770  

Bursa [29], [162, 197, 281, 288, 333, 410], 522, 

[525], 541, [628, 692], 707, [762] 

Burunağıl (Mucur’a yakın ḳarye) 761 

Büyükada (Đstanbul) 99, 136, 349  

[Büyükada] Kulübü 68  

Büyükdere (Đstanbul) 121, 158, 178  

Büyük Britanya→ Đngiltere 528, 552, 554 

Büyük Vardala Kışlası (Verdala, Malta) 462  

  

Cağaloğlu (Đstanbul) 34  

Cāmi‘-i ‘Atīḳ (Antalya) 616 

Cāmi‘-i Kebīr (?Ḳayṣeri) 745 

Cāmi‘-i Kebīr (Ürgüp) 664, 668, 672, 696, 702, 721, 737, [762], 769, 

776, 795, 802 

Cebel-i Bistān [60]  

Cedīde ( ?Ḥadīde) [3] 

Cemīl ḳaryesi (Ürgüb) 667, 738, 740  

Cem‘iyyet-i Tedrīsiyye-i Đslāmiyye [340-2]  

Cenevre (Đsviçre) 299, 609  

Cenūb Cebhesi Kumandanlığı 636 

Cerāblus (Sūriyye) 551  

Cerrāḥpaşa (Đstanbul) 45, 77  

Cezā’ir-i Baḥr-ı Sefīd→ Baḥr-ı Sefīd Adaları 95, 311, 329  

Cezīretül‘arab 530  

Cidde [457, 539, 544] 

Cihāngīr (Đstanbul) 176, 262  

Cino (Galata’da meyḫāne/kulüp) 154, 157  

Cisr-i Leşfūr (Sūriyye) 551  

  

Çādır Köşkü (Đstanbul) 183 

Çakıllı (Ürgüb) 712  

Çakmakçılar (Đstanbul) 810 

Çal (?Afyon) [630]  
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Çamlıca (Đstanbul) 295, 349  

Çanakḳal‘e 132, 372, [435], 447, [481, 491], 499, 618, 

[680] 

Çanakḳal‘e Boğazı 132, 435, 481  

Çankırı/Çankirü [525] 

Çarşamba (?Çehārşenbih) (Đstanbul) 78 

Çatalca 198, 231, [313], 322, 328, 348  

Çatalca Ḳarārgāhı (Çatalca) 313  

Çatalkaya (Ürgüb) 767  

Çavuşin (Ürgüb civārı) [666], 689, [716] 

Çavuşin Cāmi‘i (Çavuşin, Ürgüb civārı) 666-7  

Çeltikçi (Antalya) 624 

Çenberlitaş/Çemberlitaş (Đstanbul) 15, 293 

Çırāġān Sarāyı [28]  

Çiftlik ( ?Balmumcu Çiftliği) 88 

Çit Ḳaṣrı (Yıldız, Đstanbul) 336, 370  

Çit Köşkü (Istanbul) 181  

Çongra 198  

Çorum [4, 11, 30-1, 40, 54, 80, 83, 94, 99, 128, 136, 

138, 140, 158, 162-3, 169-70, 174, 181, 211, 

214, 255, 261, 274, 282, 292, 315,, 333, 650, 

723, 734] 

Çubuk Boğazı (Antalya) 623 

Çumra (Konya) 669 

Çürüksu (Đstanbul) [146, 232, 311, 314-5, 327-9, 429, 491-2, 497, 

517, 523, 525, 532, 571] 

Çürüktepe (Ürgüb) 661, 714  

  

Dağıstān [17, 670]  

Dağıstānlı Cāmi‘-i Şerīfi (Ürgüb) 670 

Dāḫiliyye Neżāreti 65, 82, 105, 250, 274, 276-7, 281, 284 

Damlalı Boğaz (Afyon) 632  

Damsa (Ürgüb) 739  

Damsa’da türbe 739 
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Darbḫāne (Đstanbul) [8, 795] 

Dārülfünūn 88, [220, 223], 242, [271, 716] 

Dārüleytām Külliyyesi (?Ḳayṣeri) 743  

Dārülḫilāfe (Đstanbul) 372 

Dārülḫilāfe Medresesi (?Ḳayṣeri) 743, 745 

Dārülḫilāfetil‘aliyye→ (Đstanbul) 360  

Dārülḫilāfetil‘aliyye Medresesi (Đstanbul) 378, 580 

Dārüşşafaḳa Mektebi (Đstanbul) 341  

Debre [14, 58, 78 ], 113, [169, 358]  

Defterdār Yaḥyā Efendi Cāmi‘i (Ürgüb) 694  

Defterḫāne 272 

Defter-i Ḫāḳānī Neżāreti 273, [286] 

Dehli/Delhi (Hindistān) 464, 557  

Denizli [197, 207, 762], 780  

Der-i ‘Aliyye (Đstanbul) 772 

Derbend Ḳahvesi (Afyon) 632  

Derebāġ (Ürgüb) 688, 712  

Deremaḥalle (Ürgüb) [671] 

Derince 519  

Dersa‘ādet→ Đstanbul [207, 224], 325, 378, [403, 420, 537, 564], 

619, 709, 732, [773], 806  

Dersa‘ādet Merkez Kumandanlığı (Đstanbul) 537 

Dersa‘ādet Đkinci Cezā Dā’iresi (Đstanbul) [420]  

Dersīm [28]  

Devellü (?Karaḥiṣār’da yer adı) 679 

Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmāniyye/Devlet-i 

‘Osmāniyye/Devlet-i ‘Aliyye 

67, 71-2, 76-7, 116, 129, 190, 242, 279, 298, 

307, 311, 380, 449, 486, 503, 509, 590, 599, 

613, 798 

Dil (Dil Burnu, Büyükada, Đstanbul) 136  

Dinar (Afyon) [624], 630-1, 751, 759  

Direklerarası (Đstanbul) 4 

Dīvān-ı Riyāset Odası (Meclis-i Meb‘ūsān 

Dā’iresi) 

14, 123  

Dīvāniyye [244]  
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Diyārbekir 1, 11, [111, 120, 180, 230, 280], 286, 296, 

[320, 341, 343, [366, 470, 473, 503, 523, 533, 

542, 566, 577, 676], 752, [759], 773, [785], 

794 

Dizdāriyye (Đstanbul) 269, 288, 315  

Doḫūk (Mūṣul, ‘Irāk) 108 

Dolmabaġçe (Đstanbul) 28, 45 

Dolmabaġçe Cāmi‘-i Şerīfi (Đstanbul) 29, 62, 67, 73, 262, 294-5, 300, 345, 356 

Dolmabaġçe Sarāyı (Đstanbul) 36, [44], 46, 233, 338-9  

Doyçe Oryant Bank (Deutsche Orient Bank, 

Đstanbul) 

28 

Dördüncü Vaḳıf Ḫān (Baġçekapısı, Đstanbul) 128 

Draç [40-1, 113]  

Düyūn-ı ‘Umūmiyye Dā’iresi 297, [644, 740, 801] 

  

Edirne [47, 54, 63], 115, 158, 188-9, [199, 201], 258, 

[289], 329, 331, 334, [341], 348, [451, 491, 

499, 522], [524-6], 532, [581, 762, 782-4, 

788-9, 795, 797, 799] 

Edirnekapısı (Đstanbul) 129, 680  

Ekşisu ḳaryesi (Rumeli) 347  

Elḥaẕaf Bankası→ Salomon Elḫaẕaf 

Maḫdūmları Bankası (Rodos) 

 

Elmalı (Antalya) [615] 

Emīnönü (Đstanbul) 83  

Enderūn (Đstanbul) 301, 338 

Endif [687, 693] 

Eneki [671, 674] 

Enoz 328-330 

Erciyas Dağı 731, 744, 746  

Ereğli Şirketi  73 

Ereğli (Konya Ereğlisi) 637, 786 

Erenköy/Erenköyü (Đstanbul) 92, 94, 99-100, 109, 130, 135-7, 140, 142, 

145, 147, 154, 157-8, 161, 166, 170, 177-8, 
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181, 183, 185, 189, 197-9, 203, 206-[7]-8, 

212, 236, 238-40, 245, 247, 249, 255, 258-9, 

267, 270, 274, 284, 287, 289, 291-3, 300, 310, 

344-5, 356, 371, 388-9, 393, 406, 618, 622, 

687, [801] 

Erenköy Dā’ire-i Ẓabṭiyyesi (Erenköyü, 

Đstanbul) 

245 

Erenköyü Đstasyonu (Erenköyü, Đstanbul) 161, 207, 236 

Erenköy Ḳabristānı (Erenköy, Đstanbul) 801 

Ergene 330 

Ergüri, Ergiri [157, 164] 

Ermenistān  505  

Ertuğrul  [799] 

Erẓurūm  [10, 42, 61, 76, 230], 276, 286, 296, 329, 362, 

[388], 454, [491, 522, 542], 737, [743], 757  

Erzincan  [147], 629, [644], 757 

Erzincan Debbāġāt Fabrikası 644 

Esbelli (Ürgüb) 767, 793  

Eskişehir [404], 618-9, 621, 633, [643], [666], 669, 717, 

724, 730, [754] 

Eskişehir Merkez Ḫastaḫānesi (Eskişehir) 666 

Eṭfāl Ḫastaḫānesi (Đstanbul) 28 

Etna Dağı (Sicilya, Đtalya) 587  

Evḳāf Bankası [105, 109, 809] 

Evḳāf Mektebi [70]  

Evḳāf Dā’iresi (?Neżāreti) 17, 802 

Evḳāf Neżāreti/Vekāleti 15, 24, 30, 34, 48, 54, 64-5, 75, 77-[8], 83, 87, 

106, 120, 125, 128, 131, 138, [268-9, 273-4], 

283, [286]-7, 293-4, 300, 304, 319, 331, 333, 

354, [420, 529, 644, 680, 728, 788] 

Eyyūb (Đstanbul) 87, 189, 369, 416, 425 

Eyyūb Sulṭān (?Eyyūb (Đstanbul)) 666 

  

Fasano (Đtalya) 606 
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Fātiḥ (Đstanbul) 4, 299, 352-3, 669, 709 

Fātiḥ Cāmi‘-i Şerīfi (Fātiḥ, Đstanbul) 152, 298-300, 304, 352-3, 356 

Fenāryolu (Đstanbul) 134, 203, 239  

Fetḥiyye Medresesi (Çarşamba) 78 

Fetvāḫāne (Bāb-ı Fetvā) [2, 105, 365, 368]  

Fındıklı 300 

Fındıklı Sarāyı (Đstanbul) 30, ?300  

Fındıklı’daki sarāy (?Fındıklı Sarāyı) 300 

Fırat 551  

Filip’in Ḳahvesi (Galata, Đstanbul) 294 

Filipin 297-8 

Filistin 554  

Filorina ḳaẓāsı (Rumeli) 347  

Filoryana Baġçesi (Malta) 514  

Finike 614-5  

Floransa (Đtalya) 603  

Forsalvator (Fort Salvator)→ Salvator Ḳal‘esi 

(Malta) 

 

Fransa 53, [278-9, 296, 298], 337, 542, 550-7, [568, 

605], 631, 767 

Fraşer (Arnavudluk) [207]  

  

Galata (Đstanbul) 28, 54, 73, 92, 154, 157, 165, 172, [188], 234, 

238, 240, 242, 254, 292, 294, [525, 723, 760, 

776] 

Galata Köprüsü (Đstanbul) (köprü, Yenicāmi‘ 

Köprüsü adıyla da geçiyor) 

7, 41, 79, 82, 87, 92, 97, 104, 107, 130, 154, 

156-8, 167, 170, 181, 188-9, 195, 203, 210, 

234, 239, 247, 267-8, 270, 278, 284, 289, 291, 

296, 316-7, 407-8 

Galata Sulṭānisi (Đstanbul) 723, [760], 776 

Galatyatiyano Đstasyonu (Sicilya, Đtalya) 587  

Galiçya 620 

Gelenbe [317] 

Gelenbevī ‘Đdādīsi (Đstanbul) [317] 
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Gelibolu [209]  

Genezin ḳaryesi (Ürgüb) 679  

Germir  [745] 

Girid/Girit  [449, 609, 614] 

Gozo, Malta (Koza adası olarak geçiyor) 464  

Göksu (Đstanbul) [35, 118] 

Göksu Ḳaṣr-ı Hümāyūnu (Göksu, Đstanbul) 118  

Göksu Köşkü (Göksu, Đstanbul) 35  

Göksun (Ürgüb) [672] 

Gölbaşı Köyü (Burdur) 630  

Göreme 763  

Göynük (Ürgüb civārı) [679, 742]  

Göztepe (Đstanbul) 112, 135-6, 145, 147, 149, 154-5, 158, 167, 

203, 255, 289, 292, 609 

Göztepe Đstasyonu 147, 167  

Ġurebā Ḫastaḫānesi (Afyon) [632]  

Gümülcine [5, 8, 23, 39-41, 56, 61, 156, 170, 173] 

Gümüşḫāne [14, 643, 799, 808] 

Gümüşsuyu  [416, 425] 

Gümüşsuyu Ḫastaḫānesi (Gümüşsuyu, 

Đstanbul) 

416, 425  

Gürcü Sefāretḫānesi (Ankara) 641 

Gürün (Sivas) 162  

  

Ḥabsḫāne-i ‘Umūmī (Đstanbul) 181  

Ḥācī Bayram-ı Velī Dergāhı (Ankara) [635, 641] 

Ḥācī Bayram-ı Velī Cāmi‘-i Şerīfi (Ankara) 637  

Ḥācībektaş (Niğde) 651, 660, [685], 700, 713 

Ḥācī Bektaş-ı Velī Dergāhı (Ḥācībektaş) [652, 659] 

Ḥācī Hüseyin Bāğı (Đstanbul) 185  

Ḥācīlar [668-71, 690, 743-4, 798, 804] 

Ḥācī Muṣṭafā Efendi Cāmi‘i (Ürgüb) 703  

Ḫadımköyü (Đstanbul) 5-6 

Ḥāfıż Bey (Paşa) Çiftliği (Çubuk Boğazı, 623-4  
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Antalya) 

Ḥāfıż Paşa Ḳahvesi (Çubuk Boğazı, Antalya) 623 

Ḫāḫāmḫāne [299] 

Ḥakkāri [750] 

Ḥaleb 1, [6, 105], 155, [167, 236, 256, 261], 277, 

281, [388], 550, 591 

Ḫalīl Çavuş Odası (Ḥāfıż Paşa Çiftliği, Çubuk 

Boğazı, Antalya) 

623 

ḥammām (Bāyezīd-Süleymāniyye arası, 

Đstanbul) 

223  

Ḥamīd ḳaryesi (Keskin-Kırşehir arası) 637, 650-1  

Ḥamīdiyye Cāmi‘i (Yıldız, Đstanbul) 112, 126, 132, 317, 323, 329, 335, 338-40 

Ḥamīdiyye ‘Đmāreti (Baġçekapısı, Đstanbul) 128 

Ḥarbiyye Neżāreti (Đstanbul) 4, 115, 216, 223, 293, 312-3, 315, 322, 407-8, 

429 

Ḥarbiyye Neżāreti Meydānı 4, 216 

Ḫāriciyye Vekāleti (Ankara Ḥükūmeti) [597, 727]  

Ḥarem-i Hümāyūn 100, 139, 370  

Ḥarem kapı 370  

Ḫāriciyye Neżāreti  54, 116, 252, 298, 340 

Ḫarpūṭ 11, [468, 519-20, 543] 

Ḥasandede ḳaryesi 650 

Ḫastaḫāne (belirtilmemiş, Malta, Đmtarfa 

olacak) 

282 

Ḥavẓa 723  

Ḥaydarpaşa (Đstanbul) 92, 112, 124, 134, 142, 148, 154-5, 161, 165-

6, 176, 181, 185, [189], 198, 236, 267, 269, 

278, 284, 289, 294, 360, 364, 367, [404] 

Ḥaydarpaşa Ḫastaḫānesi (Ḥaydarpaşa, 

Đstanbul) 

404  

Ḥaydarpaşa Đskelesi (Haydarpaşa, Đstanbul) 189 

Ḫayreddīn (Beşiktaş, Đstanbul) 87  

Ḫazīne-i Ḫāṣṣa 332 

Ḥaẓret-i Ḫālid [Türbesi] (Eyyūb, Đstanbul) 362, 369-70  
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Hereke [299-300, 304] 

Hereke [Halı] Fabrikası (Hereke) [299]-300, 304 

Ḥırḳa-i Şerīf/e (Topkapı Sarāyı, Đstanbul) 149, 172, 301, 352, 363, 368  

Ḥicāz [29, 65], 474, 546, [557]  

Ḫidīv’in sarāyı (Ḳāhire, Mısır) 544 

Hilāl-ı Aḥmer Cem‘iyyeti [92] 

Hilāl-ı Aḥmer Ḫastaḫānesi (Burdur) 626 

Hind, Hindistān 69, 71, 161, 464, [467], 469, 472, 474, [481], 

484-5, [504], 507, 513, [515, 521, 530], 557, 

[598] 

Ḥiṣārcık (Ḳayṣeriye civārı) 744-6  

Hotel Palas→ Palas Oteli 589-90, 593  

Ḫuvend Cāmi‘i (Ḳayṣeri) 747 

Ḫuvend Hatun Türbesi (Ḳayṣeri) 747 

Ḥürriyyet-i Ebediyye Tepesi (Şişli, Đstanbul) 107, 315, 680  

Ḫüsrev (Aksarāy’ın nāḥiyyesi) [785, 793, 799] 

  

Iḫlāmūr Ḳaṣrı (Iḫlāmūr, Đstanbul) 344  

‘Irāḳ 521, 768  

Isparta [11, 147, 270, 284, 473, 622, 629-30, 655, 

696], 797 

Istabl-ı Āmire /Topkapı Sarāyı, Đstanbul) [332], 346, 368  

  

Đbn-i Cebbāre Ḫānı (Galata, Đstanbul) 271 

Đbrāhīm Paşa Ḥammāmı (Đstanbul) 5 

Đçel [162] 

Đlyās Çelebi Cāmi‘-i Şerīfi (Topḫāne, 

Đstanbul) 

271 

Đmdine→ Medīne (Malta) 581 

Đmtarfa Ḫastaḫānesi (Malta) 569, 574, 581, 594  

Đncesu [704], 726, 743, 748-9 

Đnebolu 640, 654, 676, 687, 693, 712-3, 759 

Đngiliz Kulübü (Ayastefanos, Đstanbul) 6 

Đngiltere [68-70]-2, 77, 90, 94, [106], 115, 117-8, 264, 
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[279], 296, 298, 302-3, [312], 325, [328], 442, 

[447, 449], 451, 459, 467, 470, 475-6, [479], 

487-9, [500, 504], 513, 530, [534], 540, [550, 

555, 557], 570, 573, 768, 789 

Đnönü [615] 

Đnönü Cebhesi 615 

Đplikḫāne Ḫastaḫānesi (Eyyūb, Đstanbul) 416, 425  

Īrān [232, 518], 521  

Īran Sefārethanesi 232  

‘Đsāḫāceli/‘Đsāḫocalı ḳaryesi (Ḥamīd-Kırşehir 

arası) 

651  

Đskele Sokağı 34 (Ortaköy, Đstanbul) 788  

Đslāmbol→ Đstanbul 726 

Đsprata (Đtalya) [606] 

Đsprata Đstasyonu (Đsprata, Đtalya) 606 

Đstanbul 1, 3, 6-9, 30, 54, [61, 73], 76, [78-9], 81, 107, 

[119], 130, 131, [140], 150-6, 158, 161-4, 

167, [170, 175-6], 186, 189-90, [196], 199-

200-1, 209-10, [212], 230. [232], 236, 238-9, 

243-4, 246-7, 254, 257, 259, 261, 270, 273, 

282, 287-9, 291, 293, 300, [310], 313, 325, 

[331], 337, [341-2, 344]-5, 352, 356, [358-9], 

367, 372, 378, 382, [388]-9, [408-9, 432], 

441, 446-8, 452, 461, 464, 467, [469], 472-3, 

478-[9], 488-93, 495-6, 498-503, 506-8, 513, 

515-21-[2, 524-5]-7, 529, 530-1-[2], 534-6, 

541-5, 547-8, [557-8]-61, 563-4, 567-8, 570-

3, 576, 578, 580, 582-3-[4], 592-3, 595, 598-

9, 607-8, 611-3, 617-21, 625, 639-40, 643-4, 

646, 649, 654, 665, 668, 673-4, 676-7, 680, 

684, 686-8, 690, 693, 695, 701, 704, 708, 

710-1, 713-4, 722-4, 726-7, 731, 734, 736-7, 

740, 744-5, 750-2, [755], 759, 762, 768, 770-

6, 778-9, 784, 787, 790-5, 798-9, [801]-2, 
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806, 809, 810 

Đstanbul Evḳāf Müdīrliği 342  

Đstanbul Muḥāfıżlığı Dā’iresi (Ḥarbiyye 

Neżāreti, Bāyezīd, Đstanbul) 

408  

Đstanköy 608, 610 

Đstasyon (belirtilmemiş, Anadolu yakası) 97, 133  

Đstiḳlāl Maḥkemesi/Ankara Đstiḳlāl 

Maḥkemesi (Ankara) 

634 

Đstrada Miskato (Malta’da cadde) 576 

Đsveç [444, 586]  

Đsviçre 115, 299, 303, 449, 514, 586, 592, 597, 609, 

748, 798 

Đşkodra (Arnavudluk) 113, 329  

Đtalya [67-9], 76, [79, 89, 92], 94-6, [101], 115-7, 

[118-9], 164, 305, [410], 450, 457, 460-1, 

522, 534, 557, 566-8, 582-[5]-90, 595, 597-9, 

603-4, 611, 613, 615-[20, 622], 631, [779] 

Đtalya Ḫastaḫānesi (Đstanbul) 410  

Đtalya Konsulatosu (Malta) 585  

Đzmir 2, [123], 125, [127, 170]-1, 299, [351, 357], 

425-6, 428-9, 478, 516, [526], 534, 549, 607-

8, [610]-1, 618, [640, 726, 810] 

Đzmit [107, 163, 170, 443-4, 526], 529-30-[1, 640], 

770, 790  

  

Japonya 161  

  

Ḳāḍīköy/Ḳāḍīköyü (Đstanbul) 100, [209]-10, 245, 339, 367, [397], 407-8 

Ḳāḍīköyü’ndeki Fudbol Kulübü 100 

Ḳāḍīköyü Polis Merkezi (Ḳāḍīköyü, Đstanbul) 209 

Kadınḫānı (Konya’nın ḳaẓāsı) 797 

Kafkasya 76, 481, [510, 519, 543-4], 562  

Ḳāhire 539, 544-5  

Ḳal‘a-i Sulṭāniyye 113, [319] 
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Kalabriya (Calabria, Đtalya) 588  

Kalamış (Đstanbul) [197], 339  

Kapıcı Cāmi‘-i Şerīfi (?Kırşehir) 655  

Kara Muṣṭafā Paşa Köşkü (Đstanbul) 368  

Karadeniz 10, [77], 166  

Karadeniz Boğazı (Đstanbul Boğazı)→ 

Boğazlar 

77 

Karadağ [29, 35, 190, 193]  

Karaḥiṣār/Karaḥiṣār-ı Ṣāḥib [409, 524, 630]-1-[2]-3, 672, 679, [782, 810] 

Karaman [3, 731, 797] 

Karamanoğlu Đbrāhīm Bey Cāmi‘i (Ürgüb)→ 

Ürgüb Cāmi‘-i Kebiri 

668, 688, 797 

Karamanoğlu Đbrāhīm Bey’in cāmi‘i 

(Uçḥiṣār) 

683 

Karaözü 758  

Karapınar 750 

Karçova [11]  

Karesi [30, 45, 56, 122, 141, 169-70, 221, 228, 246, 

414-5, 418, 762, 764] 

Karın (Ürgüb) 667, [790]  

Kars [10, 525-6, 561, 578-9, 697], 757 

Kartal (Đstanbul) 176-7, 294, [540]  

Kasarna (Đtalya) [588] 

Kasarna Đstasyonu (Kasarna, Đtalya) 588 

Kastamonu [47, 91, 163, 341], 666, 788 

Katanya (Catania, Đtalya) 587-8  

Ḳaṭar 71  

Kavak [531, 645], 723  

Kavrolos (Ürgüb) 672, 709  

Kaya (Bor ma‘ Kaya, Bor, Niğde) 682  

Kayakapı/Kayakapısı (Ürgüb) 672,  721, 757 

Ḳayṣeri/Ḳayṣeriyye [29, 40, 75, 105, 142, 166, 174, 276], 622, 

[625, 630], 653, 668-9, 671, 674, 677, 681, 

685, 687-8, 690, 693, 699-701, 713, [721, 
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724], 726-7, 730, 739-46, 748-9, 751-2, 761, 

764, 767, 775, 783-4, 787-[8], 790, 792, 798, 

800, 804  

Ḳayṣeriyye Sulṭānīsi→ Mekteb-i Sulṭānī 

(Ḳayṣeri) 

788 

Keçiborlu [625] 

Kemāḥ [440, 499, 572], 629, 639, 687, 681, 736, 771, 

[776, 784]  

Kengürü [9] 

Keskin (Ankara-Ḳayṣeri arası) 637-[8, 643]-4, 649-50, [783] 

Kesriyye [10]  

Ketenci Ḥammāmı (Beşiktaş, Đstanbul) 186, 240  

Kıbrıs 768  

Kılıçlı (Ankara-Keskin arası ḳarye) 649-50 

Kılınç Arslan Ġāzī Türbesi (Temenni, Ürgüb) 716, 757  

Kırkgöz (Antalya) 623  

Kırkkilisa 80, 190, [237], 334, [522-3, 582] 

Kırşehir/Kırşehri [58, 79, 148, 559, 569, 577], 636-7-[8], 651-4, 

656, 658-60, 666, [668], 673, 677, 679, 694, 

696-[7]-700, 702, 704, 711, 713, 716-7, 723, 

726, 729, 735, 740, 742, [769, 774, 787, 802] 

Kırşehir Mutaṣarrıflığı (Kırşehir) 677 

Kısıklı (Çamlıca, Đstanbul) 295 

Kızılırmak 649, 782, 791  

Kızılkaya (Antalya) 623, [625, 667] 

Kızıltoprak (Đstanbul) [208]-9, [402] 

Kızıltoprak [Polis] Merkezi (Kızıltoprak, 

Đstanbul) 

208  

Kilikya 553  

Kilisaḥiṣār [619] 

Kocamanoğlu Ufak Ḫānı (Sirkeci, Đstanbul) 609  

Koçana 172  

Koçḥiṣār [158], 681, 763 

Kohenka ‘Đmāret Bankası (Đstanbul) 3 
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Kolordu Kumandanlığı (Đstanbul) 232 

Konya 3, [9, 82, 120, 142, 156, 158], 166, 219, 270, 

304, 309, 533], 612, [616, 618, 620, 623], 

633, [635], 637-[8], 644, 687, [693, 703, 710], 

714, [725], 745, 764, [774], 786-[8], 797 

Kordiyamanko (Đtalya) 587 

Korfu (Yūnānistān) 607 

Korint Kanalı (Yūnānistān) 607 

Kotonera Ḫastaḫānesi (Malta) 453, 460, 467, 470, 505, 519, 531, 538, 569, 

574 

Koyulḥiṣār (Sivas vilayetinde ḳaẓā) 731 

Koyuncu Derbendi (Tarsus) 1 

Koza adası→ Gozo, Malta  

Kozan [743-4]  

Kozyatağı (Đstanbul) 147, 155, 162, 197, 212, 364, 389  

Kozyatağı’nda Sulṭān ‘Abdülmecīd Ḫān’ın 

başkadını Servetsezā Kadın’ın bāġı (bilāḫere 

Medīḥa Sulṭān’ın) 

364 

Köselerçalısı (Ürgüb) 767  

Kratzerstr. 21/0 (Münih) (oğul Ḥaḳḳī’nın 

adresi) 

780 

Kroker Oteli (Beyoğlu, Đstanbul) 148  

Ḳudüs/Ḳudüs-i Şerīf 2, 235, [246, 388, 620] 

Kulüb (belirtilmemiş)  

Kuruçeşme (Đstanbul) 157, 163, 234, 240, 341, 381  

Kuşadası  608-10  

Kuveyt 71  

Küçükçiftlik (Đstanbul) 185  

Küçük Vardala→ Vardala (Malta) 563  

Kütahya [142, 147, 163, 197], 201, [207]  

kütübḫāne (?Ḳayṣeri) 668  

Kürdistān 66, 286-7, 329  

  

Lazistān [190, 221, 232, 543, 726, 779]  
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Lāẕḳiyye 423-4, [499] 

Lehistān 548 

Leşki 74  

Limni 435-6, 499  

Limni Limānı (Limni) 435-6  

Londra [69]-70, [72, 90, 101], 115-[6], 130, [179], 

255, [266], 278, [297, 302], 306-7, [312], 319, 

445, 489, 513, 522, 530, 543, 560, 563-[5]-6, 

568, [578], 582, 590, [595], 631, 640-2  

Londra Ḥarbiyye Neżāreti 565, 578, 595 

Lozan 117, 164, [603] 

Löbon (Le Bon, Beyoğlu’nda şekerci, 

Đstanbul) 

348  

Lüleburgaz 198-[9]  

  

Ma‘ārif Neżāreti 74, 271, 299, 360 

Ma‘ārif Vekāleti (Ankara) 658 

Mābeyn-i Hümāyūn 44, [46], 124, 132, 325-6, 335, [342, 345, 

350], 476, [478] 

Maḥkeme-i Şer‘iyye [188, 352, 371,373, 387]  

Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi 

(Đstanbul) 

233-4 

Maḥkeme-i Temyīz-i Cezā Dā’iresi 365 

Maḥkeme-i Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi (Sivas) 688, [702, 717, 797, 806] 

Maḥkeme-i Temyīz Şer‘iyye Dā’iresi (Sivas) 637, [673-4]  

Makriköyü (Bakırköy, Đstanbul) 8, 119, 564  

Mala (Đtalya) [606] 

Mala Đstasyonu (Mala, Đtalya) 606 

Māliyye Vekāleti (Ankara Ḥükūmeti) 608, 610, [710], 799  

Malta 413, 429, 432-6, 438, 441-7, 449-53-[4], 457-

8, 460-[1], 464-5, 468, [470], 475, 481-3, 

485-7, 490-2, 495, 497, 501, 504, 506, 511-

[4]-5, 517-9, 521, 523, 529-[30]-1, 534, 536, 

538-40, 560, 563-[5], 570, 573-4, 578, 581, 
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585-6, 589-90, 594-7, 599, 601-2, 605-6, 608, 

617, 619-20, 622-3, 629, 633, 636, 639-41, 

645, 649, 654-5, 666, 676, 680, 686-7, 689, 

693, 696, 722, 726, 729, 742, 748, 759, 773, 

779, 783, 785, 789, 794 

Malta Limānı 529 

Malta vālīsinin yazlık sarāyı (Malta) 452,  

Malta’da Müslümān mezārlığı (Malta) 451-2 

Malta’nın ‘umūmī baġçesi (Malta) 452  

Maltepe (Đstanbul) 99, 136-[7],147, 181, 183, 708  

Ma’mūretül‘azīz 276, 286, 296, 468, 764  

Manastır [10-1], 49, 113-4, [202, 234, 243, 309], 329 

347, 762  

Mançester [Manchester Guardian] [504, 540, 550] 

Manisa [650] 

Manyas [602, 737, 764] 

Mar‘aş 151-2, 230, [289, 564], 589, 635  

Mardin [136, 788] 

Marsilya 468  

Matapan Burnu [metinde Matayan şeklinde 

geçiyor] 

437 

Maṭba‘a-i Āmire (Đstanbul) 109  

Maṭbū‘āt-ı Ḫāriciyye Kalemi (Đstanbul) [223]  

Meb‘ūsān Ḳavānīn-i Māliyye Encümeni  123  

Mecīdiyye (Yozgad-Kırşehri arası) 698, 723  

Mecīdiyye Cāmi‘i (Çırağan karşısı, Đstanbul) 28, 367  

Mecīdiyye Ḳaṣrı (Topkapı Sarāy-ı 

Hümāyūnu) 

304 

Mecīdiyye Ṭābyası (Çanakḳal‘e) 481 

Meclis-i ‘Ālī (Đngiltere) 550-2  

Meclis-i A‘yān [A‘yān, A‘yān Dā’iresi, 

Hey’et-i A‘yān, A‘yān Riyāseti adıyla da 

geçiyor) 

9, 26, 37-8, 43, 47, 53-5, 114, 116-7, 123, 

131, 147, 150, 157, 164, 176-7, 391, 398-9, 

497, 765 

Meclis-i Meb‘ūsān (Meb‘ūsān Dā’iresi adıyla 4-5, 11, 16, 19, 24, 27-8, 31-3, 37-8, 40, 42-4, 



 

 

1003 

da geçiyor) 47, 49-50, 58, 93, 95, 98-100-108-10, 112, 

114, 116, 120, 123, 128, 138, 140-3, 148-51, 

192, 354, 359, 390 

Meclis-i ‘Umūmī-i Đslām [372] 

Meclis-i Vükelā 17, 26, 28, 30-1, 38, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 81, 

86, 90, 93, 98, 103, 106, 109-10, 113-6, 122, 

125, 130, 138, 144, 153, 178, 193, 206, 219, 

225-7, 234, 254, 277, 294-5, 297-8, 302, 304, 

306, 324, 327, 331, 336, 344, 363, 371, 374, 

399, 417, 492 

Medīne (Malta) 476, 482, 581  

Medīne-i Münevvere 287, 295, 332, [461, 486, 521] 

Medrese-i Külliyye (Medīne’de inşā edilecek 

olan) 

295 

Medresetülḳuẓāt/Medrese-i Ḳuẓāt 322, [346, 357],378-9, 652 

Medresetülmüteḫaṣṣıṣīn 621 

Medresetülvā‘iżīn 341-2, 360 

Mehmed ‘Alī Paşa Ḫānı (Galata, Đstanbul) 73  

Mekke-i Mükerreme 332, [381], 460, 474, [539, 545], 697 

Mekteb-i Ḥarbiyye 82-3, [229] 

Mekteb-i Ḥuḳūḳ 4, 12, 87, 151, [228], 230, 299, 420, 423, 578, 

609, 632  

Mekteb-i Mülkiyye 4, 166, 423  

Mekteb-i Ḳuẓāt 26, 30, 40, 60, 75, 80, 112, 181, 196, 235, 

237-8, 247, 254, 259, 261, 268, 271, 274, 

283-5, 291, 315, [333], 378  

Mekteb-i Sulṭānī/Ḳayṣeriyye Sulṭānīsi 

(Ḳayṣeri) 

710, 745 

Mekteb-i Ṭıbbiyye  [223]  

Memālik-i ‘Osmāniyye/Devlet-i ‘Osmāniyye 8, 71, 74, 289, 304-5, 310, 378, 524, 566, 740 

[Devlet-], 71-2, 76-7, 116, 190, 242, 298, 307, 

311, 380, 449, 503, 509, 590, [599]  

Menteşe [54, 158, 170, 206, 788]  

Mercān (Đstanbul) 210  
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Mersin [10, 491, 666], 790, 794, 804, 808-10  

Merzifon [523, 533, 558, 565], 723, 734  

Mes‘adet Ḫānı (Sirkeci, Đstanbul) 688 

Meserret Oteli (Đstanbul) 381-2  

Messina 587-8  

Messina Đstasyonu 587 

Meşīḫat [197, 238, 271, 297, 346, 349]-50, 357, 371, 

373, [377, 386], 421, 545, [637], 715 

Metropolidḫāne 309  

Mezopotamya/Mezepotamya 530, 554-7  

Mıṣır [1, 46, ], 67-9, [79, 163, 287], 360, 459, [468], 

483, 508-9, 539, 553, 563, 612, 768, [775] 

Mısır sarāyı (Ḳāhire, Mısır) 775 

Midilli 37, 311  

Midyan (Ürgüb’e yakın ḳarye) 763 

Midye 279, 328, 330 

Midye ve Ma‘āriẓ Ḥudūdu (?Midye) 279 

Milano [620] 

Mimeson ḳaryesi (Ürgüb) 733, [739]  

Mocan (?Ḳayṣeri/Niğde) 717 

Molfata (Đtalya) 606  

Molfata Đstasyonu (Molfata, Đtalya) 606  

Mondros/Mondoros 451-2, 478  

Montokasino (Đtalya) 588 

Montokasino Đstasyonu (Montokasino, Đtalya) 588  

Moskato Baġçesi (Malta) (?Buskett Forest) 460  

Moskova 578, 720, 757  

Moste= Vusta ḳaryesi (Malta)→ Vosota 481  

Mucur (Kırşehir) [652], 660, [728], 761  

Muğla [10] 

Merdita Ormanı 48 

Mūsā Efendi Mahallesi (Ürgüb) 762 

Mūsā Efendi Cāmi‘-i Şerīfi (Ürgüb) 675, 762 

Mūṣul 11, 108, [774] 
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Muş [564, 576, 693-4] 

Muvāzene Encümeni (Đstanbul) 123 

Müdāfa‘a-i Milliyye Vekāleti (Ankara 

Ḥükūmeti) 

724, 789, [804]  

Münih (Almanya) 558, 561, 579, 586, 592, 602, 619, 677, 686, 

710, 765, 779, 785, 796, 809-10  

Müntefiḳ [404] 

  

Nāfı‘a Neżāreti 1, 35, 140, 270  

Napoli 583, 588-90, 592  

Napoli Körfezi 588  

Nar (Ürgüb civārı) [802] 

Nevşehir [172], 403, [605], 615, 617, [632, 644, 652], 

661-[2], 664-5, [668-9], 671-2, 677, 681-4-[5, 

687, 696], 703, [710, 721], 725, 730, 757, 

761, 763-4, 772, 777, 781, 783, 789, 792, 796, 

801-[2]-5 

Nevşehir Bidāyet Maḥkemesi (Nevşehir) [696] 

Nevşehir ‘Đdādī Mektebi (Nevşehir) 683 

Nevşehir Đsti’nāf Maḥkemesi  [789] 

Nevşehir Maḥkemesi (Nevşehir) 681  

Nevşehir Maḥkeme-i Şer‘iyyesi (Nevşehir) 403, 802  

Nevşehir’de Mekteb-i Đ‘dādī (Nevşehir) 683 

Nevşehir Postaḫānesi (Nevşehir) 683 

Niğde [8, 21, 25], 64-5, 82, [108, 147, 152, 155, 166, 

170, 185, 212, 236, 261, 424, 564, 634], 636-

7-[-9]-40, 647, [665], 671, 677, 680, [682, 

685]-6, [689, 696]-9, [703]-4, [707], 710, 712, 

714-[5]-6-[7]-9, 721-[2], 724-6, [731, 738], 

741]-2, [747], 752, [756, 760, [763-5]-6, 

[769-70, 773, 786]-7, [791-2], 796, [798-800], 

803, [807] 

Niğde Bidāyet Maḥkemesi (Niğde)  [689] 

Nişāntaşı (Đstanbul) 14, 24, 37, 92, 130, 139-40, 158, 178, 184, 
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218, 246-7, 286, 385  

Nişāntaşı Đngiliz Mektebi (High School) 

(Nişantaşı, Đstanbul) 

184, 286 

Novo Vardala→ Yeni Vardala 470 

Nūr-ı ‘Osmāniyye (Đstanbul) [61, 154], 162, [165, 169, 200, 340, 342, 381], 

384  

Nūr-ı ‘Osmāniyye Kulübü 61, 154, 162, 165, 169, 384 

Nūr-ı ‘Osmāniyye Cāddesi (Đstanbul) 200  

Nūr-ı ‘Osmāniyye Maḥfil-i Hümāyūnu 340, 342, 381  

  

Ohri 49  

Ortaḥiṣār (Ürgüb civārında ḳarye) 640, 709, 733  

Ortaköy (Đstanbul) 85, 275, 291, 367, 788  

‘Osmānlı Sefāretḫānesi (Roma, Đtalya) 602  

Otel Bella Vista (Rodos) 610, 613, 619-21  

Otel Boston→ Boston Oteli 599, 602  

Otel Enternasyonal (Brindisi, Đtalya) 606 

Otel Oban (Salima, Malta) 482, 514  

Otel Palas→ Palas Oteli 593, 645, 748, 754 

Otel Savo (Salima, Malta) 492  

  

‘Ömer ‘Ābid Ḫānı (Galata, Đstanbul) 234  

‘Ömer Paşa Sokağı (Göztepe, Đstanbul) 609 

  

Palas Oteli/Otel Palas (Roma, Đtalya) 589-90, 593 

Palermo (Đtalya) 586  

Paris  [54], 115, 222, [227], 297, 299, [307], 503, 

507, 515, 529, 598, 604, [755], 768  

Paris Ḥuḳūḳ Mektebi 299 

Paşa Cāmi‘i (Antalya) ( ?= Cāmi‘-i ‘Atīḳ) 616 

Paşabaġçesi (Đstanbul) 80, 175, 189  

Patras (Yūnānistān) 607 

Pendik (Đstanbul) 185  

Penni Ḫānı (Sulṭānhammāmı, Đstanbul) 3 
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Pera Palas (Beyoğlu, Đstanbul) 28, 338  

Pençşenbihpāzārı (Đstanbul) 157, 190, 236, 337  

Petersburg [75, 116]-7, 757  

Pinzenauerstrasse 10 (Münih) 780 

Pire 607-8 

Pirlepe (Prilep) 113  

Polis Müdīriyyet-i ‘Umūmīyesi [396-7], 421  

Polverista/Polvarista Kışlası (Malta) 462, 471-2, 475, 481, 486-7, 490, 492, 495, 

499, 503, 512, 521, 539, 558, 560, 564, 568, 

575, 577, 579, 581  

Pontus [789] 

Postaḫāne [Đstanbul) 60  

Preşova 10 

Priştine 190  

  

Rabak (Sūriyye) 551-2  

Rabak-Ḥaleb Ḫaṭṭı 551  

Reji Đdāresi (Đstanbul) 178 

Resne [58]  

Rīḫtım Ḫānı (Galata Köprübaşı, Đstanbul) 270  

Rikābdār Ahmed Ağa Kütübḫānesi (Rodos) 613  

Rodi (Egeo)= (Rodos (Ege) 780 

Rodos 96, 311, 562, 592-3, 605, 607-11-[2], 614, 

618-22, 639, 680, 689, [755] 

Rodos Maḥkeme-i Şer‘iyyesi (Rodos) 611 

Roma [76, 94, 304], 533, 584, 586, 589-90, 592-7, 

599, 602-7, 609, 620-2, 638, 639, 645-6, 649, 

699, 710, 748, 754, 770, 779, [784]-5, 807  

Romanya [29], 330, 381  

Rumeli 1, [3], 5, 33-5, 81-2, 121, 129, 166, 198, 241, 

311, 600, 680  

Rusçuk 614  

Rusya 76-7, 79, 89-90, 95, 97, 116-7, 201, [229], 

232, 278-9, 303, [328]-30, 449, 489-90, 609, 



 

 

1008  

[720], 757, 802 

  

Sa‘deddīn Paşa Köşkü (Erenköyü) 388, 393 

Sā‘at Kulesi (Dolmabaġçe, Đstanbul) 267, 346  

Ṣadāret/ Ṣadāret Dā’iresi, Dā’ire-i Sadāret 252, 284-5, 291-2, 321, 342 

Sadāret Konağı [‘Đzzet Paşa] (Đstanbul) 389  

Ṣadr-ı A‘żam Konağı (Đstanbul) 14, 24, 30, 43, 48-50, 125, 391  

Ṣadr-ı A‘żam Yalısı (Yeniköy, Đstanbul) 328  

Safrānbolu→ Zaġferānbolu [467] 

Sa‘īd Ḥalīm Paşa Yalısı (Đstanbul) 328  

Sakarya [731, 757] 

Sakız 311 

Salacak (Đstanbul) 7-8  

Ṣalāḥeddīn-i Eyyūbī Medresesi (Ḳudüs) 388  

Salamon Elḫaẕaf Maḫdūmları Bankası 

(Rodos) 

623, 780 

Salerno  [588] 

Salerno Đstasyonu 588 

Salima (Malta) 468, 473, 476, 481-3, 492, 500, 514 

Salur (Ürgüb civārında ḳarye) 640 

Salvator Kalesi/For Salvator (Malta) 439, 441, 444, 446-7, 450-8, 501, 507, 534  

Samatya (Đstanbul) [5], 7, [541, 543] 

Samatya Đstasyonu (Đstanbul) 5  

Samsun 166, [170, 564, 670], 676, [678, 691], 693, 

[698], 702, 712-3, [716], 720, 722-3, 731, 

734, 737, 757, [770, 782], 789  

San Çovana (San Giovanna, Đtalya) 587  

Sandıklı (?Afyon) 631-2  

San Remo (Đtalya) 503, [524] 

Sapanca  [381-3] 

Sarāy, sarāy-ı hümāyūn (belirtilmemiş) 15, 18, 20-1, 28, 31, 33-4, 37, 40-1, 46, 51-2, 

74, 79, 100, 103, 110, 119, 129-36, 149, 151, 

153, 159-60, 178, 181-2, 204, 233, 265, 267, 

293, 314, 316, 322, 327, 331-2, 345-6, 349, 
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357, 360-1, 385, 390-1, 477, 535, 727 

Sarāyburnu (Đstanbul) 368  

Sarāyburnu Parkı (Đstanbul) 368  

Sarıhān (Ürgüb) 766  

Sarıkamış 757  

Saruhan [91, 148, 155, 291, 333, 499, 520, 526, 543] 

Selānik 1, [10], 24, [28], 58, [94], 97, 107, 113, [117, 

130], 150-1, 153-[5]-6, 158, 162-3, 165-7, 

[179], 185-6, 193, 197, [213, 220, [224], 226-

[8], 230, [240, 259, 282, 288], 309, 329, 

[337], 347, [396], 423, [519, 526, 543]-4, 

[607-8, 613, 787] 

Selānik Bankası 28, 240, 603 

Sen Jorj Limānı (Malta) 483  

Sen Paolo/Sen Pavlo (Malta) 500  

Sent Antoniyo/Sen Antonyo Baġçesi (Malta) 482, 492, 500  

Sent Karanta (=Ayasaranda, Arnavudluk) 607 

Serfiçe 190, 240  

Sevr (Sèvres, Fransa) 560, [599, 631, 642] 

Seyyidī Köyü/Seyyidköyü (Antalya) 624, 629, 697  

Sırbistān 308, 783  

Sibirya 161 

Sicilya 450, 460, 468, 587, 589  

Sīd Sa‘īd (Libya) 115 

Silifke  724  

Simtore (Đtalya) 584  

Sinān Paşa Cāmi‘i (Beşiktaş, Đstanbul) 18, 78, 88, 339  

Sinason (Sinasos, Ürgüb) 661, 696, 722, 733, 757, 762-3, 786, 788, 794, 

806, 811 

Sinob [14, 39, 271, 409, 467, 486, 520, 525, 543]  

Siraküza 584-6, 595, 646  

Sirkeci (Đstanbul) 7, 119, 123-4, 315-6, 339, 346, 609, 688  

Siroz (Serez) [10, 15, 27, 239, 420, 541, 567]  

Sivas [107], 162, 276, 286, 296, [437, 440, [515-6, 
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520, 522-4, 526, 565, 569, 574-5], 637, 650, 

673-4, 676-7, [688], 702-[3], 717, 731, 757, 

[782], 792, 797, 806 

Sivritaş kayası (Ürgüb) 665, 791, 793  

Sofya  54, [179, 409] 

Soğukçeşme Kapısı (Sarāyburnu, Đstanbul) 368  

Sömbeki 311  

Spa [542], 552  

Su‘ādiyye (Đstanbul) [197]  

Su‘ādiyye Cāmi‘-i Şerīfi (Suadiye, Đstanbul) 197  

[Sulṭān ‘Abdülmecīd] Türbesi (Đstanbul) [369]  

Sulṭānahmed Meydānı (Đstanbul) 184, 429  

Sulṭān ‘Azīz Ḫān’ın vālidesinin türbesi 

(Đstanbul) 

740 

Sulṭānḥammāmı (Đstanbul 3, 75  

Sulṭān Maḥmūd Türbesi (Đstanbul) 16, 791  

Sulṭānmeydānı→ (Sulṭānaḥmed Meydānı) 232 

Sūriyye [229], 277, 281, 336, 338, 381, 460, [526, 

531], 550-5, 587, 589-91, 768  

Suveşe (Ürgüb civārında ḳarye) 738-9  

Ṣübḥān [473] 

Süleymāniyye (Đstanbul) 223, 268-9, 399, 410  

Süleymāniyye Cāmi‘-i Şerīfi (Rodos) 611  

  

Şām-ı ‘Arab Ḥükūmeti (Suriye) 550 

Şām, Şām-ı Şerīf 1, 16, 135, 157, 222, 229, 556, 590, 736 

Şarḳ-ı Vasaṭī 552, 555  

Şarlonburg (Charlottenburg, Berlin) 656  

Şaṭṭül‘arab 151  

Şehremāneti (Đstanbul) 268, 507 

Şer‘iyye Vekāleti/Vekālet-i Şer‘iyye (Ankara) 617, 802 

Şişli 42, 242, 344  

Şūrā-yı Devlet, Şūrā-yı Devlet Dā’iresi 66, 74, 82, 105, 109, [264, 318, 320-1], 323-4, 

335, [379] 
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Şūrā-yı ‘Ālī-yi Đslām/Şūrā-yı Đslām [372] 

Şūrā-yı Salṭanat 642 

  

Tağtatlı Cāmi‘-i Şerīfi (Ürgüb) 758  

?Tak (Taklızāde) [774] 

Tarsus 1, 791, 796  

Taşkın Paşa Cāmi‘i (Damsa) 739  

Taşlıca [333]  

Taşmerdiven (Ortaköy, Đstanbul) 85  

Tedḳīḳ-i Mü’ellefāt-ı Şer‘iyye Meclisi 

(Đstanbul) 

[713] 

Tedḳīḳāt-i Şer‘iyye Meclisi [17], 365  

Teke [618, 667] 

Teke Mutaṣarrıflığı 618, [667] 

Telgraf Neżāreti 113, [213] 

Temenni (Ürgüb) 668, 716, 727 

Temyīz-i Ḥuḳūḳ Dā’iresi 212-3, 365, [688, 797] 

Terme (Kırşehir yakınında ılıca) 653  

Teşrīfāt-ı ‘Umūmiyye Dā’iresi 340 

Teşvīḳiyye (Đstanbul) [92] 

Teşvīkiyye Cāmi‘-i Şerīfi (Đstanbul) 92 

tevḳīfḫāne (belirtilmemiş, Đstanbul) 205-6, 211, 407, 417, 428, 509  

Tevḳīfḫāne Müdīrliği (Đstanbul) 414-5  

Tırnova [357-8] 

Tiflis [755], 757  

Tikveş [357] 

Tilkideresi (Ürgüb) 711  

Tirol [618, 621] 

Tokad [156], 166  

Tokatlıyan (Beyoğlu, Đstanbul) 25, 29, 87, 240  

Topḫāne (Đstanbul) 7, 176, 271, 432-4, 559  

Topḫāne Sā‘at Ḳulesi (Topḫāne, Đstanbul) 433  

Topkapı (Đstanbul) 163, [304, 356, 368, 388]  

Topkapı Sarāy-ı Hümāyūnu 304, 356, 368, 388 
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Torredinkriko ḳaryesi (Napoli, Đtalya) 588  

?Törekop [448] 

Ṭrāblusġarb/Ṭrāblus 67, [76, 78], 94-5, [114]-6, 120, 165-[6, 177, 

388, 560, 586, 592, 596, 621] 

Ṭrāblusşām [79, 209] 

Trabzon [162, 165, 169-70], 296, [500, 524, 526, 564], 

568, 572, [599, 636, 684], 687, 737, [759], 

773, [781, 783]  

Tramvay Merkezi (Galata, Đstanbul) 188  

Tulca [281, 589, 597] 

?Tunka [616] 

Tūnus 450  

Tuz ḳaẓāsı (Arnavudluk) 29 

Tünel (Đstanbul) 29, 92  

Türkiyā 560, [643, 647, 671, 720, 737 

Türkiyā Büyük Millet Meclisi//Büyük Millet 

Meclisi/Millet Meclisi/Meclis-i Millī 

(Ankara) 

515, 531, [597], 616-[8, 627, 635]-6, 638, 

641, [643, 647, 671, 690, 718, 720, 732, 737], 

785, 789 

  

Uçḥiṣār 640, 661, 683-4, 789, 795  

Ulağa Dağı (Ürgüb) 673 

Ulaşlı ḳaryesi (Ürgüb civārı) 712  

Uluborlu  [609, 625, 674, 759] 

Ulukışla  624, 677  

‘umūmī baġçe (belirtilmemiş, Malta) 452, 481-2 [ ?Sent Antoniyo Bahçesi)]  

Urfa 713  

Ustuni (Đtalya) 606 

‘Uşşāḳ 674 

  

Ülgün (Adriyatik kıyısında) [452]  

Ünye [233]  

Ürgüb [3, 9-10], 82, [212, 232. 271, 312, 347, 447, 

510, 543], 576, 589, 595, 619, 622, 624, 630, 

633, 637-[8, 640], 644-6, 652, [655], 661-2, 
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664-8, 670-3, [675], 677, 679, 681-5, 687-[9]-

91, [694]-6, 699-704, 707-8, [710]-[2]-3, 715-

[716], 721-2, 724-5, [726], 728, [730-1], 733-

[5], 737-43, 747-9, 752, 755-8, 760, 762-3, 

766, 769-72, 775, 777-9, 781-[5-7]-9-[91]-6-

[8]-800, 804-7, 809-11 

Ürgüb ‘Adliyyesi (Ürgüb) 703 

Ürgüb ‘Askerī Ḫastaḫānesi (Ürgüb) 725, 737, 741 

Ürgüb Belediyye Dā’iresi (Ürgüb) 671, 685, 750, 762, 766, 788, 797 

Ürgüb Bidāyet Maḥkemesi [707-8] 

Ürgüb Cāmi‘-i Kebīri (Karamanoğlu Đbrāhīm 

Bey Cāmi‘i) (Ürgüb) 

668 

Ürgüb Dā’ire-i ‘Askeriyyesi (Ürgüb) 737 

Ürgüb Eczāḫānesi (Ürgüb) 696 

Ürgüb Ḥammāmı 756 

Ürgüb-Ḳayṣeriyye Şosesi (Ürgüb) 792, 800 

Ürgüb Müdde‘i-i ‘Umūmīliği (Ürgüb) 748 

Ürgüb Nümūne Mektebi (Ürgüb) 652, 738, 786 

Ürgüb Rüşdiyye Mektebi (Ürgüb) 271 

Ürgüb Tapu Kitābeti (Ürgüb) 700 

Ürgüb Telgrafḫānesi (Ürgüb) 795 

Ürgüb Zirā‘at Bankası (Ürgüb) [699, 726] 

Ürgüb’de pederin ḫānesi (Ürgüb) 777 

Üserā Ḫastaḫānesi (Malta) 446 

Üserā Ḳarārgāhı (malta) 436 

Üserā Kumandanlığı (Malta) 449 

Üsküb [10-1], 190  

Üsküdar (Đstanbul) 7, [58], 100, 107, 119, 158, 176, 190, 165, 

198, 209, 244-6, 293, 295-7, 401, [673] 

Üsküdar-‘Alemdağı Tramvay Ḫaṭṭı (Üsküdar, 

Đstanbul) 

293, 295-6 

Üsküdar Đskelesi (Üsküdar, Đstanbul) 195, 246, 297  

Üsküdar Polis Dā’iresi/Müdīrliği/Müdīriyyeti 

(Üsküdar, Đstanbul) 

244-5]  
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Vaḳıf Ḫānlar (Đstanbul) 529, 580, 714 

Vālidebāġı (Đstanbul) 100, 107  

Vālide Cāmi‘i (Dolmabaġçe, Đstanbul) 28, 45, 267  

Vālide Cāmi‘i (Yeni Cāmi‘-i Şerīf, Üsküdar, 

Đstanbul) 

107  

Vālide Ḳırā’atḫānesi (Köprübaşı, Đstanbul) 234 

Valetta/Valeta/Vallita/Valita (Malta) 451, 462, 468, 470, 520, 532, 542, 574 

Van 276, 286, 296, 329, [347, 388, 437, 599, 797]  

Vanī Medresesi (Sulṭānḥammāmı, Đstanbul) 75  

Vaniköyü (Đstanbul) 176  

Vardala/Verdala (Malta) 457-8, 461-5, 468, 470-1, 475, 563, 566, 569, 

582, 584  

[Eski] Vardala Kışlası (Verdala, Malta) 457, 461-2, 464 

[Yeni] Vardala Kışlası (Novo Verdala, Küçük 

Vardala adıyla da geçiyor, Verdala, Malta) 

462-3, 465, 468, 470-1, 563, 566, 569, 582, 

584 

Varto [609] 

Velī‘ahd Dā’iresi (Beşiktaş Sarāyı, Beşiktaş, 

Đstanbul) 

350-1 

Velī‘ahd Sarāyı (Beşiktaş, Đstanbul) 339, 355  

Venedik (Đtalya) 597, 602, [606] 

Venedik Denizi 606  

Versay (Versailles, Fransa) [551] 

Vezüv Dağı (Đtalya) 588  

Vilāyāt-ı Müsteḫleṣe (Erẓurūm, Van, Bitlis) [388]  

Vilāyāt-ı Şarḳiyye 66, 276, 281, 284-6, 288, 323  

Viyana [104], 255, [314], 609, 774  

Vize 199  

Vodina [166] 

Vosota ḳaryesi (Malta) 463  

  

?Yahşi [661] 

Yahşiḫān (Ankara-Keskin arasında) 637, 649  

Yaḥyā Efendi Cāmi‘-i Şerīfi (Ürgüb) 694 
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Yaḥyā Efendi Dergāhı (Đstanbul) 367 

Yaḥyā Efendi Medresesi (?Đstanbul) 751 

Yaḥyā Efendi Türbesi (Đstanbul) 27 

Yakacık (Đstanbul) 137, 176  

Yalvaç [142, 635, 638, 643, 645]  

Yangın Ḳulesi (Bāyezīd, Đstanbul) 429  

Yani’nin biraḫānesi (Beyoğlu, Đstanbul) 29  

Yanya 5, [10, 34], 329  

[Yavuz Sulṭān Selīm] Türbesi (Đstanbul) 369  

Yemen 95, 116, [122]  

Yenicāmi‘ (Eminönü, Đstanbul) 83, 269, 367  

Yenicāmi‘ Köprüsü (Eminönü, Đstanbul) 234 

Yenice Ḳal‘e (Mar‘aş) 589  

Yenikapı (Đstanbul) [388]  

Yenikapı Mevlevīḫānesi (Yenikapı, Đstanbul) 388  

Yeniköy (Đstanbul) 119, 239, 328, 340, 792  

Yerebatan (Sulṭānahmed, Đstanbul) 120, 140, 163, 802  

Yıldız (Đstanbul) [16, 54], 112, 126, 132, 138, 186, 187, 317, 

323, 325, 328, 338, 340, [559, 570, 572] 

Yıldız Ḫastaḫānesi (Yıldız, Đstanbul) 416, 425  

Yıldız Ḳaṣrı (Yıldız, Đstanbul) 187, 301-2, 363 

Yıldız Sarāyı  32, 110,112, 187, 189, 310, 333-4, 336, 349, 

353, 363, 370 

Yozgad [214, 270, 541], 698, 714, 717, 723, [743-4] 

Yumurtalık (Adana’nın ḳaẓāsı) 787  

Yūnānistān 306, 308, 534,  

Yūnān Konsolosḫānesi (Manastır) 309 

  

Zağfarola (Đtalya) [589] 

Zağfarola Đstasyonu (Zağfarola, Đtalya) 589 

Zaġferānbolu (Safranbolu) [467] 

Zeytūn 152, [564]  

Ẕihnī Paşa Cāmi‘-i Şerīfi (Erenköyü, Đstanbul) 170, 207  

Zincīrlikuyu (Đstanbul) [364] 



 

 

1016  

Zincīrlikuyu Çiftliği (Zincīrlikuyu, Đstanbul, 

bilāḫere Velī‘ahd Yūsuf Efendi’nin köşkü) 

364 

Zirā‘at Bankası 736  

Zirā‘at Mekteb-i ‘Aliyyesi (Viyana) 774 

Zirā‘at Neżāreti [48], 289  

Ẕūlvecheyn Salonu (Sarāy-ı Hümāyūn) 100, 103, 263, 301  

Zürih [532] 

 

 




