
EDHEM EFENDi. Müştakzade 

betiyle de Şeyh Edhem Efendi adlarıyla 
çeşitli mecmualarda ismine rastlanan 
Edhem Bey ayrıca üslüp sahibi bir şar

kı bestekarı olarak tanınmıştır. Klasik 
tarzda karcığar makamında bir beste ile 
bu besteye yaptığı ağır ve yürük semai
lerin dışında bestelediği günümüze ula
şan şarkılarının sayısı 158'dir. Ayrıca otu
zun üzerinde ilahi ve tevşih bestelemiş, 

ancak bunlardan zamanımıza sekizinin 
notası gelebilmistir. Edhem Efendi şi

irle de uğraşmış. ilk şiirlerinde Zarf mah
lasını kullanmış , daha sonra şeyhi M. 
Emin Efendi tarafından kendisine ilM
mi mahlası verilmiştir. Ancak şiirlerini 

topladığı mecmua Fatih yangınında yan
mıştır. Bestelediği dini ve din dışı eser
lerinden bir kısmının güftesi kendisine 
aittir. Bergüzar-ı Edhem yahut Ta'lim-i 
Usul-i Mı1siki adıyla neşrettiği (istan
bul 1307), bazı mOsiki bilgilerinin de bu
lunduğu güfte mecmuasında diğer güf
teler yanında yirmi sekiz yaşına kadar 
bestelediği şarkılarına da yer vermiştir. 
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M NuRi O zcAN 

ı EDHEM EFENDi, Santuri 1 

(1855 -1926) 

L Türk bestekarı ve virtüozu. _j 

istanbul Beyazıt'ta Soğanağa mahal
lesinde doğdu. Babası kaptan Ali Efen
di, annesi Fatma Hanım· dır. Soğukçeş
me Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra 
on üç yaşlarında Enderun'a alındı. Bura
da güzel sesi ve mOsikiye olan kabiliye
tiyle kısa zamanda dikkati çekince meşk-
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Mnede mOsiki meşkine başlatıldı. Ünlü 
mQsikişinaslardan ders alarak kendini 
yetiştirdi. Daha sonra Maliye Nezareti'n
de tereke memuru olarak görev aldı ve 
1913'te emekliye ayrılıncaya kadar bu 
görevde kaldı. 1871'de Tophane'deki Fi
ruzağa 'da kendi açtığı bir dershanede 
ve 1908-1913 yılları arasında Darülmü
sikf-i Osmani'de santur dersleri vererek 
birçok öğrenci yetiştirdi. Bir ara Hidiv 
İbrahim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a 
gitti. 1911'de Göksu'daki yalısı bir sel 
felaket ine uğradı. Burada nota koleksi
yonu ile değerli yazma eserlerin bulun
duğu kütüphanesi yok oldu. İ ki yıl son
ra sağ tarafına felç geldi ve hayatının 
sonuna kadar felçli olarak yaşadı. 14 Ey
lül 1926 tarihinde evinde çıkan bir yan
gında yanarak öldü ve Anadoluhisarı 'n

daki Göksu Mezarlığı'na defnedildi. 
Türk mOsiki tarihinin en büyük san

tur virtüozlarından kabul edilen Edhem 
Efendi, icracılığı yanında bestekarlığı ve 
hocalığı ile de devrinin ünlü müsikişi

nasları arasında yer almıştır. ilk mOsiki 
bilgilerini Enderun ·da başta Hacı Arif 
Bey ve Müezzinbaşı Rifat Bey olmak üze
re zamanın meşhur hocalarından edin
di. Faydalandığı hocalar arasında san
tur dersleri aldığı Miralay Hilmi ve Ha
sib beylerle Batı mOsikisi ve armoni ho
cası Şefik Bey'i özellikle belirtmek gere
kir. Başlangıçta keman öğrenmek iste
diği halde hocalarının ısrarı üzerine san
turda karar kıldı ve zamanla bu sazda 
eşsiz bir icracı olarak kendini kabul et
tirdi. Tavrında lirizmin hakim olduğu. 

fevkalade müzikalite sahibi bir icracı 

olup santur çalışı, TanbOri Cemi! Bey'in 
tanbur icrası ile aynı seviyede tutulmuş
tur. Santurda pirinç tel kullanan Ed
hem Efendi'nin katıldığı bir fasılda pi
yano veya santurdan hangisinin çalın

dığını sadece sesinden anlamak güçtü. 
Edhem Efendi ayrıca saraydan ve dev
let ricalinden de itibar görmüştür. Bun
lar arasında, saray ve konaklarına de-

Santüri 
Edhem Efendi 

vam ettiği Şehzade Vahdeddin (VI. Meh
med), Cemaleddin. Seyfeddin. Mehmed 
Ziyaeddin efendiler gibi müsikişinas ha
nedan mensupları ile Prens Abdülhalim 
Paşa ve bestekar Ziya Paşa gibi tanın
mış kişiler vardır. Uzun yıllar Kasımpa

şa Mevlevihanesi' ne santari olarak de
vam etti ve aynı zamanda Neyzen Aziz 
Dede, Kemençeci Vasilaki, Kanuni Şem

si ve Ama Nazım gibi devrinin meşhur 
sazendeleriyle saz arkadaşlığı yaptı. 

Güçlü bir mOsiki hafızasına sahip ve 
çok iyi bir notist olan Edhem Efendi, 
felçli halinde iken sol eliyle başta kendi 
eserleri olmak üzere hafızasından nota 
koleksiyonunu yeniden yazmıştır. Ken
di eliyle yazdığı Külliyyôt'ı istanbul Üni
versitesi Türkiyat Araştırmaları Ensti
tüsü'ndeki Are! Kütüphanesi'ndedir. Ay
rıca bir şarkı ve saz eserleri bestekarı 
olarak da tanınan Edhem Efendi bu sa
hada peşrev, saz semaisi, beste, ağır se
mai, yürük semai, şarkı. longa. sirto. 
oyun havası. polka. marş, köçekçe ve tür
kü formlarında 400'e yakın eser beste
lemiştir. Öztuna'nın (bk. bibl.) listesini 
verdiği toplam 375 eserinden 259'u şar
kı formundadır. Şarkılarında Hacı Arif ve 
Şevki beylerin, büyük formdaki sözlü 
eserlerinde ise TanbOri Ali Efendi'nin et
kisi sezilir. Eserlerinden en tanınmışla
rı şehnaz ve sultaniyegah longalardır. 

Ayrıca terkip ettiği çeharagazin ve hi
cazkar - büselik makamları ile de naza
riyat konusundaki gücünü ortaya koy
muştur. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Canlı Tarihler: Lem'i Atlı Htitıralan ( nşr. Tür

kiye Yayınevi), İstanbul 1947, s. 115, 119-120; 
Vecdi Seyhun, Santüri Edhem Bey, İstanbul 
1948; ibnülemin, Hoş Sadti, s. 261; Mustafa 
Rona. Elli Yıllık Türk Müsikisi, istanbul 1970, 
s. 34-40 ; Mehmet Nazmi Özalp. Türk Musikisi 
Tarihi · Derleme, Ankara, ts. (TRT Müzik Daire
si Başkanlığı Yayınları). ll, 26·28 ; R. Ekrem Ko
çu. "Edhem Bey (Santüri ibrahim)", ist.A, IX, 
4906-4907 ; Öztuna. BTMA, ı, 243 ·247. 

L 

ı 

L 

Iii NuRi Ö zcAN 

EDHEM PAŞA, Gazi 

(bk. GAZi EDHEM PAŞA). 

EDHEM PAŞA, İbrahim 

(1818 -1893) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

Sakız'da doğdu. Rum asıllı olduğu. 

1821 Rum ayaklanmaları sırasında Sa
kız asilerinin isyanları bastırılırken çok 
küçük yaşta istanbul'a getirildiği ve Kap-



tanıderya Koca Hüsrev Paşa tarafından 
satın alınıp evlat edinildiği söylenir. ilk 
öğrenimini Hüsrev Paşa'nın konağına 

gelen hocalardan gördü. Paşanın diğer 
çocuklan olan Hüseyin, Ahmed ve Abdül
latif ile birlikte tahsilini tamamlamak 
üzere 1830'da Paris'e gönderildi. 1835'
te Barbet Enstitüsü'nü. 1839'da da Yük
sek Maden Mektebi'ni bitirdi. 

Teknik gözlemlerde bulunmak mak
sadıyla bir süre Avrupa'da dolaştıktan 
sonra istanbul'a döndü. Miralay rütbe
siyle devlet hizmetine girdi ve Dar-ı Şü
ra -yı Askeri'ye memur oldu. Ardından 
Sarıyer bakır madeni ve Gümüşhacıköy 
madeni müdürlüklerinde bulundu. 1845'
te Keban ve Ergani madenieri başmü
hendisi oldu. Aynı sene, yeni kurulan Er
kan-ı Harbiyye Dairesi'ne, kısa bir müd
det sonra da Rikab-ı Hümayun'a me
mur edildi. 1849'da mirlivalığa, 1851 'de 
Mabeyn-i Hümayun ferikliğine yükseldi. 
Sarayda bulunduğu esnada Sultan Ab
dülmecid kendisinden Fransızca dersle
ri aldı. Bu sırada kurulan Encümen-i Da
niş ve Tanzimat Meclisi üyeliklerine ge
tirildi. 

Kırım Harbi esnasında bazı meselele
rio halli için Sırbistan ' a, ardından Kırım'a 

gönderildi. Bir müddet sonra Mabeyn 
ferikliğinden çıkarılınca uhdesinde yal
nızca Tanzimat Meclisi üyeliği kaldı. Mus
tafa Reşid Paşa' nın yardımıyla 24 Ka
sım 1856 tarihinde vezirlik rütbesi ve 
75.000 kuruş maaşla Hariciye nazırı ol
du. Fakat dış meselelerdeki yetersizliği 
ve bilgisizliği sebebiyle 2 Mayıs 1857'de 
aziedildL 1858 yılında yine bazı tahki
katta bulunmak maksadıyla ikinci defa 
Sırbistan'a gönderildi ve başarılarından 
dolayı birinci rütbe Mecidf nişanı ile tal
tif edildi. Komşu devletlerin hükümdar
larının sınıra yakın yere gelmesi dolayı
sıyla devletler arası nezaket kuralları ge
reği uygulanan ziyaret merasimi çerçe
vesinde, sefaret heyetiyle 1859'da Rus 

ibrahim 
Edhem Pasa 

Çarı ll. Aleksandr'ı selamlamak için Ka
radeniz kıyısında Rus çarlarının yazın kal
dıkları sayfiyelerden biri olan Hocabey'e 
gönderildi. 

1859 yılında 49.675 kuruş maaşla Mah
mud Nedim Paşa'nın yerine Ticaret na
zırı olan Edhem Paşa, meselelere gereği 
gibi vakıf olmadığı gerekçesiyle 1861'de 
aziedildL Bunun ardından Meclis-i Vala 
azalığına seçildi. 1863'te 30.000 kuruş 
maaşla, Maarif ve Nafia nezaretleri de 
uhdesinde olmak üzere ikinci defa Tica
ret nazırı olduysa da aynı yıl görevden 
alındı. Bir süre sonra Ticaret Nezareti 
önceden olduğu gibi Nafia Nezareti ile 
birleştirilerek yine Edhem Paşa'ya veril
di, ancak bu defa uhdesindeki Maarif 
Nezareti ayrıldı . 1866'da Ticaret Nezare
ti'nden de aziedilerek Tırhala ve 1867'
de Yanya valiliğine getirildi. 1868 yılın
da ŞOra-yı Devlet üyesi olan İbrahim Ed
hem Paşa, iki yıl sonra ilivan-ı Ahkam-ı 
Adliyye nazırlığına, 1871'de tekrar Na
fıa Nezareti'ne tayin edildi ve bir müd
det sonra Ticaret Nezareti de bu görev
lerine eklendi. 1872'de 10.000 kuruş ma
aşla aziedildL Ertesi yıl tekrar Şüra- yı 

Devlet azası ve 1874:te Nafia nazırı ol
du, fakat bir süre sonra görevden alın
dı. 1876'da Berlin sefırliğiyle Almanya'
ya gönderildi. 

23 Aralık 1876'da istanbul'da topla
nan Tersane Konferansı'nda ikinci mu
rahhas olarak Osmanlı Devleti'ni temsil 
eden Edhem Paşa, asabi mizacı sebe
biyle, müzakereler sırasında Fransa mu
rahhasının Osmanlı Devleti'ne karşı söy
lediği hakaretamiz sözlerine karşılık ver
mekten çekinmedi. Aynı yıl ŞOra-yı Dev
let başkanı oldu ve Midhat Paşa'nın azli 
üzerine S Şubat 1877'de 50.000 kuruş 
maaşla sadaret makamına getirildi. Bu 
arada murassa' Osmanf nişanı ile taltif 
edildi. Onun sadareti esnasında cereyan 
eden en mü him hadise 1877-1878 Os
manlı- Rus savaşlarıdır. Bu sıkıntılı dö
nemde karşılaştığı siyasi meselelerio hal
linde asabi mizacı yüzünden yetersiz kal
dı ve ağır baskılar sonucu 11 Ocak 1878 
tarihinde aziedildL On dört ay kadar ma
zul kaldıktan sonra 1879'dan 1883'e ka
dar Viyana sefıri olarak görev yaptı. Da
ha sonra 26 Şubat 1883'te Dahiliye na
zırı tayin edildi. Sarki Rumeli'nin Bulga
ristan tarafından ilhakı ile meydana ge
len olaylar sebebiyle Küçük Said Paşa 
kabinesinin düşmesi üzerine 24 Eylül 
1885 tarihinde bu görevden ayrıldı. Pa
ris sefiri olarak tayini kararlaştırıldıysa 

EDHEM PAŞA, ibrahim 

da bundan vazgeçildi. Kendisine 3000 
kuruşluk mazuliyet maaşı bağlanan Ed
hem Paşa 2 Ramazan 1310'da (20 Mart 
1893) vefat etti ve Üsküdar'da bulunan 
Mihrimah Sultan Camii civarına defne
dildi. 

İbrahim Edhem Paşa, asabi mizacına 
ve devlet meselelerindeki yetersizliğine 
rağmen namuslu, dürüst. devlete sadık 
bir kişiydi. Bu sebeple ll. Abdülhamid'in 
hususi himayesine mazhar olabilmişti. 

ilk Osmanlı Meclis-i Meb'Osanı onun sa
dareti zamanında açılmıştı. Ancak sad
razamlığında yeterli derecede etkili ola
mamış ve alınan kararlarda daha ziya
de padişahın tesiri görülmüştür. Maden 
mühendisliği konusunda olduğu gibi 
tabii ilimlerde de derin bilgi sahibiydi. 
Çok iyi derecedeki Fransızca'sının yanı 
sıra Almanca'ya da aşina idi. Mecmı1a-i 
Fünı1n'da tabii ilimiere dair makale
ler yazmış, 1869 yılında ölçüler hakkın
da bir nizarnname neşretmiş, rasatha
ne ve Matbaa-i Amire'nin ıslahında. Da
rüşşafaka'nın kurulmasında büyük gay
ret göstermiştir. Ondalık sisteminin ta
nınmasında ön ayak olmuş, yazdığı Yeni 
Mikyaslam Dair Risiile adlı eseri oğlu 
ismail Galib'in adıyla yayımlanmış, "Me
sahat. Ekyal ve Evzan-ı A'şariyye Nizam
namesi"ni hazırlayarak yürürlüğe koy
muştur. 1873 Viyana sergisi için Usul-i 
Mi'miiri-i Osmiini adıyla üç dilde neş
redilen eseri Ahmed Vefik Paşa ile bir
likte hazırlamış, ayrıca Endülüs Tarihi 
adlı eserin 1. cildini kaleme almış, diğer 
kısımlarını ise Ziya Paşa tamamlayarak 
kendi adına neşretmiştir (1-11 . istanbul 
1280). Yazıda sade ve kısa cümleler kul
lanmayı tercih eden ve muhalifleri tara
fından "Deli Corci" lakabıyla anılan İbra
him Edhem Paşa dindarlığı ile de tanın
mıştır. Çok iyi yetiştirdiği oğulları Os
man Hamdi, Halil Edhem (Eidem) ve is
mail Galib Türk kültür ve sanat tarihin
de önemli yerlere sahip olmuşlardır. 

ibrahim 
Ed hem 

Paş a ' nın 

Mihrimah 
Camii 

Külliyesi 
içindeki 

türbesi -
Üsküdar 1 

istanbul 
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EDHEM PAŞA, İbrahim · 
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Iii MAHİR AYDIN 

EDHEM PERTEV PAŞA 
( 1824. 1873) 

Devlet adamı, yazar ve şair. _j 

Erzurum· da doğdu. Asıl adı İbrahim 
Edhem iken şiirde kullandığı Pertev mah
lası dolayısıyla Edhem Pertev olarak üı
nınmıştır. Aslen Erzurumlu Söylemezza
deler'den olup Kiğı beylerine hazinedar
lık yapan Mehmed Timur Efendi ile Fat
ma Dursun Hanım'ın oğludur. 

ll. Mahmud'un, ayan ve beylerir:ı Ana
dolu'daki nüfuzlarını kırma hareketleri 
üzerine Erzurum'a dönen babası. ardın
dan Rus işgali ( 1829) karşısında ailesiy
le beraber Şarkikarahisar. Gümüşhane 
ve Canik taraflarında dolaştıktan sonra 
vazifesi gereği Trabzon'a yerleşti. Ed
hem çocukluğunda, Fennf mahlasıyla şi
irler yazan ve basılmamış mürettep di
vanı bulunan babasından ve gezdiği yer
lerdeki ulema ve şairlerden faydalana
rak yetişti. 184S'te babasının ölümü üze
rine Trabzon Valisi Abdullah Paşa onu 
himaye etti ve divan katibi olarak yanı
na aldı. Ayrıca ileriki yıllarda duygulu şi
irleriyle tanınacak olan Abdullah Paşa'
nın kızı Fıtnat Hanım'a (ö. 19ı1) küçük 
yaşlarında şiir ve inşa dersleri verdi. Ab-
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dullah Paşa· nın vefatından sonra yeni 
vali Halil Rifat Paşa bu zeki ve dürüst 
genci vilayet mektupçusu yaptığı gibi 
( 1846) kaptanpaşalıkla İstanbul'a gider
ken onu da yanına aldı ve Sadaret Mek
tObf Kalemi'ne tayin ettirdi (ı 84 7). 

Edhem Pertev'in bundan sonraki gö
revleri. kendisini himaye edenlerin yük
selip düşüşleriyle değişmiştir. Kaptan-ı 
derya mesnedinde İzmir, Cezair-i 13ahr-i 
Sefid, Hüdavendigar valiliklerinde me
muriyet yaptı. Sefaret katibi olarak Qç 
yıl Berlin'de kaldı (1853-1855) Babıali 

Tercüme Odası'nda, Siroz ve Drama kay
makamlıklarında, Dfvan-ı Muhasebat üye
liğinde ( 1864 ). Halep merkez kaymakam
lığında (ı 865), Kandiye (Girit) mutasarrıf
lığında bulundu. Hariciye Nezareti mek
tupçusu (ı 869) ve serasker müsteşarı 
( 187 ı j oldu. Son defa ·Kastamonu valisi 
iken ey Ocak 1873'te burada vefat etti. 
Mezarı aynı yerde Şeyh Şaban-ı Velf ha
zfresindedir. 

Devrinin hemen bütün kaynakları, Ru
meli beylerbeyiliği ile paşalık unvanı da 
bulunan Edhem Pertev'in mevki ve rüt
be hırsı olmayan, kendisinı;ı verilen gö
revleri dikkatle yerine getiren dürüst bir 
idareci olduğunda birİeşirler. Ebüzziya 
Tevfik açık sözlülüğünden. oldukça ser
best fikirli oluşundan dolayı Namık Ke
mal'le ilk karşılaşmalarında iyi anlaştık
larını yazar. Bununla beraber devrinin 
siyası olayiarına karışmamıştır. 

· İzmir'de Fransızca, Berlin'de Almanca 
öğrenen Edhem Pertev Paşa nesir ve şi
irle de meşgul olmuş, bu alanlarda bazı 
yenilikler getirmişse de idari görevleri 
dolayısıyla fazla eser bırakmamıştır. Mi
zaç olarak latifeyi seven paşanın bir kı 

sım eserlerinde mizaha temayülü görü
lür. Pertev mahlasıyla yazdığı eski tarz 
şiirlerind~ herhangi bir yenilik yoktur. 
Tercüme şiirlerinde ve hece ile yazdık
larında ise daha başarılıdır. Nesih hattı
nı güzel bir şekilde yazdığı, bir belc1, i~ 
1ü '1- {Jayrc'it istinsah ettiği bilinrrıekte ve 
bazı meşklerinden hatla ciddi bir şekil
de meşgul olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. A) Kitap ve Mak"leleri. 1. Hc'ib
nc'ime (baskı yeri ve tarihi yok). Lahikasıy
la beraber otuz üç sayfa hacmindeki bt,ı 

risale, rüyada yapılmış bir ko-nuşma tar
zında doğrudan doğruya masonluğun 

tenkidini ihtiva eder. Ebüzziya Tevfik'in 
"Farmasonluk" (MecmQa-i Ebüzziya, cüz 
ıoo 17 Cemaziyelahir 13291, s. 68ı-682) ad
lı meşhur makalesinde Eçlhem Pertev 
Paşa'yı devrin ünlü masonları arasında 
zikretmesi, aynı dönemde yaşayarak na-

zırlık ve saçlrazamlık yapmış buluncın 

diğer İbrahim Edhem Paşa ile karıştır
mış olmasın<;lan kaynaklanmıştır. Esasen 
bu risale de dikkate alındığında Ebüzzi
ya'nın görüşünün pek isabetli olmadığı 
anlaşılır. Hdbndme 'nin üzerinde herhan
gi bir tarih bulunmamakla berc,ıber o oe
virde L'Union d'Orient lotasının üstadı 
Cleanti Scalieri'nin Grand Orienra gön
derdiği bir mektuptan eserin 1872'de 
yayımlandığı anla~ılmaktadır. z. Emrü '1-
acfb ii tarihi ehli's-saHb (İstanbul. ts .). 
Fransız tarihçisi Joseph François Mic
haud'dan (ö 1839 ) Ali Fuad ve Arifi Ah
med ile ortaklaşa çevrilmiş, Antakya'nın 
zabtına kadar olan Haçlı seferleri tari
hidir. 3. Itlc'iku '1- efkfır fi akdi '1- ebkdr 
(İstanbul ı 285, 1304). Çok evliliğin aley
hinde bulunan Batılıiar'a karşı tabiat ka
nunlarına dayananık yapılan bir müda
faadır. Sorulu cevaplı karşılıklı konuşma 
şeklinde olan kitaba, Vottaire ve Mon
tesqieu'nün konu ile ilgili iki yazısı da 
eklenmiştir. Eserin son sayfasında "Li
san-ı ecnebiye tercüme olunmuŞtıir" 

ibaresi yer almaktadır. Ancak hangi di
le tercüme edildiği ve basilıP basılmadı

ğı tesbit edilememiştir. 4. "Medh-i Sa'y 
ve Zemm-i Betalet" (Mecmaa-i Fünan 

IŞaban 12811. s. 28ı-289). Çalışmanın fa
zileti ha~kında Kemalpaşazade'nin Arap
ça bir risalesinin tercümesidir. s. "Seka
yı Şahsi ve Nev'fye Hizmet·• (fVlecmaa-i 

Fünün, nr. 33 !Ramazan ı 281 1, s. 329-346; 
nr. 34 !Muharrem 12831, s. 8~ 18). İntiharın 
yanlışlığı ve tasvip edilerneyeceği konu
sunda J. J. Roussequ'dan yapılmış bir 
tercümedir. 6. "Av'ave" (Mecmaa-i Fü· 

nan, nr. 42 11283 1, s. 229-240) KelbiyyOn 
mezhebinden bir filozofla kanaat sahibi 
Kıtmfr arasında geçen mizahi bir diyalog
dur. Şinasi'nin Tasvir-i Efkdr gazetesin
de (nr. 192, 28 Zilkade 1280), sahipsiz kö
peklerin istanbul'dan uzaklaştınlmasını 
teklif eden makalesini tehzil mahiyetinde 
yazılmıştır. 7. "Kırmızı Bayrak" (Hakayi
ku 'l-vekayi: nr. 237lı4 Safer 12881). Frah
sa · d~ki komün hareketleri dolayısıyla 

sosyalizme yazılmış bir reddiyedir. 

B) Şiirleri. Edhem Pertev Paşa'\)ın epey
ce şiir yazdığı ifade edilmekteyse de kü
tüphanesi Koska' daki yangında eyiyle 
birlikte yandığından bunların sadece do
kuz tanesi bilinmekteqir. Bu şiirlerin in 

bir kısmı eski tarzın devamıdır ve her
hangi bir orüinalliği yoktur. Türkçe'ye 
nazmen çevirdiği Voltaire'den ~Müna

cat". Rousseau'dan "Seka-yı Hayat", Vic
tor Hugo'dan "Tıfl-ı Naim" adlı şiirler 

şekil ve muhteva bakımından yenilik 


