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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 



gösterir. Mahmud Nedim Paşa'ya ka
side olarak takdim ettiği şiir ise hece 
vezniyle olup yirmi yedi kıtadır ve Bek
taşi nefesleriyle halk destanlarını andı
rır. Sultan Abdülaziz için yazdığı "Des
tan" ile kızına gönderdiği manzum mek
tup hece vezninin ilk güzel örneklerin
den sayılı r. Pertev Paşa'nın bu az sayı
da şiiri. Şinasi'ninkilerle beraber tanzi
mat şiirinde şekil, dil ve muhteva ola
rak yenileşmenin ilk başarılı denemeleri 
arasında yer almaktadır. 
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EDHEM!TAÇ 

(bk. EDHEMİYYE; TAÇ). 

EDHEMİYYE 
(~}i\) 

İbrahim b. Edhem'e 
(ö. 161 / 777-78) 

nisbet edilen bir tarikat. 

_j 

ı 

_j 

Tarikatların teşekkül ettiği dönemden 
önce yaşayan meşhur süfi İbrahim b. Ed
hem'in bir tarikat kurucusu olmadığı bi
linmekle beraber ona nisbet edilen, an
cak babasının adıyla anılan Edhemiyye·
nin kimin tarafından nerede kurulduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. Vahidi (ö. 

15281. Anadolu'daki çeşitli tasawufi züm
reler hakkında bilgi veren Menakıb-ı 
Hace-i Cihdn ve Netice-i Can adlı ese
rinde Edhemfler'i sünnete uydukları için 
bıyıkları kısa . sakalları uzun, sırtların

da yeşil hırka, boyunlarında tesbih, ila
hi okuyup coşan bir zümre olarak tasvir 
eder: Edhemfler'in Belh'ten geldiklerini, 
şeyhlerinin adının Hamid-i Kerhi oldu-

ğunu. içlerinde Derviş Abdülmecid adlı 

bir de halifeleri bulunduğunu bildirir. Va
hidfnin verdiği bilgilere göre insanı alem
le mukayese eden Edhemfler alemde bu
lunan her şeyin insanda da var olduğuna 
inanırlar. Onlara göre "Edhem" ( r"'~ı ) 
kelimesinin birinci harfi olan "elif" ( 1) 
Allah'a işaret eder. Bu da bir Edhemfnin 
bütün söz ve davranışlarının ilahi nite
likte olduğunu. bu sebeple onun varlık 
aleminin padişahı bulunduğunu ifade 
eder. İkinci harf olan "dal" ( ~ ). tarika
ta "devam" ve bu yolda sebat etme an
lamına gelir. Üçüncü harf olan "he" ("' ). 
"himmet" sahibi olan Edhemfler'in Hak' 
tan "hidayet" istediklerini, son harf olan 
"mim" ( t ). gaddar nefse karşı başkal
dırdıklarında Allah'tan "meded" diledik
lerine işaret eder. Haririzade ise Edhe
miyye'nin "efkarın def'i. masivanın ter
ki ve ağyar muhabbetinin ref'i" esasına 
dayandığını belirtir ( Tibyan, ı, vr. 70• ı ve 
okudukları virdleri hakkında bilgi verir. 

Zebidi cİ~dü'l- cevheri'ş -ş emin 'de, 
kendisinin Edhemiyye tarikatı hırkasını 

1163'te (1750) g iydiğini ifade ederek 
)0.]_ yüzyıldan itibaren Yemen, Mekke, 
Medine, Kirman ve Şiraz'da faaliyet gös
teren Edheml şeyhleriyle Kudüs'teki Ed
hemiyye zaviyesi hakkında kısaca bilgi 
verir. Bu bilgilerden, Edhemiyye'nin Ka
dirflik ve Rifaflik gibi bir Sünni tarikat 
olduğu anlaşılmaktadır. Ma'süm Ali Şah 
ise Edhemiyye silsilesinin imam Zeyne
labidin veya imam Muhammed el-Ba
kır'a dayandığını ve Şii temayüllere sa
hip olduğunu ileri sürer (Tara'ik, ll, 109-
131; lll, 77) Zebidf'nin verdiği bilgilere 
dayanarak tarikatın bazı kollarının Sün
ni özellikleri )0.]111. yüzyıla kadar korudu
ğu, bundan sonra daha geniş çapta Şii
Batını zümrelerin tesirine maruz kaldığı 
söylenebilir. 

Tarikat mensuplarının "taç" adını ver
dikleri başlığın dört terkli (dilimli) olanı-

Edhemi tacı vandan ve üstten gösteren bir çizim (Yahya 

Ag<ih, Fütüvue ·i Esr/J.r· ı Tcic, Süleymaniye Ktp. , Nuri Arlasez , nr. 

101, s. 20) 

EDİB AHMED YÜKN EKl 

na "tac-ı Edhemi" denir. Tacın dört terkli 
olmasının kelime-i tevhidin dört kelime
den. "Allah" ve "Muhammed" lafızlarının 
dörder harften meydana gelmesi. kut
sal kitapların sayısının dört oluşu gibi 
çeşitli sembolik manaları vardır. "Tac-ı 
Edhem" edebi metinlerde aynı zaman
da, taç ve tahtını terkederek fakrı tercih 
eden İbrahim b. Edhem'in istiğna halini 
ifade eden bir tabir olarak da kullanıl

mıştır. 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

EDİB AHMED YÜKNEKİ 

(Xl!. yüzyıl) 

Atebetü'l-hakayık adlı 
meşhur eserin müellifi, şair. _j 

Yaşadığı dönem ve çevreyle ilgili ye
terli bilgi yoktur. Eski kaynaklarda hak
kında sadece menkıbevT mahiyette bazı 

rivayetlere rastlanmaktadır. Bunlardan 
anlaşıldığına göre Edib Ahmed Arapça 
ve Farsça bilen, tefsir ve hadis gibi is
lami ilimleri tahsil etmiş, takva sahibi, 
alim, fazı! bir şairdir. Onun hakkındaki 
menkıbeler, şöhretinin )0.]_ yüzyıl sonla
rına yani Ali Şir Nevai (ö. 906/ 1501) za
manına kadar sürdüğünü göstermekte
dir. Nitekim Nevai'nin Nesayimü '1- ma
habbe adlı eserinde Edib Ahmed'in as
len Türk ve doğuştan kör olduğu, din
dar ve zeki bir insan olarak tanındığı, 
Bağdat'ın dışında uzak bir yerde otur
duğu, her gün yürüyerek gelip imam-ı 
Azam'ın (ö . 150/ 7671 derslerine devam 
ettiği ve imam-ı Azam tarafından çok 
takdir edildiği belirtilmektedir. Gerçek
le ilgisi bulunmayan bu rivayet, Edib Ah
med'in dini kimliğinin ve bilgilerinin halk 
arasında imam-ı Azam'a talebe olacak 
kadar yüksek görüldüğü şeklinde değer
lendirilebilir. 

Atebetü'l-hakayık * ta Edib Ahmed'in 
adı, hayatı ve şahsiyetiyle ilgili bazı bil
giler vardır (DİA, IV, 50-51 ı. Ayrıca ese
rin sonunda, Emir Arslan Hoca Tarhan 
tarafından yazılan on beyitlik bir man
zumede Edib Ahmed'in doğuştan kör ve 
babasının adının Mahmud olduğu kay
dedilmekte, doğum yerinin bugünkü Tür
kistan' da Taşkent civarında , mevkii ke-
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