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ların kurbanlarından biridir. Onun yok 
olması ile, şehrin en eski Türk eserlerin
den biri olan Atik Ali Paşa Külliyesi de 
çevresinden bir elemanının eksilmesiyle 
güdük kalmıştır. 
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ELÇİOGLU, İzzettin Hümayi 

(1875 -1950) 

Türk mOsikisi muallimi, 
bestekar ve zakirbaşı. 

_j 

.istanbul Fatih'te Nişanca mahallesin
de doğdu. Babası, aynı semtteki Bülbül
cüzade Tekkesi şeyhlerinden Hafız Ah
med Şemseddin, annesi Kamer Hanım'
dır. ilk öğreniminden sonra girdiği Hır-

18 

kaişerif'teki Atay Rüşdiyesi'ni bitirerek 
Çemberlitaş idadfsi'nde tahsiline devam 
etti. Oradan mezun olduktan sonra Da
hiliye Nezareti Mektübf Kalemi'nde gö
reve başladı. Bu arada Adiiye Nezare
ti'nde de çalıştı. Yirmi yıl kadar Babta
li'de görev yaptıktan sonra muallimlik 
mesleğine geçti. Uzun yıllar Üsküdar, 
Kabataş, Davutpaşa ve Gelenbevi lisele
riyle diğer bazı orta öğretim kurumla
rında çalıştıktan sonra Onaltıncı İlk Mek
tep müsiki muallimi iken emekliye ay
rıldı. 3 Ekim 1950 tarihinde Fatih'te ve
fat etti ve Edirnekapı surları dışındaki 
mezarlığa defnedildi. 

Zamanın tanınmış müsikişinasları ara
sında yer alan Elçioğlu, özellikle bu alan
daki hocalığı ve bestekarlığı ile tanındı. 
ilk müsiki bilgilerini babasından aldı. 
Eyüplü Şeyh Mehmed Efendi'den ilahi, 
bahriye imamlarından Hafız Mehmed 
Efendi'den Mevlevf ayinleri meşkettiği 
gibi diğer bazı hocalardan da Batı mü
sikisi öğrendi. Müsikide en çok faydalan
dığı kişi ise Muallim ismail Hakkı Bey'
dir. Ayrıca ismail Hakkı Bey'in Vezneci
ler'de açmış olduğu Müsiki-i Osmanf 
Mektebi'nde hocasının yardımcısı ola
rak görev yaptı. Bu arada birçok talebe 
yetiştirdi. Bunlar arasında Hayri Yenigün 
ve Yesari Asım Arsoy'u bilhassa zikret
mek gerekir. 

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan ve 
mevlidhanlığı ile de tanınan Elçioğlu. ay
nı zamanda Hırkaişerif'teki Kenan Rifaf 
Tekkesi'nin zakirbaşısı idi. Müsiki eser
lerini geçerken bilhassa usul üzerinde 
titizlikle durur. meşk esnasında eseri 
notadan ziyade usulle geçmeyi daha uy
gun bulurdu. Ayrıca iyi bir ud ve tanbur 
icracısı olduğu da belirtilmektedir. 

Elçioğlu, dinf ve din dışı eserleriyle bes
tekarlıktaki gücünü ortaya koymuştur. 

3000'in üzerinde beste yaptığı söyleni
yorsa da bugün bilinen ayfn-i şerif, tev
şfh, na't, ilahi, semai, şarkı ve marş for-

izzettin 
Hümavi 
E l çioğ lu 

mundaki eserlerinin sayısı 100'e yaklaş
maktadır. İlahiyyat-ı Ken 'an (İstanbul 
1341, 1974, 1988) adlı eserde Elçioğlu'nun 
otuz ilahisinin notası mevcuttur. Ayrıca 
müsikiyle ilgili dört makalesi Mektepli 
adlı haftalık mecmuada neşredilmiştir 

(sy. 2-3, 5, 10) 
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ELDEM, Halil Ethem 

(1861-1938) 

Eski eserler, 
tarihi belge ve kitabelerle 

müzecilik hakkında 
yayınları olan müze müdürü. 

_j 

15 Zilhicce 1277'de (24 Haziran 1861) 
Bebek'te Mahmud Nedim Paşa'nın sa
hilhanesi köşkünde dünyaya geldi. Sad
razam ibrahim Edhem Paşa'nın oğlu ve 
ressam Osman Harndi Bey ile eski sik
keler uzmanı İsmail Galib Bey'in karde
şidir. ilkokuldan sonra Kaptan ibrahim 
Paşa Rüşdiyesi'nde başladığı orta öğre
nimini 1875 yılında babasının elçi ola
rak bulunduğu Berlin'e giderek orada 
tamamladı. Bir yıl isviçre'nin Zürih Üni
versitesi'ne devam ettikten sonra Viya
na'da Politeknik Yüksek Okulu'nda jeo
loji ve kimya öğrenimi gördü (1881-1884) 

Buradan tekrar isviçre'ye geçerek Berne 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde dok
tora yaptı ve 1885'te istanbul'a döndü. 

İlk olarak Bab-ı Seraskeri Fabrikalar 
Nezareti muavinliğine tayin edilen Halil 
Ethem, dört yıl sonra Erkan - ı Harbiy
ye-i Umümiyye Dairesi'nin tercüme şu
besine geçti: bu resmf görevlerinin dışın
da çeşitli okullarda dersler verdi. 1885-
1893 yıllarında Darüşşafakati' ı- islamiy
ye'de. 1887'de Mekteb-i Mülkiyye'de, 
1900'de Darülmuallimfn'de, bir yıl son
ra da Darülfünun'da Batı ' daki eğitim ve 
öğretim usullerini uygulayarak ilm-i ma
adin (mineraloji), tabakatü'l-arz Ueoıoji) 
ve kimya okuttu. Bu arada verdiği ders-



!ere yardımcı olmak üzere İlm-i Maadin 
ve Tabakatü'l-arz (İstanbul 1307) adıy
la bir kitap yazdı; on yıl kadar sonra da 
Hochstetter- Bisching imzalı Almanca bir 
jeoloji kitabını Türkçe'ye çevirdi (Muhta

sar ilm-i Tabakatü'l-arz, istanbul 1317; 
ilaveli 2. baskı, istanbul 1321). İstanbul'
da büyük tahribat yapan 1894 depremi 
üzerine de Hareket-i Arza Dair Birkaç 
Söz adıyla küçük bir kitap yayımiadı (is
tanbul 1312) Bu alanda adını literatüre 
geçiren önemli bir başarısı ise Viyana'da 
hocası olan Fr. Toula ile birlikte Gebze 
çevresinde yaptıkları inceleme sırasında 
halen kendi adıyla anılan iki yeni fosil 
cinsi bulmasıdır ("rhynchonella ethemi" 
ve "acrocordi ceras halili"). 

Halil Ethem. ağabeyi Osman Harndi 
Bey gibi eski eseriere ve güzel sanatla
ra meraklı idi; ancak babası onun jeolo
j i ve kimya dallarında yetişmesini tercih 
etmişti. Fakat 1892 ·de, babasının ölü
münden birkaç ay önce, ağabeyinin mü
dürü bulunduğu Asar-ı Atika Müze-i Hü
mayunu'nun (bugünkü istanbul Arkeola
ii Müzeleri bünyesinde yer alan Eski Şark 
Eserleri Müzesi) müdür yardımcılığına ta
yin edildi ve böylece kendisine ileride 
şöhret sağlayacak olan asıl sevdiği mes
leğe girmiş oldu. ll. Meşrutiyet'te İtti
hatçılar tarafından kendilerine yakın bir 
kişi olarak görülen Halil Ethem 1909'da, 
Yıldız Sarayı'ndaki çeşitli eşya ve kitap
ların ne yapılacağı hususunda kurulan 
komisyonda görevlendirildi ve onun ça
basıyla Yıldız'daki çok değerli Çin ve Ba
tı porselenleriyle ll. Abdülhamid'e yirmi 
beşinci cülüs yıl dönümünde yabancı dev
let başkanları tarafından gönderilen he
diyeler müzeye verildi. Ancak bunlar da
ha sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne dev
redilmiştir. Saraydan çıkarılan bazı mo
bilyalar ise Asar-ı Atika Müzesi'nin ida
re bölümündeki odalara dağıtıldı. Aynı 

yıl içinde Halil Ethem'e, Konya'da bulun
duğu bir sırada Dahiliye Nazırı Avionyalı 
Fe ri d Paşa· nın gönderdiği bir telgraf-

Hali l 
Ethem 

Eldem 

la İstanbul şehreminliğine tayin edildi
ği bildirildi ( 19 Temmuz 1325 / I Ağustos 
ı 909). Fakat kendisine çok sıkıntılı ge
len bu görevden, iki ay sonra verdiği is
tifası geri çevrilmekle birlikte ikinci de
fa verdiği istifa dilekçesinin kabul edil
mesi üzerine ayrıldı (6 Kanunusani ı 3251 
19 Ocak 1910) 

Osman Harndi Bey'in 1910'da vefatı 
üzerine Halil Ethem onun yerine müdür 
oldu ve arkasından. imar faaliyeti adı al
tında İstanbul'da yapılan eski eser kat
liamını bir dereceye kadar önlemek ama
cıyla Sadrazam Said Halim Paşa'nın baş
kanlığında teşkil edilen İstanbul Asar-ı 
Atika Muhipleri Cemiyeti'nin yirmi beş 
kurucu üyesi arasında yer aldı. Üyeler
den toplanan aidatla yaşayan ve birkaç 
önemli eserin kurtarılmasında hizmeti 
geçen bu cemiyet ı. Dünya Savaşı sıra
sında kapandı. Resmi bir sıfatı bulun
mayan bu derneğin yerine, Maarif Ne
zareti tarafından Asar-ı Atika Encüme
ni adı altında bir devlet teşekkülü kurul
du ve başkanlığına da Halil Ethem geti
rildi. Müze müdürlüğü boyunca kendi 
gayretiyle oluşturulan bu encümendeki 
görevini sürdüren Halil Ethem 1931'de 
emekli olduktan sonra da üye sıfatıyla 
toplantılara katıldı. 

Halil Ethem 1913'te de Cumhuriyet 
döneminde Türk Tarihi Encümeni'ne dö
nüştürülen Tarih-i Osmani Encümeni'
nin Ahmed Mithat Efendi'den boşalan 
üyeliğine seçilmişti. 1927 Nisanında en
cümen!n yıllardan beri faaliyet göster
mediği gerekçesiyle istifa ettiyse de ay
nı yılın ağustos ayında Maarif Vekili Ne
cati Bey tarafından tekrar üyeliğe tayin 
edildi. Halil Bey. bu kuruluşun yayın or
ganı olan Tarih-i Osmiini Encümeni 
Mecmuası'nda ve arkasından Türk Ta
rih Encümeni Mecmuası'nda Türk ta
rihiyle ilgili çok sayıda makale yayımla
dığı gibi Batı'da basılmış kitapların tah
lil ve tanıtımlarını da yaptı. 

Türk Tarih Kurumu'nun da üyelerin
den olan Halil Ethem, Samih Rifat Bey'in 
1933'te ölümü üzerine onun yerine ikinci 
başkanlığa getirildi. Bu arada Atatürk'ün 
isteğiyle başlanan Türk Tarihinin Ana 
Hatlan adlı eserin hazırlık çalışmalarına 
katıldı ve bu büyük kitap için. dördüncü 
örnek fasikül olarak yalnız 1 00 nüsha 
basılan Anadolu Selçukluları Devrinde 
Mimari ve Tezyini Sanatlar başlıklı kıs
mı yazdı. On sekiz sayfalık bir özet olan 
bu iyi planlanmış özlü çalışmanın aslın
da 100-150 sayfalık bir kitap hacminde 
tasarlandığı bilinmektedir; ölümünden 
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çok sonra bu makale tekrar yayımlanmış
tır (Halil Edhem Hatıra Kitabı, I, 279-297) 
1932'de İstanbul 'da Daimabahçe Sara
yı'nda düzenlenen 1. Türk Tarih Kongre
si'nde eski eserlerin bakımı ve korun
ması üzerine bir bildiri sundu. Kongre
nin bildiriler kitabında basılan bu önem
li konuşmasında, yüksek sanat değeri
ne sahip bazı tarihi Türk eserlerinin ya
kın tarihlerde nasıl tahrip edildiğini es
ki ve yeni durumlarını gösteren resim
ler le ortaya koymuştur. 

1 Mart 1931 'de emekli olan Halil Bey, 
aynı yıl içinde İstanbul'dan milletvekili 
seçilip iki dönem bu görevini sürdürdü. 
Çok sevdiği Darüşşafaka ile olan bağlan
tısını ise hiçbir zaman kesmedi ve bu 
müessesenin idare heyetinde bazan baş
kan. bazan üye sıfatıyla hizmet verdi. 
1938 yılı içinde sağlığı iyice bozularak 17 
Kasım'da öldü. 

Eldem önce müdür yardımcısı, sonra 
müdür olarak Asar-ı Atika Müzesi'nin 
başında bulunmasından dolayı daha çok 
İlkçağ eserleriyle yakından ilgilenmiş, 
ancak bu durum onun İslami Türk eser
lerini ihmal etmesine yol açmamıştır. Bu 
daldaki ilk yayını, Osman Harndi Bey'in 
müdürlüğü sırasında basılan kurşun mü
hürler katalogudur (Arap ve Arap-Bizan

Un ve Osmanlı Kurşun Mühürler Kata/o· 

gu, istanbul 1309) 1915'te bunu. günü
müzde hala değerli bir başvuru kita
bı olan Kayseri hakkındaki monografya 
çalışması takip etmiştir (Kayseriye Şeh· 

ri: Mebanf·i islamiyye ve Kitabeleri, istan
bul 1334 : Latin harfleriyle genişletilmiş 

yeni baskısı, Kayseri Şehri-Selçuklu Tari· 

hinden Bir Bölüm lhaz. Kemal Gödel. An
kara 1982) Aynı yıl içinde, ağabeyi İsmail 
Galib Bey'in İslami sikke katalogianna 
ekiediği VI. cilt de yayımiandı (Meskü· 

kat·ı Kadime-i islamiyye Katalogu: Mes
kükat·ı Osman[, /. Sultan Osman Han-ı 

Evvelden Murad Han-ı Salisin Ahir-i Sal· 
tanatma Kadar Olan Zamanı Müctemidir, 

istanbull334) 

Halil Ethem. Avrupa'nın ünlü Arap dili 
ve epigrafyası uzmanı Max van Berehem 
ile birlikte Anadolu'daki ilk İslami kita
belere dair büyük bir derleme hazırlığı 
girişiminde bulundu. Bu çalışma bir kül
liyat olacak ve bölgelere göre tasnif edi
len Arapça yapı kitabelerini çeşitli fasi
küller halinde tanıtacaktı. Ancak 1. Dün
ya Savaşı kargaşası ve yenilgisiyle bu bü
yük teşebbüs iki fasikülün basılmasın
dan sonra yarım kaldı (Materiaux pour 

un corpus inscriptionum arabicarum, /W 
partie: Asie Mineure, fas. I : Sivas, Divrigi, 
Kah i re 191 O, fas. 2. ilaveler ve indeks, Ka-
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hire 1917). Bu savaş yıllarında Feridun 
Bey Münşeatı'nın Yavuz Sultan Selim'in 
Mısır seferi bölümünü Almanca'ya çevire
rek E. Jackh tarafından Almanya' da çı 

karılan Osmanlı Devleti ve Türkler'le ilgi
li kitaplar dizisinde (Deutsche Orient
Bücherei) Tagebuch der iigyptischen 
Expedition des Sultans Selim I. aus 
Feriduns Sammlung der Staatschriften 
adıyla yayımianmasını sağladı (Weimar 
ı 916) . 

Cumhuriyet dönemindeki ilk yayını, 

Türk resim tarihi ve ressamiarına dair 
küçük bir kitaptır (Elvah·ı Nakşiyye Ko· 
Leksiyonu, istanbul 1924). Bunun arka
sından ele aldığı önemli bir çalışma, İn
giliz şarkiyatçısı Stanley Lan e- Poole'ün 
yayımladığı İslam devletleri hükümdar
larının şecerelerine dair The Mohamma
dan Dynasties, Chronological and Ge
nealogical Tables with Histarical lntro
ductions (Westminster 1894, ı 925) adlı 

kitabın Türkçe'ye çevrilmesidir. Bu ter
cümede bazı yanlış tarihleri düzelttiği 

gibi esere, özellikle Türk tarihi ve Ana
dolu beylikleri dönemi hakkında eksik 
olan birçok yeni bilgiyi ekledi; QU şekilde 
adeta genişletilmiş bir yeni baskı mey
dana getirdi (Düvef.i İslamiyye, istanbul 
ı 345/ ı 927). Tarih-i Osmanf Encüme
ni Mecmuası ile Türk Tarih Encümeni 
Mecmuası'nın 1911 'den 1928'e kadar 
çıkan sayılarındaki makalelerin indeksini 
hazırladı (Fihrist-i UmQm~ istanbul 1928). 

Eski sikkelere olan merakı , Halil Et
hem'i emekliye ayrılmasının arkasından 
bu konuda çok faydalı bir bibliyografya 
düzenlemeye zorladı (İslamf Nümizmatik 

İçin Bir Bibliyografya Tecrübesi, Ankara 
1932). Daha sonra Mısır'ın Son Memlük 
Sultanı Melik Tarnanbay II Adına Çor
lu'da Bulunan Bir Kitabe (Ankara 1935 ) 
adlı broşürünü bastırdı. istanbul'da 1930 
yılında kurulan Alman ve Fransız ensti
tülerini tanıtan küçük bir kitabı da aynı 
yıllarda müzeler idaresinin yayını olarak 
basıldı (İstanbul'da İki İrfan Evi: Alman 

ve Frans12 Enstitüleri ve Bunların Neşri· 
yatı, istanbul 1937) 

Bunların dışında Halil Ethem, ilmi id
diası olmayan ve geniş halk kitlesine hi
tap eden bol resimli bazı kitaplar da ya
yımlamıştır. Topkapı Sarayı 1924'te özel
likle onun çabaları sonucu müzeler ida
resine bağlanıp halka açıldığında Türkçe 
ve Fransızca ayrı ayrı küçük birer rehber 
bastırdı (Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, 

İstanbul 134 ı ; Palais de Topkapou · Vieux 

Serai·Guide sommaire, istanbul 1935). Da
ha sonra, İstanbul'un o tarihlerde en ün-
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lü fotoğraf atölyesi olan Sebah-Joaillier '
nin sağladığı bol sayıda resirole Topka
pı Sarayı hakkında genel bilgiler veren 
bir kitabı yayımiandı ( Topkapı Sarayı, is
tanbul 1931 , Fransızca 'sı: Le Palais de Top· 
capou [Vieux Seraij, İstanbul 1932). Ayrı
ca Yedikule Hisarı (İstanbul 1931) adlı 
bol resimli küçük kitabı ile Camilerimiz 
adlı eserini (İstanbul 1932, kapakta 1933) 
bastırdı. Yine bol resimli olan bu kitap, 
istanbul'un altmış kadar camiinin kısa 
tarihçeleri ve sanat değerlerine dair top
lu ve kısa bilgiler veriyordu. Aradan alt
mış yıl geçmesine rağmen hala daha iyi
si ortaya konulamamış olan bu kitaba 
karşı yapılan bazı aşırı tenkit ve hücum
lar yersiz ve haksızdır. Ardından eserin 
E. Mamboury'nin yaptığı Fransızca çeviri
si, bazı ilaveler ve değişik resimlerle daha 
iyi bir baskı halinde yayımiandı (Nos mos· 

quees de Stamboul, istanbul 1934). Halil 
Bey'in geniş okuyucu kitlesine hitap eden 
küçük bir broşürü de Müzeler Umum 
Müdürlüğü' nün kılavuzlar dizisi arasın 

da bastırdığı Niğde Kılavuzu'dur (İs

tanbull936). 

Halil Ethem'in, Tarih-i Osmanf Encü
meni Mecmuası ve Türk Tarih Encü
meni Mecmuası'nda yayımlanan maka
lelerinin birkaçı hariç hepsi kitabeler hak
kındadır: "Al -i Germiyan Kitabeleri" o. 
112-128); "Sultan Osman-ı Sanrnin Leh 
Seferine Dair Türkçe Bir Kitabesi" (! , 223-

ı . 232); "İstanbul'da En Eski Osmanlı Kim
besi" (ll, 484-497; Rumelihisarı'nda Zağa
nos Paşa burcu üzerindeki kitabe hakkın
dadır); "Yörgüç Paşa ve Eviadına Dair 
Birkaç Kitabe" (ll, 530-54ı); "Kitabeler 
Nasıl Kayıt ve Zapt Olunmalıdır?" (ll, 625-
639; bu makale ayrıca broşür halinde ba
s ıldı ğı gibi Ankara Halkevi tarafından da 
ı 940'ta bir kitapçık olarak yayımlanmış
tır) ; "Karamanoğulları Hakkında Vesaik- i 
Mahküke" (ll, 697-712, 74ı-760; lll, 821-
836, 873-88 ı); "Kara Mustafa Paşa'nın 
Şopron Şehri Ahalisine Beyannamesi" (lll, 
924-937); "Sivas Sultanı Kadı Burhaned
din Narnma Kayseri 'de Bir Kitabe" (lll , 
ıoı7-1023); "Anadolu'da İslami Kitabe
ler" (VIII , 513-523 IKaratay Hanıl. 577-591 
!Tokat!. 641-662 !Tokat!. 728-753 !Tokat!); 
"Hersekoğlu Ahmed Paşa'nın Esaretine 
Dair Kahire'de Bir Kitabe" (VII, 200-222. 
272-290); "Kekboza'da (Gebze) 787 Hic
ret Tarihli Bir Osmanlı Kitabesi" (VII, 228-
235); "Ankara Ahflerine Dair İki Kitabe" 
(VII , 3ı2-315); "Merzifon'da Pervane Mu
inüddin Süleyman Narnma Bir Kitabe" 
(VIll, 42-57); "Sultan Kayıtbay N amma Bir 
Top" (VIII, ı29- ı 39); "Trabzon'da Osman-

lı Kitabeleri " (Vlll, 323-352); "Bir Atın Me
zar Kitabesi" (XV, 196- ı 99; Sultan II . Os
man'ın Karacaahmet civarında gömülen 
at ı için dikilen mezar taşına dairdir) ; "Kar
kiyaiyye'den Ahmed Han'ın İstanbul'a İl
ticası Hakkında Bir Vesika" (XV, 297-304 ı; 
" Mısır Fethi Mukaddematına Ait Mühim 
Bir Vesika" (XVI I-XVIII , 30-36). Bunlardan 
başka aynı dergilerde bazı yabancı yayın
ları tahlil eden veya tanıtan bibliyograf
ya yazıları da yazmıştır; bunlar şu eser
ler hakkındadır: M. van Berehem ve J. 
Strzygowski, Amida (l , 365-377); L. Bo
uvat, Les Barmecides (V, 6 ı -64 ı ; Salih 
Münir Paşa'nın Revue d'Histoire Diplo
matique'te yayımlanan "Louis XVI et le 
Sultan Selim lll" başlıklı makalesi (a.y.); 
W. Bachmann, Kirchen und Moscheen 
in Kurdistan (a .y. ); A. Havszmann, Le 
Chôteau royal de Hong ri e (V, ı ı 8- ı 22); 
R. Lubenau, Beschreibung der Reisen ... 
(V, ı23 - ı24); J. H. Mordtmann ' ın Eneyelo
pedie de l'Islam'da yayımlanan "Hadgi 
Khalifa" maddesi (V, ı24-126) ; J. Strzy
gowski, Iran und der Völkerwanderung 
(VII, ı 26- ı 28); E. de Zambaur, Manuel 
de geneologie et de chronologie pour 
J'histoire de J'Islam (XVI, 386-388). 

1917'de konferans ve bildirilerinden 
kırk kadar diapozitifle yaptığı Anadolu' 
daki Selçuklu kervansaraylarına dair Al
manca konuşmasının dört sayfalık bir 
özeti "Die Seldschukischen Hane in Ana
tolien", Osmaniseher Lloyd gazetesi ta
rafından basılmış, I. Türk Tarih Kongre
si'nde yaptığı konuşma da bildiriler kita
bında resimli olarak yer almıştır (Birinci 

Türk Tarih Kongresi, Konferanslar-Müza
kere Zabıtları, Ankara 1932, s. 532- 566) . 

Eldem'in bu iki dergideki makalele
ri dışında başka yerlerde de birkaç ya
zısı basılmıştır. Bunlardan biri Topka
pı Sarayı Müzesi'ndeki bazı değerli eser
ler hakkında olup Fransız İslam sanatı 
uzmanı G. Migean ile birlikte yazılmış 
("Les collections du Vieux Serai a Stam
bouı", Syria !19301. s. 91-102). tarihi eser
lerin kötü durumlarına dair bir yazısı ise 
1933'te yayımlanmıştır ("Abideıerimizin 
Hali", Tarihi Ab ide ve Eserlerimizi Koru

mağa Mecburuz, İstanbul ı93 3 , s. 4-10). 
Son ilmi makalesi, Hollanda'da bir özel 
koleksiyanda olan ve üzerinde Yavuz Sul
tan Selim'in adına kitabe bulunan bir at 
başlığı, Akkoyunlu Hamza Bey'in adı ya
zılı Mardin Kalesi'nin kilidi (İstanbul 'da 
Çiniliköşk Müzesi'nde) ve Konya'da bulu
nan EbO Said Sahadır Han'ın adı yazılı 
bir bakır kazan hakkındadır ("Madenden 
Üç Türk Eseri", Türk Tarih Arkeologya 



ve Etnogra(ya Dergisi, lll 1 I 9361, s. I 37 -
150, Fransızca'sı , s. 151-153). 

Halil Ethem'in Şehbal dergisinde çı

kan birkaç makalesinden başka (sy. 70. 
s. 428-429; sy. 75, s. 46-48 ; sy. 87,s. 288-
289) Tasvir-i Efkôr gazetesinde basıl

mış ( 19 ve 20 Ağustos ı 9 ı 3) Anadolu 'da
ki eski eseriere dair iki yazısı daha var
dır. Ölümünden az önce. kitabını Türk
çe'ye çevirdiği Lan e- Poole'ün hayatı ve 
eserleri hakkında kısa bir nekroloji ya
zısı yayımiarnıştır ("Biyografya- Stanley 
Lane-Poole", TTK Belleten, 1/ 3-4. 1937. 
s. 673-676) Ankara'da 1935-1937 yılları 
arasında inşa edilen garın büyük halü
nün duvarlarına yaptınlacak panolar için 
açılan yarışmaya katıldığına dair bir bil
gi varsa da bunun doğruluğunu ve eğer 
doğru ise nasıl bir projeyle katıldığını 

öğrenmek mümkün olmamıştır. 

1892'de Rus Jeoloji-Antropoloji ve Et
nografya Enstitüsü, 1895'te Alman Ar
keoloji Enstitüsü, 1899'da Avusturya Ar
keoloji Enstitüsü, 1904 'te Yunan Arke
oloji Kurumu ve 1933'te de Sidney Eski 
Eserler Kurumu tarafından şeref üyesi 
seçilen Halil Ethem'e 1931 'de istanbul 
Darülfünunu fahrl müderrislik. 1933'te 
de Leipzig Üniversitesi fahrl doktorluk 
unvaniarı vermiştir. Ölümünden sonra 
Türk Tarih Kurumu onun adına iki ciltlik 
bir anma kitabı çıkarmıştır (Halil Edhem 
Hatıra Kitabı, 1-11. Ankara 194 7-1948) . 

Eldem. Osmanlı döneminin sonları ile 
Cumhuriyet döneminin başlarında faali
yet gösteren Türk kültür tarihinin önem
li bir şahsiyetidir. Yetişmesi bakımın

dan bir eski eserler uzmanı olmamak
la beraber ağabeyi Osman Harndi Bey'in 
yanında bu beceriyi kazanarak mükem
mel bir müzeci, ayrıca iyi bir Türk- is
lam sikkeleri ve kitabeleri uzmanı ol
muştur. Türk müzeciliğinin gelişmesin
deki gayreti özellikle üzerinde durulma
sı gereken bir konudur. Topkapı Saray-ı 
Hümayunu'nun müze olarak düzenlen
mesi ve içindeki yıkılmaya terkedilen 
mekanların ihyası için gösterdiği büyük 
cesaret ve gayret inkar edilemez. Ayrı
ca son derece değerli birçok yazmayı bu
lundukları yerlerden toplayarak ciddi bir 
koruma altına alması da unutulmayan 
bir hizmet olmuştur. Onun Türk- İslam 
tarihi bakımından azımsanamayacak hiz
meti ise öncelikle S. Lan e- Poole'ün önem
li kitabını tercüme ederek ilavelerle ge
nişletmesi ve Anadolu'nun yüzlerce ki
tabesini toplayıp yayımlamış olmasıdır. 
Bunların dışında. çeşitli politik zorlukla
ra rağmen Türk mimari eserlerinin ko-

runması ve ihyası için gösterdiği çaba
larla yaptığı yayınlar ve nihayet hayatı
nın son yıllarında kaleme aldığı birkaç 
küçük kitapla geniş bir okuyucu kitlesi
ne istanbul'un eski eserlerini tanıtması 
yine unutulmayacak hizmetlerindendiL 
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ELDEM, İsmail Hakkı 
(1871-1944) 

Son devrin tanınmış biyografi yazarı 
ve müterciınlerinden. 

_j 

Şubat 1871'de istanbul'da doğdu . Top
hane-i Amire Jurnal Kalemi mümeyyizi 
Cavid Bey ile Fatma Hanım'ın oğludur. 

Fevziye Rüşdiyesi'ni ve Mülkiye Mekte
bi'nin idadl ve yüksek kısımlarını bitirdi 
( 1889) 25 Temmuz 1891'de Hariciye Ne
zareti Şehbenderlik İşleri Kalemi · nde 
üçüncü katip olarak memuriyet hayatı

na başladı. Aynı dairede ikinci mümey
yiz (ı 895). serhalife (ı 897 ). müdür mua
vini (ı 899) ve müdür (ı 908) oldu. 1909'
da Marsilya, 1918'de Münih başkonsolos
luğuna atandı. İkinci Damad Ferid hükü
meti zamanında konsolosluktan aziedil
di (ı 919) . Uzun süre açıktan maaş aldık
tan sonra 1925'te kendi isteğiyle emek
liye ayrıldı. 13 Mart 1944'te öldü ve Zin
cirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Mülkiye Mektebi'nin en çalışkan öğ

rencilerinden olan İsmail Hakkı'nın Fran
sızca'sının kuwetli olduğu çağdaşları ta
rafından belirtilmiştir. Öğrencilik yılla-

is mail 
Hakkı 

Eldem 

ELDEM, ismail Hakkı 

rında Nahl-i Emel (Mart 1886) dergisin
deki kalem tecrübeleriyle başlayan yazı 
hayatı Mekteb dergisinde şiirler. ede
biyat incelemeleri. değişik konularda 
yazılar ve tercümelerle devam etmiştir. 
1891-1894 arasında başmuharrirliğini 

de yaptığı Mekteb dergisi , ara neslin ve 
Servet-i Fününcular'ın toplandığı edebi
yat ocaklarından biri olmuştur. Halit Zi
ya Uşaklıgil, derginin bu rolü üstlenme
sinde İsmail Hakkı'nın şahsiyetinin önem
li payı olduğunu Kırk Yıl adıyla yayım
ladığı hatıralarında vurgular. İsmail Hak
kı'nın bu dergideki yayınları arasında. 

Çifilikle adlı bitmemiş bir romanıyla Ali 
Şlr Neval üzerine birkaç sayı devam eden 
uzun bir incelemesi kayda değer nite
liktedir. 1891 yılından itibaren şiir, bi
yografi ve inceleme kitapları yayımla

yan İsmail Hakkı, 1895'ten sonra ölümü
ne kadar kendini tamamen tercüme ça
lışmalarına vermiştir. 

İsmail Hakkı, Mekteb dergisindeki ya
zıları ve ilk biyografik çalışmalarıyla ede
biyatın bazı meselelerine vukufla eğil

miş, şiir değerlendirme ve tahlillerinde 
devrine göre önemli bazı adımlar atmış
tır. Ancak çok genç yaşında bu tür ya
yınları bir tarafa bırakıp tamamen ter
cüme alanına geçmesi, adının edebiyat 
çevrelerinde unutulmasına sebep olmuş
tur. Amatör tarzda yağlı boya resim me
rakı da olan İsmail Hakkı Eldem, büyük 
ressamlardan Osman Harndi Bey'in kar
deşinin kızı Azize Hanım'la evliydi. Son 
devir mimarlarından Sedat Hakkı El
dem onun oğludur. 

Eserleri. 1. MüntehabCit-ı Terıleim-i 
Meşdhir (ibrahim Fehlm ile beraber, is
tanbul 1307). Daha önce Fransızca'dan ya
pılmış bazı tercümelerin, asılları ile mu
kayese edildiği ve her birinin tercüme
de başarısı hakkında kısa değerlendir

melerin bulunduğu bir eserdir. z. Türk 
Muharrirleri (İstanbul I 308- 1311). Ah
med Midhat Efendi, Recaizade Mahmud 
Ekrem. Cevdet Paşa ve Şemseddin Sami 
hakkında her biri yaklaşık seksener say
fadan ibaret dört küçük kitaptan oluş
maktadır. İlkinin başında roman, dördün
cüsünün başında tiyatro üzerine birer 
inceleme vardır. Kitap, yazarlar ve eser
leri hakkında oldukça objektif değerlen
dirmeleri ihtiva etmektedir. 3. Muasır 
Şairlerimiz ( İ stanbu l 131 ı). N abizade Na
zım. Ali Rühi. Emin Hümayi ve Muallim 
Cüdl. şiirlerinden örnekler ve değerlen
dirmelerle tanıtılmaktadır. 4. Osmanlı 
Meşdhir-i Üdebdsı ( İ stanbu l 13 ı ı). Kale
me alınrrıasından önce vefat eden edebi-
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