
dakiler bir arada ciltlidir. Misbahu'l-izah 
için bk. iü Ktp ., ibnülemin, nr. 30 18) 
Bunlardan Levayihu'l-hikem'de felsefi. 
dini. tasawufi ve ahlaki konular (eser 
Res imli Gazete 'de "layiha" lar halinde 
n eş red ilmiştir, bk. sy. 71-73 !i stanbul 
13161; sy 76-78!1 3161. sy. 82-84!13 161; 
sy. 87 !13161; sy 89-93 !1 3161 ): Misbô
hu '1-izah'ta Avrupalılar'ın maarifte. sa
nayide ilerledikleri, onlara yetişebilmek 
için adetlerini taklit etmek değil ilimle
rini öğrenmek gerektiği; Levamiu'l-et
kôr'da edebiyat, şiir. nesir. cemiyet, hür
riyet. meşrutiyet ve rejim meseleleri; Se
vanihu'l-beyan'da ise Tanzimat'ın ma
hiyeti ele alınmıştır. Arif Hikmet'in Me
celle'deki bazı bahisleri şerh ve tenkit 
eden bir eserinin bulunduğundan söz 
edilmişse de (ibnülemin , "Hersekli Hik
met Bey", Divan, s. 72) böyle biresere 
henüz rastlanmamıştır. 
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li! HASAN AKSOY 

l HERSEKLİ MEHMED KAMiL BEY ı 
(ö. 1900) 

Son devir Osmanlı müellifi. 
L _j 

İstanbul'da doğdu. Bugünkü Bosna
Hersek Cumhuriyeti'nin Hersek bölgesin
deki Trebinye (Trebinje) kazasının tanın
mış ailelerinden Cvüeticler'e mensup olan 
ve daha sonra İstanbul'a göç eden Hacı 
Abdullah Efendi'nin oğludur. İlk öğreni
minin ardından Hacı İbrahim Efendi'nin 
yeni bir yöntemle kısa zamanda Arapça 
öğretmek için kurduğu Darütta'llm'e de
vam etti. Burada Arapça'sını geliştirdi ve 

bir müddet sonra aynı mektebe hoca ol
du. Bir ara Şehremaneti Tahsilat Kale
mi'nde çalıştı . ardından ll. Abdülhamid 
döneminde sarayda şifre katipliğine ge
tirildi. Bu memuriyette iken Madrid'de 
toplanan müsteşrikler kongresine Os
manlı Devleti'ni temsilen katıldı. Bir ara 
V. Murad'ın mabeyinciliğinde de bulundu
ğu bilinen Kamil Bey. 17 Ramazan 1317'
de (19 Ocak 1900) İstanbul'da vefat etti 
(Nametak, s. 249: Okiç, Baz1 Hadis Mese
leleri, s. 69) ve Edirnekapı dışındaki aile 
kabristanına defnedildi. Bazı kaynaklar
da 131 S olarak verilen ölüm tarihi hicrl 
değil rumi olmalıdır. 

Eserleri. Genellikle Arapça'dan yaptığı 
çevirilerle tanınan Hersekli'nin başlıca 
eserleri şunlardır : 1. Metali'u 'n-nücCım 
( 1-11 . istanbul ı 307). Sahabilerin hal ter
cümesini ihtiva eden bu eserin telif sebe
bi olarak Türkçe'de bu tür kitapların bu
lunmayışı gösterilmiştir (Metali'u 'n-nü
cüm, 1, 30). Eser alfabetik olmakla birlik
te önce. Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i 
mübeşşerenin. ardından diğer ashabın 

hayat ve fazi letlerini konu almaktadır. Ki
tabın yayımlanan ilk iki cildi. isimleri elif 
harfiyle başlayan sahabilerin biyografile
rini içine almaktadır (SabanoviC, s. 60 ı) . 
Müellif tarafından beş cilt olarak düşünü-

Hersekli Mehmed Kamil Bey'in Me(ali'u :n-nücüm adlı 
eserinin ilk sayfası ıistanbul1 307l 
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HERSEKZADE AHMED PASA 

len eserin geri kalan üç cildinin tamamla
nıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. 
Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli 

Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla 
birlikte başlıca kaynak İbnü'I-Eslr'in Üs
dü'l-gabe ii ma'rifeti'ş-şal).abe adlı 
eseridir. 2. ikdzü'l-ihvan (istanbul ı 302 
IMecmüatü'r-resail içinde!. I 304). Ebü'I
Ferec İbnü 'I-Cevzl'nin Tenbihü'n-na'i
mi'l-gumr 'ala mevasimi'l- 'umr adlı 
eserinin ilavelerle yapılmış tercümesidir. 
3. Terceme-i Muallakat-ı Seb'a (istan
bul ı 305). İmruülkays b. Hucr'ün Mu'aJ
Ja~a·sının Türkçe çevirisidir. Mehmed Ka
mil Bey, henüz Darütta'llm'de talebe iken 
yaptığı bu çeviride her beytin önce mana
sını. ardından "müfredat" başlığı altında 
açıklanması gereken kelimelerin anlam
larını vermekte. daha sonra da "tahlil-i 
beyt" başlığı altında her kelimenin gra
mer açısından değerlendirmesini yap
maktadır. Giriş kısmında tercüme ve izah
larda Zevzenl şerhini esas aldığını belir
ten mütercim peyderpey diğer mualla
kaları yayımiayacağını söylüyorsa da bu
nu gerçekleştirememiştir. Mu'alla~dt-ı 
Seb'a'yı Türkçe'ye çeviren Şerefettin 
Yaltkaya bu tercümeyi takdir ettiğini bil -
dirmektedir (Yedi Askı, s. 9). 
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Iii MUHAMMED ARUÇİ 

ı ı 
HERSEKZADE AHMED PAŞA 

(ö. 923/151 7) 

Osmanlı veziriazamı. 
L _j 

1459'da Herseg- Novi'de ( Kastel Nuovo) 
doğdu. Asıl adı Stjepan'dır. Güneydoğu 

Bosna hakimi. "herceg" (dük) unvanıyla 
anılan S1jepan VukCic- Kosaca'nın küçük 
oğludur. Fatih Sultan Mehmed Bosna'yı 
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