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su sultanlığın geçerli olmadığını, bunun 
Osmanlı Devleti'nin hükümranlık hakla
rına aykırı bulunduğunu belirtti. Bu gö
rüşün halk üzerindeki tesirini göz önüne 
alan Hüseyin Kamil 21 Aralık'ta kadılığı il
ga etti. Bunun ardından istanbul'dan da
ha şiddetli tepkiler geldi. Babıali bir fet
va çıkartarak "hidlv-i kazib" diye vasıflan
dırdığı Hüseyin Kamil'i hain ilan etti ve 
müslümanların ona karşı gelmesinin ge
rektiğini bildirdi. Bu fetva Mısır'da pek 
etkili olamadı. Zira bütün güç ve iktidar 
İngilizler'in elindeydi. muhalefet edenler 
şiddetle cezalandırılıyordu. 

Hüseyin Kamil, kral ilan edildikten son
ra ülkeyi dolaşarak halk ile bütünleşmeye 
çalışmasına rağmen kabul görmedi ve 
hatta öldürülmek istendi. Aynı zamanda 
kendisini kral ilan eden İngilizler'le de 
tam bir uyum içinde olamadı. Bu şartlar 
altında sağlığı bozulan Hüseyin Kamil 
1916'da hastalandı ve 9 Ekim 191 Tde 
öldü. Yerine kardeşi Ahmed Fuad geçti. 
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!il ZEKERİYYA KURŞUN 

HÜSEYiN KAzlM KADRi 
(1870-1934) 

Türk fikir adamı, 
Türk Lugatı adlı eseriyle 

tanınan müellif. 
_j 

istanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Babası 
Trabzon valilerinden Kadri Bey' dir. İlk öğ
renimine Beylerbeyi Sıbyan Mektebi'nde 
başladı. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'ni 
bitirdi. Mülkiye Mektebi'nin idadl kısmına 
kaydalmasına rağmen babasının Aydın 

vilayeti defterdarlığına tayin edilmesi 
üzerine istanbul'dan ayrılarak ailesiyle 
İzmir' e gitti. Burada İngiliz Ticaret Mek
tebi'nden mezun oldu. Özel hocalardan 
Arapça ve Farsça dersleri aldı; fen bilim
leri tahsil etti. Türk Lugatı 'nı yazmaya 
karar verdikten sonra Yunanca ve Latin-
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ce öğrendi. Merak duyduğu ziraatçılık ko
nusundaki bilgilerini geliştirmek için bir 
ara Almanya'ya gitti. 

Hüseyin Kazım ilk resmi görevine Ay
dın Vilayeti Muhasebe Kalemi'nde başla
dı (ı 887) . Burada bir yıl kadar çalıştıktan 
sonra istifa etti. Ailesi istanbul'a dönün
ce Maliye Nezareti MektQbl Kalemi'ne gir
di (ı 890). Bir müddet sonra Hariciye Neza
reti UmQr-ı Şehbenderl Kalemi'ne geçti 
( 1895 ); bir süre Darüşşafaka'da astrono
mi hocalığı yaptı . Ardından Tiflis şehben
derliğine tayin ediidiyse de annesi rıza 
gösterıneyince daha önce çalıştığı mali
yedeki görevine döndü. 1902'de bu göre- . 
vinden de ayrılarak ll. Meşrutiyet'in ilanı
na kadar resmi görev almadı. Mücadeleci 
bir mizaca sahip oluşu sık sık görev değiş
tirmesine sebep oldu. Bir ara Tevfik Fik
ret ve Hüseyin Cahit'le Yeni Zelanda'ya gi
derek bir köy kurup orada yaşamak te
şebbüsünde bulundu; fakat hükümetin 
durumdan haberdar olması yüzünden bu 
düşünce gerçekleşmedi. ll. Meşrutiyet'
ten sonra yine Tevfik Fikret ve Hüseyin 
Cahit'le Tanin gazetesini çıkardı. Meşru
tiyet'in ilanından önce girdiği İttihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin iktidara gelmesiyle 
kendisine birçok görev teklif edildi. Canik 
(Samsun) mutasarrıflığı ve Beyrut def
terdarlığına tayin teklifini kabul etmedi. 
Ardından Siroz (Se rez 1 Selanik) mutasar
rıflığı (ı 909}, Halep valiliği (ı 91 0). istan
bul şehreminliği ( 1911) ve istanbul vali 
vekilliği gibi görevlere getirildi. 1912'de 
Selanik valisi oldu. Aynı yılın nisan ayında 
yapılan seçimlerde Saruhan (Manisa) san
cağı mebusu seçildi. Kısa bir süre sonra 
tekrar Selanik valiliğine tayin ediidiyse de 
191 z yılının Ağustosunda bu görevden 
ayrıldı. 

1. Dünya Savaşı başlarında ailesiyle be
raber Beyrut'a giden Hüseyin Kazım bu
radaki kütüphanelerden ve Arap alimle
riyle hıristiyan din adamlarından da fay
dalanarak Türk Lugatı ile ilgili çalışma-
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larını yoğunlaştırdı . Mütarekenin ardın
dan Suriye Osmanlı Devleti'nin elinden çı
kınca yerli halk tarafından kendisine tek
lif edilen Beyrut valiliğini kabul etmeyip 
istanbul'a döndü. Aydın mebusu olarak 
Meclis-i Meb'Qsan'a girdi ve meclisin bi
rinci reis vekilliğine seçildi. Misak-ı Mil
ll'nin belirlenmesi için meclise ilk teklifi 
verdi. İstanbul'un işgali üzerine meclis 
feshedilince bir süre açıkta kaldı. Tevfik 
Paşa kabinesinde Ticaret ve Ziraat n azır
lığı ile Adiiye nazır vekilliği görevlerinde 
bulundu ( 1920). Bu sırada Ankara hükü
meti ve Mustafa Kemal'le görüşmek için 
Müşir Ahmed İzzet Paşa başkanlığındaki 
heyetle Bilecik'e, oradan da Ankara'ya 
gitti. istanbul'a dönüşünde Evkaf nazır
IIğı ve Maliye nazır vekilliği yaptı. Ağustos 
1921'den sonra hiçbir resmi görev kabul 
etmedi; bazı özel banka ve şirket idare 
meclisi üyeliklerinde bulundu. Son yılla
rını Beylerbeyi'ndeki yalısında çalışarak 
geçirdi. Dinleornek üzere gittiği Tarsus'
ta 17 Ocak 1934'te vefat etti. N aaşı İstan
bul'a getirilerek Beylerbeyi Küplüce Me
zarlığı'na defnedildi. Kitaplarını ölümün
den iki yıl önce Üsküdar Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi'ne vakfetmişti. Neşredeme
diği kitap, makale, tercüme ve hatıraları 
ise kızı Rikkat Kunt tarafından Türkpet
rol Vakfı'na verildi. 

Hüseyin Kazım'ı yakından tanıyanlar 
onun adil olmayan idarecilere karşı cesur 
ve cüretli bir mücadeleci, gerektiğinde 
mensubu bulunduğu fırka ve grupları bi
le en ağır şekilde tenkit etmekten çekin
meyen. idareciliğinde otoriter bir şahsi
yet olduğunu söylerler. Bazı görevlerinden 
maaş almayacak kadar menfaat ve hırs
tan uzak, fedakar bir insan olarak bilinen 
Hüseyin Kazım Arapça ve Farsça'dan baş
ka Fransızca, İngilizce , italyanca, Yunanca 
ve Latince'ye de vakıftı. 

Eserlerinde genellikle Şeyh Muhsin-i 
Fanl müstear adını kullanan Hüseyin Ka
zım Kadri'nin en belirgin özelliği ilmi ve 
fikri yönünün kuwetli olmasıdır. Trabzon 
Vilayet Gazetesi, Resimli Kitap, Saa
det, Tan, Yeni Asır, Tasvir-i Efkar, Va
kit, Ma'W.mat, Tanin, İkdam, İctihad, 
Servet-i Fünun, Sebilürreşad gibi ga
zete ve dergilerde dil, din. felsefe. iktisat, 
ziraat ve siyasetle ilgili birçok makale yaz
dı, kitap yayımladı. Kültür konularında 
muhafazakar bir anlayışa sahip olmasına 
karşılık dini konularda modernist anla
yışı savundu. islam ' ı doğru anlamak ve 
müslümanları gerilikten kurtarmak için 
Kur'an'ın ruhuna yönelmeye önem verdi. 

Hüseyin Kazım'ın Asr-ı saadet ve Hule
fa-yi Raşidln devri dışındaki islam ve Os-



manlı tarihine bakışı olumlu değildir. Dini 
muhtevalı matbu. kitaplarıyla dini ma
kalelerinde ve "insanlığa Müslümanlığı. 
müslümanlara da insanlığı öğretmek için" 
hazırladığını belirttiği basılmamış ilmi
halinde bu tarihi süreç içinde İslami ilke
lerden uzaklaşıldığını, yozlaşmanın, tak
lit ve hurafelerin yaygınlaştığını ileri sü
rer. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Sa' di-i 
Şirazi'ye büyük hayranlığı olmakla bera
ber tasawufu ve tarikatları bozulmayı ha
zırlayan ve süratlendiren arniller olarak 
görür. 

ll. Meşrutiyet idaresi, İttihat ve Terak
ki ile ısiahat hareketlerine dair yazdıkları. 
özellikle Meşrutiyet'ten Cumhuriyet 'e 
Hatıralanm, On Temmuz İnkılfıbı ve 
Netaici, Ziya Gökalp'in Tenkidi adlı 
eserleri, Tanzimat sonrası Osmanlı mo
dernleşmesi ve bunun toplum hayatına 
yansıması hakkında oldukça önemli tes
bit ve yorumlar ihtiva eder. 

Eserleri. 1. Hak ve Hakikat (istanbul 
ı 288 hş.). Yazarın, hem müslüman aydın
lara hem de halka kendi fikirleri doğrultu
sunda İslam dinini ve Kur'an'ı tanıtmak, 
istibdadı kötülemek amacıyla kaleme al
dığı bir eserdir. 2. Felaha Doğru, İslô.
miyet'in Avrupa'ya Son Sözü (istanbul 
ı 33 ı). İki bölümden oluşan eserin "İs
lam'ın Avrupa'ya Son Sözü" başlıklı birinci 
bölümü Şeyh Abdülhak ei-Bağdadi'den 
tercümedir. Yazarın kendi telifi olan ikin
ci bölümün ise ayrı bir başlığı yoktur. Bu 
bölüm Kabahat Müslümanlıkta Değil 
Müslümanlardadır adıyla müstakil ola
rak da yayımlanmıştır (istanbul ı 952) . 3. 
İstikbale Doğru (istanbul ı 33 ı). Eserde, 
başta Kur'an'ın tefsir ve tercümesi olmak 
üzere Müslümanlık'la ilgili çeşitli konular 
üzerinde durulmuştur. 4. On Temmuz 
İnkılabı ve Netaici (istanbul 1 336). ll. 
Meşrutiyet döneminin siyasi ve kültürel 
yönden kısmi bir tenkidi mahiyetinde 
Şeyh Muhsin-i Fani takma adıyla yazılan 
bu eserde müellifin bizzat şahit olduğu 
Makedonya, Arnavutluk. Ermenistan ve 
Suriye meseleleri ele alınmış. "Lahika" 
başlığını taşıyan bölümde ise eserin yazı
mının bitirildiği 1 330 ( 1912) yılından ba
sıldığı 1336 ( 1918) yılına kadar meydana 
gelen olaylar değerlendirilmiştir. Eser sa
deleştirilerekBalkanlar'dan Hicaz'a İm
paratorluğun Tasfiyesi (haz. Kudret Bü
yükcoşkun. istanbul ı 992) ve Türkiye'nin 
Çöküşü (haz. Yılmaz Daşçıoğlu, istanbul 
ı 992) adlarıyla da yayımlanmıştır. s. Yir-

minci Asırda İslamiyet (istanbul ı 339) . 

Şeyh Muhsin-i Fani ez-Zahiri adıyla yayım
lanan eserde birçok İslami konu üzerinde 
durularak bunlara açıklık getirilmeye 
çalışılmıştır. Eser Ertuğrul Özalp tarafın
dan sadeleştirilerek aynı adla neşredil
miştir (istanbul ı 992). 6. Nurü'l-beyan
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümesi (1, 
istanbul 1 340; ll. Kur'an-ı Kerim Tefsirinin 
Türkçe Tercümesi adıyla, istanbul 1341 ). 

Adiiye nazıriarından Antepli Mustafa 
Efendi ile Hüseyin Kazım'ın da yer aldığı 
bir heyet tarafından hazırlanan iki büyük 
ciltlik eserde ayetlerin Arapça aslından 
sonra kısa anlamları verilmeye çalışılmış
tır. Bazı ayetler için "izah" başlığı altında 
çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Kelime ve 
terimierin izahları dipnotlarla belirtilmiş, 
özellikle ilk fasiküllerde konuyla ilgili di
ğer ayetlere de işaret edilmiştir. Eserin 
sonuna bir de sözlük konulmuştur. Nu
rü '1-beyan alelacele hazırlanıp yayımlan
dığından fahiş hataları sebebiyle hem Di
yanet İşleri Reisliği hem de Sebilürreşad 
mecmuası tarafından tenkit edilmiş ve 
güvenilir olmadığı belirtilmiştir. 7. Mah
dumkulu Divanı ve Yedi Asırlık Türk
çe Bir Manzume (istanbu l 1 340). Türk
men şairi Mahdumkulu'nun bir kısım 
manzumeleriyle Ali adlı Türk şairinin yaz
dığı Kıssa-i Yusuf'un bir bölümünden 
oluşmaktadır. 8. Türk Lugatı* (l-ll, istan
bul 1927-1 928; lll-IV, 1943-1 945) . Müelli
fin en hacim li ve üzerinde en çok çalıştığı 
eseridir. Uzun "Dibace"sinde Türk lehçe
lerinin gramer özellikleri hakkında bilgi 
veren yazar. bu sözlükte Türkiye Türkçe
si'nde ve diğer Türk lehçelerinde bulu
nan kelimeleri zengin örneklerle ele al
mıştır. Eser, bilhassa Doğu Türkçesi'yle 
ilgili birçok eksik ve yanlışlıkianna rağ
men lehçelerin mukayesesi alanında ilk 
önemli çalışmadır. 9. İnsan Haklan Be
yannamesi'nin İslam Hukukuna Göre 
İzahı . Asıl adı Teşri-i İnsani ve İslami 
olan eser Osman Nuri Ergin tarafından 
bu adla yayımlanmıştır (istanbul 1949). 

Eserde, insan Hakları Beyannamesi'nde 
yer alan ilkelerinesasen İslam'da var oldu
ğu konusuna yer verilmiştir. Ergin, eserin 
sonuna Birleşmiş Milletler tarafından ya
yımlanan yeni insan Hakları Beyanname
si'ni de koymuştur. 10. Ziya Gökalp'in 
Tenkidi. 1933 yılında kaleme alınan ve 
asıl adı Ziya Gökalp ve Türkçülüğün 
Esaslan olan eser İsmail Kara tarafından 
bu adla yayımlanmıştır (istanbul ı 989). 

Hüseyin Kazım Kadri'nin Türkpetrol Vak-
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fı'ndaki terekesinde bulunan eserde Ziya 
Gökalp'in Türkçülüğün Esaslan adlı ki
tabı çerçevesinde Türk milliyetçiliğinin 
meseleleri tartışılmıştır. Yazarın hatırala
rı da Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Ha
tıralanm adıyla İsmail Kara tarafından 
neşredilmiştir (istanbul 1991). 

Hüseyin Kazım'ın bunlardan başka 
Rum Patriğine Açık Mektup (istanbul 
1 330). Arnavutlar Ne Yaptılar? (istan
bul ı 330). Çar Nikola'ya Açık Mektup 
(istanbul 1331 ), Diyanet İşleri Riyase
tinin 'Beyan-ı Hakikat' Unvanlı Ma
kalesine Cevap (Muhsin-i Fanl takma 
adıyla , istanbul, ts.) adlı küçük risaleleri 
vardır. istanbul'da basılan ziraatla ilgili 
matbu kitapları da Bağlar Arasında 
(ı 3 16). İlm-i Ziraat (ı 327). Çiftlik Nasi
hatleri ( 1 328), Ziraat Dersleri ( 1 328). 

Bağcılık ( 1 328). Ziraat Albümü ( 1 329). 

Çiftçi Çocuğu (ı 33 ı). Anadolu Köylü
süne Çiftçi Öğüdü (ı 33 ı). altı kitaptan 
oluşanAmeli ve Tatbiki Ziraat Dersleri 
(ı 335). İlm-i İktisad-ı Zirai (ı 339) adla
rını taşımaktadır. 
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